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1         INTRODUÇÃO 

 

     Nos últimos tempos, nos campos da Saúde, da Educação Física e 

Esporte, muito se escreveu acerca da obesidade e dos distúrbios alimentares. Alguns 

estudiosos têm designado diversas causas arroladas para explicar a emergência 

desse fenômeno associado com o comportamento de crianças em idade escolar. 

Cientistas e pesquisadores expressam preocupações com relação ao aumento 

crescente da obesidade em todos os tipos de sociedades e classes sociais. 

Periódicos científicos (nacionais e internacionais), revistas e jornais têm publicado 

sobre essa temática e deixam exposta uma série de questionamentos envolvendo 

comportamentos, distúrbios alimentares, obesidade e autoconceito.  

Essas preocupações vão desde a necessidade dos indivíduos em se 

alimentar, enfatizado pelo aumento do consumo de alimentos ricos em gordura 

(industrializados), até a diminuição dos gastos energéticos diários. Também outro 

elemento se destaca neste contexto: a ingestão calórica “per capita” - que declina 

quando comparada com as gerações anteriores, mesmo quando o gasto energético 

tem, em média, diminuído em proporções ainda maiores segundo a ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE (2004).  

 Vale a pena salientar que a discussão sobre a obesidade surge de um 

grande colapso dos padrões de qualidade de vida da saúde em torno dos padrões 

sociais aceitos como ideais. A obesidade é uma doença caracterizada pelo excesso 

de gordura corporal, a diferença entre a normalidade e a obesidade é arbitrária. Um 

indivíduo pode ser considerado obeso quando a quantidade de tecido adiposo 

aumenta em extensão que a saúde física e psicológica são afetadas e a expectativa 

de vida é reduzida. As implicações fisiológicas, psicológicas e sociais relacionadas à 

obesidade têm aumentado consideravelmente nas últimas três décadas. 

 O crescente apelo estético a um padrão de beleza que valoriza o “magro” 

e discrimina o “gordo” tem proporcionado mudanças profundas na concepção que a 

sociedade tem dado aos fatores que podem levar ao aparecimento e a manutenção 

do estado de obesidade. Muitos indivíduos com excesso de peso podem 

experimentar dificuldades emocionais que somente poderiam ser mensuradas com a 

utilização de avaliações psicológicas. Crianças e jovens adolescentes com excesso 
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de peso tendem a apresentar maior incidência a distúrbios direcionados à saúde 

física e mental, quando comparadas aos adultos.   

 A universalização do binômio obesidade e crianças ou jovens 

adolescentes se corporifica, então, pelo sistema socioculturais que, com freqüência 

sofre uma transformação em suas prioridades e suscetibilidades quando praticados 

dentro de um contexto social de liberdade de comer sem restrições. STENZEL (2003) 

escreveu que analisar o fenômeno obesidade é abordar conceitos relacionados com 

a doença e a saúde - é discutir sobre os conflitos existentes entre a sociedade e a 

resistência de cada indivíduo.  

O padrão estético sempre foi e será o alicerce de valores socioculturais, onde 

o indivíduo deve se adequar para viver dentro das normas e das regras impostas 

pelo que é certo e/ou errado, pelo que é feio e/ou bonito. Na ótica de DELA COLETA 

(2004) a saúde e as doenças são considerados estados causados por multifatores, 

ou seja: fatores que produzem efeitos múltiplos. A obesidade é sem dúvida um 

grande exemplo deste pensamento, onde aspectos estéticos, sociais, culturais, 

fisiológicos, genéticos, norteiam suas implicações e produzem seus efeitos. 

 A própria história mostra que a obesidade está diretamente ligada aos 

padrões sociais e culturais vividos pelo indivíduo em sociedade. Exemplo disso é que 

até meados de 1900, preconizava-se dentro da sociedade, principalmente européia, 

a valorização do indivíduo através de suas formas arredondadas. A beleza física 

admirada existia dentro de corpos avantajados, a obesidade era sinônimo de 

prosperidade, de um bem-estar infinito e de um poder invejado. As mulheres 

apresentavam-se com roupas e adereços que valorizavam o seu corpo largo e os 

homens, por sua vez, demonstravam-se avessos a dietas e restrições, não havia a 

preocupação e nem tampouco um suporte teórico-cientifíco para a uma possível 

associação entre dietas, doenças e exercícios.   

É mister dizer que o processo de desvalorização do excesso de gordura vem 

desde 1890 – 1900 quando foram colocadas em discussão um conjunto de valores 

divulgados e defendidos pela sociedade. Esses novos conceitos marcam a inversão 

dos padrões aceitos como ideais pela sociedade - o “gordo” - deixa de ser 

considerado sinônimo de beleza. Esta mudança ocorre porque os estudos começam 

a relacionar o excesso de peso corporal a problemas de saúde. A hostilidade 



 3

demonstrada pelo cristianismo aos excessos, além dos avanços no conhecimento 

nutricional, alimentar, significa levar os indivíduos pertencentes a grupos sociais a 

acreditar na falência moral do “gordo”, cuja gordura em excesso não estaria seguindo 

os princípios que regem a nova concepção de beleza (WOLF, 1992).  

 Esses novos princípios levaram as revistas de moda e a mídia a promover 

a diminuição do consumo alimentar com orientações quanto à restrição alimentar. A 

crença do aumento do peso e conseqüentemente a obesidade partiam de uma única 

variável implicadora, a falta de controle na alta ingestão alimentar. O senso comum é 

a base sobre a qual se constroem os modelos de comportamento de saúde, modelos 

que podem contribuir para o desenvolvimento dos estudos biopsicossociais em 

saúde. Essa concepção atesta a vontade dos estudiosos e pesquisadores das 

diversas áreas da saúde física e mental, dentre eles, os estudiosos das áreas da 

educação física e esporte, a procurar evidências a respeito das modificações nos 

hábitos comportamentais de crianças e jovens adolescentes, proporcionando uma 

orientação nas práticas esportivas e em prol da melhora da qualidade de vida. 

 BOUCHARD (2003) escreveu que o processo da adolescência marca a 

transição do estado infantil para o estado adulto. As características psicológicas 

deste movimento evolutivo, sua expressividade e manifestação ao nível do 

comportamento e da adaptação social são dependentes da cultura e da sociedade 

onde o processo se desenvolve. Assim a relação de como a sociedade percebe e 

trata o jovem obeso provoca um impacto muito grande na percepção quanto a 

imagem corporal. A relação entre o autoconceito e a maneira como o indivíduo é 

realmente percebido pelos outros pode desencadear uma série de comportamentos 

que vão deste a solidão até a frustração, por conseguinte, engendrar para o 

aparecimento de distúrbios emocionais. 

No Brasil poucos estudos tentam relacionar os aspectos comportamentais à 

obesidade, descartando que este problema possa influenciar negativamente o 

autoconceito, a auto-estima, esquecendo que o indivíduo deve ser tratado como um 

ser completo, formado por dimensões fisiológicas e psicológicas. Isto deixa claro que 

o conhecimento das vertentes biológicas, psicossociológicas e culturais representa 

um ganho considerável para os campos da Saúde, Educação Física e Esporte, 

especialmente para os profissionais que atuam em Escolas de Ensino Médio.  
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Exemplo disso, é que o ambiente escolar poderia ser considerado como uma das 

hipóteses envolvidas com as alterações de comportamento das crianças com 

sobrepeso – o mesmo acontecendo em relação ao estado de humor.   

 Os estados emocionais em grande parte associados à saúde física e 

mental vêm contribuindo positivamente para o diagnóstico da relação existente entre 

a obesidade e o autoconceito de crianças e jovens adolescentes em idade escolar. A 

obesidade infantil associada ao autoconceito, por exemplo, representa uma das 

linhas de pensamentos com ampla possibilidade teórica e metodológica nos estudos 

dos fenômenos sociais e psíquicos envolvendo crianças e jovens adolescentes no 

campo das práticas sociais esportivas e atividades físicas dentro dos programas das 

aulas de educação física e esportes. 

 Essas linhas de pensamentos nos levariam a relacionar os fatores 

biopsicossocioculturais e a prevenção ou melhoria da qualidade de vida voltada para 

a saúde física e mental. Poderiam trazer subsídios consideráveis para os 

profissionais que ministram aulas de educação dentro das Escolas de Ensino Médio.    

 

 

2       OBJETIVOS 

 

2.1    GERAL 

 

Investigar se o comportamento representativo de crianças / jovens 

adolescentes com prevalência de sobrepeso e/ou obesidade associada ao 

autoconceito, auto-estima e relacionamento interpessoal e grupal poderia ser 

delineado mediante a mensuração de seis dimensões comportamentais:  “status” 

intelectual e escolar, aparência física e atributos pessoais, ansiedade, popularidade, 

felicidade e satisfação que compõem o instrumento de pesquisa denominado Piers-

Harris 2.  
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2.2        ESPECÍFICOS 

 

- Identificar o comportamento do autoconceito total e suas dimensões 

constitutivas: ajuste de comportamento, “status” intelectual e escolar, aparência física 

e atributos pessoais, ansiedade, popularidade e satisfação pessoal associadas à 

prevalência de sobrepeso e obesidade, no que diz respeito aos valores atribuídos 

pelos escolares aos seus próprios comportamentos;  

 

- Identificar a existência de possíveis diferenças estatísticas entre a forma 

pela qual os escolares com peso normal, sobrepeso e obesidade descrevem os seus 

próprios comportamentos quando analisados concomitantemente em relação ao 

autoconceito, e suas dimensões constitutivas;  

 

- Identificar a existência de possíveis diferenças estatísticas entre a forma 

pela qual os escolares com peso normal, sobrepeso e obesidade descrevem seus 

próprios comportamentos, quando analisados no conjunto da amostragem e dentro 

de cada variável estudada; 

 

- Caracterizar os padrões de comportamento seguidos pelos escolares das 

diferentes faixas etárias, etnias, nível socioeconômico e gênero, em relação ao 

autoconceito total e suas dimensões constitutivas, ajuste de comportamento, “status” 

intelectual e escolar, aparência física e atributos, ansiedade, popularidade e 

satisfação pessoal.  

 

3           JUSTIFICATIVA 

 

 Estudos que apresentam como objetivo analisar a relação entre a obesidade 

em crianças e adolescentes têm sido freqüentemente estimulados e realizados. Há 

um consenso mundial que o aumento do peso corporal e as suas implicações têm 

relação tanto com a queda dos parâmetros de saúde quanto com o aparecimento de 

doenças conhecidas como crônico-degenerativas. 
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 Alguns estudos relacionam os jovens aos critérios referenciais de saúde, 

servindo tão somente para o diagnóstico e classificação de possíveis distúrbios 

ligados ao aumento do peso corporal. Quase todas as pesquisas não apresentam 

preocupações com as implicações do aumento do peso corporal com as questões 

psicossociais; como as mudanças de comportamento e com as alterações no 

autoconceito e na auto-estima. Por este motivo é que o caráter dos estudos sobre a 

obesidade infantil – especialmente, aqueles ligados com as variáveis fisiológicas e 

psicológicas – podem contribuir para aumentar o leque de conhecimento dos 

profissionais das diversas áreas de conhecimento. Para tanto seria preciso construir 

um estudo que fosse capaz de levantar dados sobre as possíveis diferenças de 

comportamento de crianças / jovens adolescentes com sobrepeso e/ou obesidade 

em ambientes de escolas de Ensino Médio que mantém programas de Educação 

Física e Esporte Escolar. 

Em linhas gerais, um estudo que pudesse desenvolver dois pontos 

fundamentais: um módulo ligado com seis variáveis psicológicas e um módulo 

associado com o sobrepeso e/ou obesidade. O objetivo dessa missão seria levar a 

diante uma investigação que demonstrasse que crianças e jovens adolescentes com 

tendências ao sobrepeso e a obesidade ligada ao autoconceito, auto-estima e  

relacionamento interpessoal e grupal seria moldada por seis dimensões 

comportamentais: status intelectual e escolar, aparência física e atributos pessoais, 

ansiedade, popularidade, felicidade e satisfação que constroem o instrumento Piers-

Harris - 2. 

A elaboração desta tese de doutorado justifica a nossa preocupação em 

tornar acessíveis informações relacionadas às relações existentes entre variáveis 

antropométricas e comportamentais e à disponibilidade de recursos que possam ser 

utilizados, tanto pelos profissionais das áreas da educação física e esporte como 

pelos profissionais das áreas da psicologia e sociologia do esporte.  
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4         DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

O presente foi delimitado em torno de 785 crianças e jovens adolescentes de 

ambos os sexos – integrantes da 4a a 8a séries, representativas de escolas da rede 

de ensino estadual e particular da cidade de Cambé – Paraná.  Os dados foram 

obtidos durante o transcorrer do ano letivo de 2006 – cujos critérios para a escolha 

dos escolares ficou delimitada ao fato, dos mesmos estarem estudando e 

freqüentando aulas de educação física e esporte, nas escolas estaduais e 

particulares, de Cambé – Paraná.   

 Na aplicação dos instrumentos de avaliação foram obedecidos os critérios 

estabelecidos pelo Piers-Harris 2 que norteiam a organização das informações das 

possíveis alterações no autoconceito.  Não foram consideradas, no presente estudo, 

diferenças de estrutura organizacional e funcional das escolas, cujos escolares 

seriam os sujeitos pesquisados. Devido à disponibilidade e diferenças de recursos 

humanos e condições materiais das várias escolas, é possível que esses fatores 

também exerçam influências sobre o comportamento de autoconceito dos escolares 

que compuseram o presente estudo.   

 

5         REVISÃO DA LITERATURA 

 

5.1      Um breve relato sobre a obesidade  

Estudar o fenômeno da obesidade e da magreza nos dias atuais é também 

falar de características que constituem o belo na sociedade. Seria a magreza, por 

exemplo, um dos caracteres para definir a beleza em nosso meio? Quais seriam os 

padrões considerados adequados pela sociedade moderna como sinônimos de 

beleza física. 

 LAHR (1952) escreveu que a estética sempre atribui definições ao feio e 

ao bonito, onde o feio é visto como todo objeto que parece possuir uma vida pobre, 

incompleta, desproporcionada. Porém, ao nos voltarmos a história, nem sempre o 

feio aparece em oposição ao belo, e nem sempre a beleza se abstém de 

representações negativas. Estudar a beleza hoje também significa lidar com 
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ambivalências. Estudiosos da atualidade diferem ao definirem a beleza e 

principalmente ao tentar localizar os fatores que influenciam nossos conceitos sobre 

o belo. Atribuem responsabilidade à cultura e afirmam que as representações que 

temos do belo são fabricadas, e falam de uma uniformidade que vai além das 

questões culturais (STENZEL, 2003). 

 A obesidade nem sempre foi sinônimo do “ser feio”, durante algum tempo 

ela esteve associada a um padrão considerado adequado para a sociedade. A 

abundância foi um marco do século XIX, abundância do corpo, da comida, da relação 

ao poder social. A obesidade, o excesso de peso, era então visto como sinônimo de 

prosperidade, bem-estar, felicidade, beleza e poder. O contraste da privação de 

alimentos entre as classes sociais delimitava os indivíduos que possuíam o poder 

daqueles submissos. Os corpos largos, avantajados, eram aceitos como os ideais 

para a beleza, o excesso de gordura e a alta ingestão de alimentos estavam 

diretamente associados ao poder econômico. 

 Nesse contexto destaca-se a preocupação dos artistas em esboçar a 

beleza física por meio de pinturas, esculturas, exemplo disso é a figura das três 

mulheres gordas, famoso quadro de Rubens (Três Graças – 1638), que demonstra a 

tendência da época em associar a beleza física a um corpo avantajado. Da mesma 

forma a moda seguia o padrão ditado pela arte; ou seja, nas mulheres a corpulência 

era realçada pelos vestidos, a valorização feminina se dava pela via da elegância e 

beleza. Para os homens, o excesso de peso estava relacionado ao poder e a 

masculinidade. 

 O marco da transição dos valores associados ao peso corporal, da 

obesidade para a magreza, ocorre em meados de 1890, onde diferentes percepções 

com a forma do corpo e o desgosto com obesidade foram surgindo a partir de fontes 

diversas. STENZEL (2000) destaca que o Cristianismo com a pregação de seus 

valores, parece ser o sinalizador dos primeiros movimentos contra a cultura do comer 

em excesso. A restrição alimentar parece ser um sinal de sacrifício em nome do bem, 

o jejum é o símbolo da purificação, as imagens de santos realçavam o corpo magro, 

e as escrituras condenavam a gula. O excesso alimentar começa a ser visto como 

um pecado e a privação de alimentos como um ato sagrado.   
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STEARNS (1997) mostra que em paralelo aos aspectos religiosos, o avanço 

nas pesquisas nutricionais e médicas apontavam também para uma atenção especial 

como o indivíduo obeso. A utilização da palavra diet e sua relação a alguns alimentos 

e a restrição de tantos outros, surgi associada à prevenção do aparecimento de 

problemas de saúde, para que depois, mais tarde, recebesse o sentido que tem hoje, 

de restrição alimentar para a diminuição do peso corporal.  

A medicina contribuiu fortemente para o sentimento de hostilidade com relação 

ao obeso. Principalmente quanto confere a dificuldade de redução de peso como de 

responsabilidade única ao paciente, e não oriundo a causas orgânicas ou até mesmo 

sociais, ou seja, o indivíduo passa a ser considerado o único culpado pelo seu 

fracasso. A falta de esforço, de persistência, de caráter, além da preguiça, passou a 

ser justificativa comum aos resultados negativos que o obeso tinha com a dificuldade 

em perder peso.   

 A percepção negativa da obesidade foi influenciada por países europeus 

inicialmente sobre os Estados Unidos, e conseqüentemente para a nossa nação, 

onde as classes sociais mais altas começaram a dar ênfase aos hábitos alimentares, 

pregando a restrição e o controle alimentar. Destaca-se que a restrição alimentar 

estava fortemente associada à saúde, o interesse na perda do peso foi crescendo 

gradualmente, e foi cada vez mais representada como um modelo a ser seguido, a 

moda começou a solicitar um corpo com formas magras. 

 O interesse por uma prática alimentar balanceada e por programas de 

exercícios físicos na busca pelo corpo perfeito, beleza física, começa a se 

popularizar nos países europeus. No Brasil isso não é diferente, no início do século 

segundo QUINTANEIRO (1997) a influência dos europeus que chegavam era 

marcante em relação aos padrões estéticos assumidos até então pelos brasileiros 

comparados ao dos ingleses. 

 Os novos padrões de magreza assumidos por países da Europa e Estados 

Unidos começam a produzir uma nova regra geral de beleza, o magro como padrão 

estético. Os próprios anúncios de publicidade associam à magreza a beleza, o porte 

atlético ilustra as revistas incorporando a imagem de atletas a produtos de grande 

apelo nacional. A imagem da mulher perfeita estava cada vez mais associada à 

proporção e ao equilíbrio entre peso e estatura. Destaca-se que a figura feminina 
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sempre foi mais cobrada, porém o homem neste contexto também foi atingido por 

estas mudanças. As propagandas direcionadas ao público masculino referiam à 

importância do desenvolvimento de músculos do que propriamente ao controle do 

apetite, porém a obesidade também tinha uma conotação negativa.   

 Observa-se que neste momento a busca pelo controle do peso corporal é 

descrita pelos meios de comunicação como fonte de prazer e a comercialização de 

produtos para este fim aumenta. A inserção comercial se deu depois do movimento 

da moda em favor da magreza, o comércio de produtos para a beleza não foi o 

principal culpado, mas sim uma conseqüência dos novos padrões sociais, porém, 

com certeza, ilustrou e intensificou ainda mais a campanha contra o excesso de peso 

(WOLF, 1992). 

 Tão forte quanto à moda é a comercialização de produtos para o controle 

do peso. Foi o crescimento da crença e da percepção de que a gordura não esta de 

acordo com os valores aceitos pela sociedade moderna, que rapidamente se criou 

um poderoso estigma em torno da obesidade, atingindo profundamente a auto-

imagem e o comportamento das pessoas, fala-se até de um movimento moral contra 

o excesso de peso (STEARNS, 1997). 

 Esta falência moral atribuída aos obesos começou a delinear-se no início 

do século XX e parece persistir até os dias atuais. O que começou a surgir entre 

1880 e 1920 parece ter sido uma grande mobilização moral contra a obesidade, os 

maus hábitos eram condenados e a obesidade era associada à falta de moral e ética. 

A Primeira Grande Guerra Mundial contribui fortemente para esta conotação moral: o 

controle do peso foi atribuído como tarefa para todo e qualquer cidadão europeu e/ou 

americano que se julgasse patriota.  

 O ponto importante deste novo posicionamento, da sociedade contra a 

obesidade, aparece na medicina, estudos começam a apontar para uma associação 

direta entre o excesso de peso e o aparecimento de doenças – conhecidas 

atualmente como crônico-degenerativas. Também outras ciências marcavam suas 

opiniões e posições com relação a este tema, destaca-se que a maioria dos estudos 

e textos escritos sobre a obesidade é dominada pelas áreas médicas e psicológicas 

do ocidente. A sociologia, segundo GARINE e POLLOCK (1995) parece resistir em 



 11

abordar que a percepção da imagem corporal ocupa lugar de destaque no sistema 

de valores sociais.  

O corpo e seu contexto ficaram inicialmente sob o domínio da filosofia e da 

religião, passando posteriormente pelo domínio da medicina, com uma conotação 

também moralista, para hoje se estabelecer em uma ciência autônoma que prega a 

eficiência e o controle do corpo como ideais. 

 A alucinação inconsciente que existe no culto a beleza, segundo WOLF (1992) 

adquire influência e abrangência cada vez maior devido ao que hoje é uma 

manipulação do mercado. Indústrias “poderosas” como “das dietas” e “dos 

cosméticos” geram cerca de 50 bilhões de dólares anuais, e surgiram a partir do 

capital gerado por ansiedades inconscientes e conseguem por sua vez, através da 

sua influência sobre a cultura de massa, usar, estimular e reforçar a alucinação numa 

espiral econômica ascendente.  

 A campanha da magreza que marcou a virada do século é rica em 

contradições, desvendar suas causas e conseqüências não e tarefa fácil. A busca de 

um corpo magro, atlético e de formas muito definidas é vista como um único enfoque. 

A ginástica e a geração saúde se impõem, chegando a extremos causadores de 

anorexias mortais. O obeso passa às condições de paria, ao mesmo tempo em que 

proliferam estudos associando o peso excessivo a riscos cardiovasculares, 

respiratórios e ortopédicos. De padrão de beleza a vilã dos tempos modernos, o 

obeso é catapultado para a área do preconceito físico sem igual. Vitrine de jargões, 

epítetos e ódios, o obeso é presa fácil de exploradores que lhe prometem a fórmula 

mágica do emagrecimento sem esforço. 

 

5.2      Obesidade 

 Uma das principais características da humanidade nas últimas décadas tem 

sido o processo intenso de mudanças na sua composição geográfica, além do 

aumento da expectativa de vida e alterações nos hábitos alimentares. E esta 

tendência mundial tem implicações no que se refere ao complexo quadro de saúde e 

doenças, com o aumento das doenças e agravos não transmissíveis, e a diminuição 

da mortalidade por doenças infecciosas e os problemas de saúde na infância e 
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adolescência (MONTEIRO, 1997; SICHIERI, 1998; BRASIL - MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2006).  

A obesidade que pode ser definida segundo a ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 

SAÚDE - OMS (2004) como o aumento no armazenamento de gordura no organismo 

associado a riscos para a saúde é um representante do grupo de Doenças e Agravos 

Não Transmissíveis – DANTs. Estas doenças podem ser caracterizadas por uma 

história natural prolongada, sem especificidade de causa, ausência da participação 

de microorganismos, além de serem assintomáticas, e de curso clínico lento 

(PINHEIRO, 2004). 

  A obesidade, ou ainda, o peso corporal total de um indivíduo ou de uma 

população tem sido um objeto de estudo explorado há muito tempo. As pesquisas 

são cada vez mais estimuladas na tentativa de buscar subsídios sobre a distribuição 

do peso corporal total e sua relação com parâmetros ligados à saúde e ao possível 

aparecimento de doenças. 

 O excesso de peso é sem dúvida um dos fatores de risco mais importantes 

para o aparecimento de outras doenças não transmissíveis, com destaque para as 

cardiovasculares e diabetes. GUEDES e GUEDES (2005) observam que a análise da 

composição corporal, considerada através dos diferentes componentes, é sem 

dúvida um poderoso procedimento para aferir as características morfológicas do ser 

humano e ainda permitir o acompanhamento dos possíveis problemas ocasionados 

pelo aumento do peso corporal.  

A FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES OBESIDAD (1998) 

destaca que indivíduos obesos morrem relativamente mais de doenças do aparelho 

circulatório, principalmente de acidente vascular-cerebral e infarto agudo do 

miocárdio, que indivíduos com peso adequado. Outro relatório que expõe o problema 

da obesidade mundial é o do NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH AND NATIONAL 

HEART (1998) que propõe uma série de orientações para a prevenção e o 

tratamento da obesidade e suas co-morbidades. Um dos pontos importantes 

relacionados neste relatório foi um conjunto de conhecimentos sobre a atividade 

física e os resultados relevantes no processo de queda dos níveis de gordura, mas 

este relatório ainda aponta para a necessidade de mais estudos que possam 
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realmente apresentar a eficácia de programas de exercícios na queda do peso 

corporal.   

O sobrepeso pode contribuir no desenvolvimento de doenças crônico 

degenerativas, a combinação do aumento do peso corporal, com outros fatores, tais 

como; tabagismo, hipertensão, dislipidemia, diabetes mellitus, pode levar a riscos 

diferentes de adoecer. Da mesma forma que um alimentação desequilibrada, baixo 

consumo de frutas, legumes e verduras, fibras, e o alto consumo de álcool, gordura 

saturada, açúcares, associado a pouca atividade física pode apresentar diferentes 

conseqüências em relação ao desenvolvimento de dislipidemia e doenças 

coronarianas (LANCHA JR, 2006). 

Toda esta preocupação com o desenvolvimento de parâmetros relacionados 

ao aumento do percentual de gordura vem apoiada a pesquisas que revelam a 

associação elevada da obesidade com o possível aparecimento de doenças crônico-

degenerativas. Ou seja, indivíduos com sobrepeso e/ou obesidade apresentam maior 

chance de desenvolver vários distúrbios físicos, sociais e psicológicos; tais como: 

hipertensão, câncer, doenças cardíacas, hiperlipidemia, diabetes mellitus, distúrbios 

do sono, distúrbios de humor, dentre outros (KISSEBAH & KRAKOWE, 1994; OMS, 

2004).  

Recentes estudos conduzidos pela ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE – 

OMS (1998, 2004) propõem uma classificação para os níveis de saúde de uma 

população baseadas nos conceitos de sobrepeso e obesidade. Os termos sobrepeso 

e obesidade são amplamente utilizados na literatura como sinônimos, porém não 

são. Destaca-se que ambos denotam excesso de peso corporal, mas o sobrepeso 

pode estar relacionado ao aumento do peso corporal em alguns dos seus 

compartimentos, e o termo obesidade é classificado como um estágio mais 

avançado, onde o excesso de peso corporal encontra-se especificamente no tecido 

gorduroso (BRAY, 1987).  

 O relatório apresentado pela OMS (1998; 2004), oferece uma classificação 

para o peso corporal baseada no índice de massa corporal (IMC), definido como o 

peso em quilogramas, dividido pela estatura em metros ao quadrado (kg/m2), com o 

objetivo de que fosse aceita internacionalmente (QUADRO 1). Esta classificação 

simples leva em consideração a associação do IMC e as taxas de morbidade e 



 14

mortalidade, sendo um forte aliado para a avaliação e implementação de novas 

políticas de saúde pública ou outras intervenções importantes. 

 

Quadro 1 – Classificação do índice de massa corporal (kg/m2) para a população 

adulta. 

Classificação IMC (Kg/m2) Risco associado à saúde 

Abaixo do peso <18,5 Baixo 

Faixa Normal 18,5 – 24,9 Médio 

Sobrepeso 25 ou maior Médio alto 

    Pré – obeso 25 – 29,9 Aumentado 

    Obeso classe I 30 – 34,9 Moderadamente aumentado 

    Obeso classe II 35 – 39,9 Severamente aumentado 

    Obeso classe III 40 ou maior Muito severamente aumentado 

Fonte: ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS (2004). 

 

A utilização de medidas antropométricas tem como objetivo um diagnóstico 

descritivo e analítico da situação nutricional da população. Este monitoramento é 

simples e de baixo custo operacional, e contribui de forma efetiva para o 

conhecimento da natureza e magnitude dos problemas de nutrição e sobrepeso. No 

Brasil, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2004) descreve em um quadro (QUADRO 2) 

os pontos de corte para o diagnóstico de sobrepeso e obesidade em cada fase do 

curso da vida.  
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QUADRO 2 – Classificação dos pontos de corte para o diagnóstico do sobrepeso e 

obesidade em cada fase do curso da vida. 

Fase do curso da vida Índices e Pontos de Corte para 

Sobrepeso e Obesidade 

Crianças (menores de 10 anos) Peso / Estatura (P>97o) 

Adolescentes (>10 anos e < 20 anos) IMC percentil por idade e sexo (p>85) 

Adultos (20 anos e < 60 anos) IMC (> 25 sobrepeso e > 30 obesidade) 

Idosos (> 60 anos) IMC (> 27 sobrepeso) 

Gestante (> 10 e < 60 anos)  IMC por semana gestacional (Tabela Sisvan) 

Fonte: Adaptado do Caderno de Atenção Básica, BRASIL - MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006). 

 

      O crescimento é um processo dinâmico e contínuo ao longo da vida. A 

utilização dos indicadores antropométricos é considerado um dos melhores 

parâmetros para a avaliação e acompanhamento da saúde da criança (MONTEIRO, 

1997; BRASIL, 2002). Também a WHO (1995) destaca que para o diagnóstico da 

obesidade em crianças devam-se utilizar as medidas complementares, como dobras 

cutâneas, tricipital e subescapular, avaliando de acordo com os índices 

recomendados por faixa etária. 

          No Brasil foi discutido na CONFERÊNCIA NACIONAL DE SEGURANÇA 

ALIMENTAR E NUTRICIONAL (2004) a prática regular de atividades físicas como 

prevenção do possível aparecimento de doenças cardiovasculares, e ainda como 

benefício para o aumento da força muscular, funcionamento do sistema imunológico 

e melhoria do sistema cardiovascular. Após este evento houve a confecção e 

posterior distribuição de manuais pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2002 e 2004). 

As recomendações contidas no manual são as mesmas atribuídas pela Organização 

Mundial da Saúde para a melhoria da qualidade de vida, ou seja, trinta minutos de 

atividade física de intensidade leve ou moderada realizada diariamente ou na maior 

parte dos dias da semana, e para o controle do peso corporal, pelo menos sessenta 

minutos diários de atividade física.  
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5.3      A epidemia de obesidade 

 Os dados existentes sobre uma epidemia global de obesidade ainda são 

incertos. Os documentos encontrados em países industrializados e mesmo os em 

desenvolvimento, revelam uma proporção crescente de crianças e adultos com 

sobrepeso ou realmente obesos. Este aumento na prevalência dos casos de 

sobrepeso e obesidade em todo o mundo esta ocorrendo proporcionalmente à 

diminuição progressiva do gasto energético em atividade de trabalho, no 

cumprimento de afazes diários e até mesmo nos trabalhos domésticos (WEINSIER, 

HUNTER, HEINI, GORAN & SELL, 1998). 

 Este dramático aumento no índice de obesidade pode estar relacionado com 

as mudanças ambientais que vêm ocorrendo juntamente com o progresso nas 

últimas décadas, ou seja, as pessoas vivem com uma tendência muito mais 

sedentária e tem ainda uma alimentação “rica” e gordurosa; proporcionando ao 

organismo nutrientes de alto valor calórico em detrimento a produtos mais saudáveis.  

 Como é necessário um balanço energético positivo para que ocorra o ganho 

de peso corporal, o binômio hipoatividade e hiperfagia, parece ser um dos grandes 

responsáveis pelo processo. Além disso, especialmente nas três ultimas décadas, 

tem ocorrido um aumento contínuo de distúrbios alimentares que podem ser 

relacionados a esta suposta epidemia; onde comportamentos alimentares restritivos 

e dietas vigorosas são quase sempre seguidos por períodos de ingestão voraz e de 

descontrole alimentar (BOUCHARD, 2003).  

A análise do ganho de peso corporal e a correlação entre o binômio hiperfagia 

e hipoatividade são aceitos como uma verdade, porém BOUCHARD (1996, 2003) 

destaca que outras relações devem ser observadas, tais como: a idade, o sexo, as 

condições socioeconômicas, e ainda as taxas de metabolismo basal, sensibilidade a 

insulina, fumo e padrão genético, dentre outras. Este autor destaca que a prevalência 

de sobrepeso e obesidade pode ser explicada por três situações, ou pela 

combinação delas. A primeira estabelece que o aumento do peso corporal resulta do 

fato de que grande parte da população esta consumindo mais calorias do que 

indivíduos em gerações passadas, sem a mudança no gasto calórico.  
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 A segunda sugere que a causa deste aumento pode ser a diminuição do gasto 

energético diário, sem a alteração da ingestão calórica; e finalmente a última situação 

propõe que a ingestão calórica “per capita” tem realmente declinado quando 

comparada com o das gerações anteriores, mas que o gasto energético diário tem, 

em média, diminuído em proporções ainda maiores. Outro ponto que também pode 

ser salientado no processo que pode levar a obesidade reside nos fatores genéticos. 

BOUCHARD e SHEPHARD (1994) observam que estes fatores têm papel 

importante, porém os fatores não-genéticos são especialmente relevantes em 

sociedades tecnologicamente avançadas. MARCONDES (1982) já salientava para o 

fato que o meio ambiente implica em transformações significativas, principalmente no 

que se refere à composição corporal, a qual esta na dependência direta dos hábitos 

alimentares e da prática de exercícios físicos. 

 GAMBARDELLA, FRUTUOSO e FRANCHI (1999) observam os fatores para-

genéticos como influenciadores na mudança de hábitos alimentares, sendo a família 

a primeira instituição determinadora desta alteração no paladar. A família que é a 

responsável pela compra e o preparo dos alimentos, e hoje através das mudanças 

nas características da nova alimentação, com uma preferência e um acesso facilitado 

por alimentos industrializados (lanches, massas, refrigerantes e doces), parece 

determinar uma mudança no hábito alimentar da população em geral, 

independentemente da sua classe social ou local de moradia. 

As mudanças no hábito alimentar são vistas, hoje, como um grande problema 

de saúde e são os influenciadores no aumento dos componentes da gordura da 

população. Esta afirmação é destacada na pesquisa realizada por MONTEIRO, 

MONDINI e COSTA (2000) a qual teve como objetivo analisar a tendência secular 

existente nos anos de 1962 e 1988 da composição e adequação nutricional da dieta 

familiar nas áreas metropolitanas do Brasil. O resultado final dessa pesquisa 

demonstrou um declínio do consumo de ovos, óleos e gorduras vegetais nas áreas 

metropolitanas do centro sul do país; houve também um aumento do consumo de 

carnes em todas as áreas metropolitanas do país; e ainda uma ligeira estagnação do 

consumo de leite e derivados. Porém os traços marcantes e negativos apresentados 

nesta pesquisa são as tendências no aumento da ingestão de lipídios; do consumo 
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de ácidos graxos saturados, dos refrigerantes e açúcares; e ainda a redução do 

consumo de leguminosa, verduras e frutas, isso visto em todas as regiões do país.  

  A prevalência de sobrepeso e obesidade pode variar de acordo com a idade, 

o sexo, o nível socioeconômico. Em países desenvolvidos como os Estados Unidos, 

pode chegar a 50% da população adulta, mas em outros países com características 

semelhantes, como os da Europa Ocidental, os resultados são bem inferiores ao 

primeiro. No Brasil, estima-se que cerca de 30% da população adulta apresente 

algum excesso de peso corporal, sendo 25% em estágios considerados como mais 

avançados (BOUCHARD, 2003; BRASIL – MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000). 

            O número de obesos no Brasil é maior nas áreas urbanas e também esta 

relacionado ao poder aquisitivo familiar, quanto maior a renda, maior a prevalência 

de obesidade. É importante destacar que as mulheres de baixa renda apresentam 

um maior índice de obesidade, e este problema tende a se estabilizar ou até mesmo 

diminuir em mulheres de classe social mais elevada. A presença do excesso de peso 

também na população menos favorecida pode ser explicada pela falta de orientação 

alimentar adequada, ou ainda pela queda na atividade física e pelo alto consumo de 

alimentos calóricos, como óleo e açúcar. Tais alimentos são mais baratos e fazem 

parte do hábito alimentar tradicionalmente incorporado.  

   A epidemia de obesidade hoje no Brasil cresce menos entre a população 

mais privilegiada porque ela tem maior acesso às informações sobre os prejuízos 

que esta doença acarreta, e também pela melhora dos hábitos alimentares aliada a 

prática da atividade física regular (MONTEIRO, MONTINI & COSTA, 2000; PNSN – 

PESQUISA NACIONAL SOBRE SAÚDE E NUTRIÇÃO, 1993). 

 A obesidade em função da sua magnitude e de sua velocidade na evolução 

é considerada uma epidemia mundial (pandemia), atingindo tanto países 

desenvolvidos como em desenvolvimento, entre eles o Brasil. Especificamente no 

caso do nosso país, as mudanças demográficas, socioeconômicas, e 

epidemiológicas ao longo do tempo permitiram que ocorresse a denominada 

transição nos padrões nutricionais, com a diminuição da desnutrição e o aumento da 

obesidade (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA, 2004; 

FRANCISCHI, PEREIRA, FREITAS, KLOPFER, SANTOS e LANCHA JR, 2000; 

FRANCISCHI, PEREIRA e LANCHA JR, 2001). 
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 Dados mais atuais estimam que 12,7% das mulheres e 8,8% dos homens 

adultos brasileiros são obesos, sendo esta prevalência mais alta nas regiões Sul e 

Sudeste do país. Esta tendência de aumento da obesidade foi registrada para os 

homens e mulheres de todas as faixas de renda, no período de 1974 a 1989. No 

período seguinte (1989 – 2003), os homens continuaram apresentando aumento da 

obesidade independentemente de sua faixa de renda, enquanto, entre as mulheres, 

somente aquelas com baixa escolaridade e situadas nas faixas de renda mais baixas 

(entre as 40% mais pobres) apresentaram este aumento (INSTITUTO BRASILEIRO 

DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA - IBGE, 2004). 

 Na FIGURA 1 são observadas as diferenças encontradas entre a 

prevalência de obesidade e desnutrição no Brasil (PPV, 1997). Segundo o 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA (2004) o controle do 

nível socioeconômico e a escolaridade parecem ser fatores altamente associados ao 

aumento da taxa de obesidade entre adultos, independente do sexo. Destaca-se 

ainda que com relação às diferenças de gênero e idade, observa-se que as taxas de 

sobrepeso e obesidade são semelhantes, entre os sexos, até por volta dos quarenta 

anos, idade a partir da qual as mulheres passam a apresentar prevalência duas 

vezes mais elevada que os homens.  
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   FIGURA 1  – Desnutrição e obesidade em diferentes grupos populacionais, 

segundo regiões do Brasil (PPV, 1997) – adaptado da Associação 

dos Estudos da Obesidade (ABESO, 2006). 

 

 A origem da chamada transição nutricional esta fortemente ligada às 

mudanças nos padrões de consumo de alimentos, mas também a modificações de 

ordem demográfica e social. Fatores sociais, econômicos e culturais estão presentes, 

destacando o novo papel feminino na sociedade e sua inserção no mercado de 

trabalho, a concentração das populações no meio urbano e a diminuição do esforço 

físico tanto no trabalho quanto na rotina diária, assim como a crescente 

industrialização do alimento, também parecem condicionar o crescimento da 

obesidade (GIGANTE, 2004; BRASIL - MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).  

 FERREIRA (2003) ainda relaciona esse aumento do peso corporal às 

profundas alterações na prática do consumo alimentar, aliadas à urbanização 

acelerada, com a conseqüente alteração nas relações entre tempo e espaço, 

competitividade, que se refletem nas práticas alimentares e no estado nutricional da 

sociedade no contexto da sociedade e do nível socioeconômico.  

 A associação da obesidade e a pobreza é descrita por SAWAYA (1997) por 

meio de algumas hipóteses: a primeira seria que as populações em situações de 

carência teriam uma maior capacidade genética para o desenvolvimento da 
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obesidade, como fator de proteção há escassez de alimentos. Assim, quando o 

indivíduo estivesse frente a situações de abundância alimentar, poderia obter um 

ganho excessivo de gordura. Uma segunda hipótese seria que a própria desnutrição 

energético-protéica precoce poderia promover a obesidade no futuro. Por fim, 

independente de fatores genéticos, a própria melhoria das condições de vida seria o 

fator preponderante para o excesso de peso nesta população. Esta melhoria 

segundo MONTEIRO (1997) estaria associada ao aumento da ingestão de alimentos 

gordurosos e açúcares, além da redução da atividade física e o consumo de fibras. 

 A FIGURA 2 apresenta o aumento da taxa de obesidade no Brasil nos 

últimos anos, independentemente da região, do nível socioeconômico e da 

industrialização, é possível observar que nas últimas décadas a obesidade triplicou 

nos indivíduos adultos. A obesidade segundo LESSA (1998) esta relacionada com o 

novo modo de viver e as novas condições de vida e saúde da sociedade, classes, 

grupos e indivíduos, e mesmo com as estratégias no âmbito nacional, educacionais, 

comportamentais e farmacológicas, estas prevenções não são suficientes para o 

controle da obesidade, pois para realmente proporcionarem efeitos desejados, 

devem ser associadas também as diversas dimensões do ambiente (física, 

econômica, política, sociocultural) de forma a torná-los menos suscetíveis ao 

aumento do peso corporal.  
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  FIGURA 2   – Desenvolvimento da taxa de obesidade em indivíduos adultos 

moradores das regiões Nordeste e Sudeste nas últimas três 

décadas. Adaptado da Associação Brasileira dos Estudos sobre 

Obesidade (ABESO, 2006). 

  

5.4        Obesidade na infância e na adolescência 

 A obesidade vem crescendo nos últimos trinta anos na população adulta, em 

crianças e adolescentes. Isto não é diferente, principalmente em paises 

industrializados. O problema do sobrepeso e da obesidade que há tão pouco tempo 

era tratado exclusivamente na população adulta aparece agora em proporções que 

avançam na direção de uma faixa etária cada vez mais precoce.  

DIETZ (1994) identificou três períodos durante a infância que podem ser 

considerados críticos para o desenvolvimento da obesidade: o período intra-uterino, 

o período entre as idades de quatro e seis anos, e a adolescência. Na infância, 

alguns fatores são determinantes para o estabelecimento da obesidade ou do 

sobrepeso; introdução precoce de alimentos inadequados, emprego de fórmulas 

lácteas inadequadas, distúrbios de comportamento e sem dúvida a relação familiar. 

Nas fases da adolescência somam-se a isso todas as alterações do período 

da transição para a idade adulta, além da baixa auto-estima, do sedentarismo, do 

excesso de lanches e da enorme suscetibilidade à propaganda consumista 

(FISBERG, 2004). O grande desafio da luta contra a obesidade reside no fato de 
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que se deve tratar os indivíduos que estão atualmente obesos e prevenir a obesidade 

naqueles que ainda estão magros; como talvez seja o caso dos mais jovens. Embora 

sejam diferentes as estratégias de prevenção e controle, o sucesso destes 

mecanismos depende muitas vezes de dados concretos sobre esta epidemia (OMS, 

2004). 

 A prevalência da obesidade e do sobrepeso juvenil em países industrializados 

como exemplo os Estados Unidos, aumentou expressivamente nos últimos anos. E 

isto também foi verificado em um estudo realizado em todo o território do Canadá, 

que destaca um aumento acentuado na prevalência do sobrepeso e da obesidade 

juvenil entre 1981 e 1996 (TREMBLAY & WILLMS, 2000). Inquéritos realizados nos 

Estados Unidos vêm evidenciando um aumento drástico da taxa de obesidade entre 

adolescentes. Entre 1980 e 1994 o aumento chegou à cerca de 140% entre meninos 

e segundo a National Health and Nutrition Examination Survey – NCHS (NHANES III 

– 1988 a 1994), a prevalência de obesidade para esses adolescentes na faixa de 12 

a 17 anos foi acima de 15% para o sexo masculino e 10% para o sexo feminino.  

 Em países em desenvolvimento como o caso do Brasil, a obesidade entre 

crianças e adolescentes triplicou nos últimos 30 anos. Os dados mais recentes 

apontam para valores médios de 14,8% de obesidade infantil entre as crianças da 

região sudeste e de aproximadamente 9,8% entre as crianças da região nordeste, 

(ABESO-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA OBESIDADE, 2003). 

 A FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - 

IBGE (2004) em um estudo nacional com base nos dados de adolescentes de 10 a 

19 anos da PNSN, utilizando como ponto de corte o percentil 85 do índice de massa 

corporal (IMC) da população norte-americana da NHANES I. Encontrou prevalência 

geral de 7,7% para o estado considerado de sobrepeso, sendo 10,6% para meninas 

e 4,8% para meninos.  

 Na pesquisa realizada sobre a taxa de obesidade em crianças e adolescentes 

brasileiros realizada por WANG, MONTEIRO e POPKINl (2002) foram observados 

aumentos de peso corporal em ritmo acelerado nos últimos anos, assim; em 1974 

existia uma prevalência de excesso de peso de cerca de 5% entre crianças (seis a 

nove anos de idade) e de 3,7% entre adolescentes de 10 a 18 anos. Em 1996-1997, 

esta taxa aumentou para 14% (obesidade) na faixa etária dos seis aos 18 anos, 
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demonstrando um aumento considerável para os padrões de países considerados 

em desenvolvimento. 

 Nos estudos de MAGALHÃES e MENDONÇA (2003) utilizando inicialmente os 

dados da Pesquisa sobre Padrões de Vida (1997) – FIGURA 3, inquérito domiciliar 

realizado pelo IBGE entre 1996 e 1997, nas regiões nordeste e sudeste do Brasil. 

Para fins de análise este estudo incluiu respectivamente 1.027 e 854 adolescentes 

da região Nordeste e da Região Sudeste (faixa etária entre 15 e 20 anos). Os 

resultados apontaram para a prevalência de sobrepeso / obesidade em cerca de 8% 

dos jovens da Região Nordeste e 11% da Região Sudeste. Observou-se também que 

a diminuição da renda per capita domiciliar mensal associa-se ao risco do aumento 

da taxa de sobrepeso e obesidade.  

Nas conclusões finais deste estudo tem-se que o excesso de peso atinge hoje 

grande parte das sub-populações, tanto de baixa como de melhor nível 

socioeconômico. Porém, entre as meninas de maior renda per capita, regiões mais 

desenvolvidas, houve um decréscimo dos valores do excesso de peso quando 

comparadas aos outros grupos sociais, isso evidencia que questões culturais e 

sociais interferem no aumento e/ou queda do sobrepeso/obesidade.  
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  FIGURA 3 –  Distribuição em percentual da quantidade de crianças e adolescentes 

com taxa de desnutrição e excesso de peso na região Nordeste e 

Sudeste segundo dados do PPV (1997). 

 

Um dos estudos mais completos sobre a obesidade infantil realizado no Brasil 

foi o desenvolvido pelo PNSN – PESQUISA NACIONAL SOBRE SAÚDE E 

NUTRIÇÃO (1993). Esse estudo mensurou o estado nutricional da população 

brasileira, mediante a coleta de dados antropométricos. Foram selecionadas 15.508 

crianças com faixa etária de zero a 10 anos e os resultados apontavam que havia no 

Brasil, em meados de 1990, cerca de um milhão e meio de crianças obesas, sendo 

que a maior prevalência recaia sobre as meninas. Também foi observado neste 

estudo que as regiões sul e sudeste, apresentavam uma taxa de obesidade que era 

o dobro das demais; e que a região nordeste tinha uma situação intermediária 

apresentando uma média de obesidade apenas superior às crianças da região norte 

e centro-norte. 

 A dificuldade de atribuir valores ao sobrepeso e a obesidade em crianças no 

Brasil reside ao fato que não se tem na literatura nacional estudos com 

características longitudinais. A maioria dos estudos realizados, recentes ou não, são 

confeccionados com amostras pequenas e regionalizadas, mais independente destas 

limitações, o que se observa nos resultado das pesquisas nos últimos vinte anos é 

um avanço nas taxas de obesidade e sobrepeso em crianças e adolescentes em 
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todo o território nacional, independentemente da região de análise e da faixa etária 

especificamente estudada.  

Um dos poucos estudos regionalizados com tendência secular realizados no 

Brasil, TEODOSIO, FIGUEIRA, ARAÚJO, RASO e MATSUDO (2000), sobre a 

adiposidade em adolescentes moradores de Ilhabela - São Paulo é bastante 

completo em sua análise longitudinal. Sendo que a amostra foi constituída de 513 

sujeitos, sendo 235 masculinos e 278 femininos, com idade entre 11 a 13 anos, a 

coleta foi realizada no ano de 2000, porém outras duas já haviam sido realizadas, 

sendo denominada como o “Projeto IlhaBela” 1980 e 1990. Como resultado todos os 

sujeitos analisados no ano de 2000 apresentaram peso corporal maior que as 

amostra anteriores, estaturas semelhantes, e ainda ocorreram diferenças 

significativas da adiposidade desse grupo em relação aos grupos de 1980 e 1990. Os 

resultados encontrados permitiram que os autores chegassem a conclusão que 

houve ganho significativo de gordura desses jovens, Projeto 2000, em relação as 

avaliações anteriores, Projeto 1980 e 1990. 

Em outro estudo recente de caráter regional e transversal, realizado por 

RANGEL (2000), com o objetivo de analisar a obesidade e o sobrepeso em escolares 

na faixa etária de seis e sete anos da cidade de Marechal Cândido Rondon – Paraná. 

Os dados finais demonstraram que a amostra pertencente a este estudo tem altos 

índices de sobrepeso e obesidade, o autor concluiu que o resultado é fruto de uma 

alimentação inadequada, aliada a falta de atividade física regular. Destaca-se que 

para a análise dos resultados foram utilizados os critérios sugeridos por Waterlow, 

referenciado pelo Comitê de Saúde Escolar da Sociedade Brasileira de Pediatria.  

GONÇALVES (1995) realizou um estudo na cidade de Londrina–PR com uma 

amostra de 780 crianças de alto nível socioeconômico. A análise do sobrepeso e da 

obesidade foi realizada por meio da avaliação da composição corporal (somatória 

das medidas de espessura das dobras cutâneas tricipital e subescapular). Os 

resultados encontrados foram analisados perante o referencial de saúde proposto 

pelo estudo desenvolvido pela AMERICAN ALLIANCE FOR HEALTH, PHYSICAL 

EDUCATION, RECREATION AND DANCE - AAHPERD (1988). As conclusões finais 

demonstraram que a amostra avaliada obteve resultados superiores ao critério 



 27

adotado, o que foi descrito pelo autor como um resultado preocupante, e oriundo da 

inatividade física e de uma alimentação inadequada. 

GUEDES e GUEDES (1997) também realizaram na cidade de Londrina – PR 

uma pesquisa com o objetivo de se observar a prevalência do sobrepeso e 

obesidade em escolares. A amostra foi composta por crianças e jovens na faixa 

etária entre sete e 17 anos, e constatou-se que na faixa etária entre 11 e 14 anos, 

cerca de 14% das moças e 15,4% dos rapazes apresentaram composição corporal 

(soma de espessuras de dobras tricipital e subescapular) abaixo do critério 

estabelecido, e ainda, 12,8% de moças e 14,7% dos rapazes apresentaram-se com a 

soma de espessuras de dobras acima do estabelecido pelo critério proposto para o 

estudo. O critério utilizado foi o da AAPHERD (1988). Segundo o autor, os índices 

apresentados abaixo do critério estabelecido podem demonstrar déficit calórico e os 

superiores ao critério, excesso de adiposidade. 

RONQUE, CYRINO, DÓREA, SERASSUELO JUNIOR, GALDI e ARRUDA 

(2005) em outro estudo, mais recente, realizado na cidade de Londrina – Paraná, 

avaliaram 511 escolares (sete a 10 anos) com o objetivo de analisar a adiposidade 

corporal de alunos de alto nível socioeconômico. A coleta foi realizada com a 

utilização de medidas antropométricas (dobras cutâneas tricipital e subescapular). 

Para a análise dos resultados foi adotado o sistema de corte sugerido pelo Physical 

Best (1988), e os resultados demonstraram que adiposidade corporal foi elevada, 

acima dos critérios pré-estabelecidos, em 33% dos meninos e 15% das meninas. Os 

achados finais sugerem a necessidade do desenvolvimento de programas de 

Educação Física para a saúde que estimulem a participação efetiva dos jovens em 

programas de exercícios físicos. 

Na região norte do Paraná, SERASSUELO JUNIOR, RODRIGUES, CYRINO, 

RONQUE, OLIVEIRA e SIMÕES (2005) também analisaram os níveis de 

adiposidade entre escolares de baixo nível socioeconômico. Foram avaliados 108 

meninos e 127 meninas, medidas de massa corporal, estatura e espessura de 

dobras cutâneas foram empregadas para determinação do IMC. Verificou-se 

resultados mais elevados de massa corporal, estatura e ΣDC entre as meninas, 

p<0,05, e quando a análise dos resultados foi realizada por intermédio de um critério 

de referência, AAPHERD (1988), observou-se que cerca de 20% e 7% da amostra 
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estão acima do critério de corte para soma de dobras cutâneas e IMC 

respectivamente.      

Além da utilização de critérios estabelecidos na literatura para observar o 

sobrepeso e a obesidade em jovens, alguns estudos preferem estabelecer 

comparações com outras pesquisas, de outras regiões, mais com características 

semelhantes. Neste ponto, observa-se o trabalho realizado por MATSUDO, FRANÇA 

e MONTGOMERY (1989), com a tentativa de comparar a composição corporal de 

jovens brasileiros com jovens canadenses. Para tanto os autores recorreram à 

técnica da somatória da espessura de cinco dobras cutâneas (bíceps, tríceps, 

subescapular, supraíliaca e panturrilha medial). Como resultado, tanto os brasileiros 

como os canadenses apresentam similaridades em relação a estas somatórias, 

sendo que o sexo masculino apresentou média de trinta e sete milímetros e o 

feminino, cerca de sessenta milímetros, para a faixa etária entre sete e 18 anos. 

O estudo descrito por LOPES e PIRES NETO (2000) com o objetivo de 

analisar as variáveis da composição corporal e o índice de obesidade foi composto 

por 1.757 crianças moradoras do estado de Santa Catarina, mas de grupos étnicos 

diferenciados. Desta forma quatro grupos étnicos foram selecionados; portugueses, 

alemães, italianos e miscigenados. No estudo da composição corporal foram 

utilizadas o percentual de gordura, através da técnica de soma de quatro dobras 

cutâneas e para a análise do índice de adiposidade a classificação de Lohman, 1987. 

Os autores descrevem que para o índice de adiposidade cerca de 10% de todos os 

meninos e 10% de todas as meninas apresentavam-se com excesso de gordura 

corporal. Porém, ainda no que diz respeito à composição corporal, não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

WALTRICK (1998) realizou um estudo com crianças de Florianópolis – SC, 

com o objetivo de analisar a massa corporal, estatura e dobras cutâneas. A amostra 

foi constituída por escolares de sete a 17 anos; e como parâmetro para análise, foi 

utilizado o índice de adiposidade sugerido por Lohman, 1987. Os resultados obtidos 

foram os seguintes: cerca de 80% das crianças de sete a 10 anos, 72% dos meninos 

e 65% das garotas de 10 a 15 anos e ainda 82% dos meninos e 57% das garotas de 

15 a 17 anos, apresentam-se dentro dos índices ideais de percentual de gordura.  
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DOYLE e FELDMAN (1997) admitiram que talvez a relação crescente de 

sobrepeso e obesidade em jovens e crianças, esteja no fato da própria preferência 

alimentar. Em seu estudo, que teve como objetivo observar a preferência alimentar 

em adolescentes de classe média da cidade de Manaus – AM. O que foi constatado 

é que os adolescentes, apesar de possuírem boas condições socioeconômicas, ou 

seja, poderiam comprar alimentos variados, optaram por alimentos não nutritivos, 

mas de alto valor calórico. A metodologia utilizada para este estudo foi a de 

questionários, nos quais os escolares tinham que destacar suas preferências 

alimentares através de questões alternativas.  

Um ponto importante visto e descrito em vários estudos no assunto do 

aumento do peso corporal, esta relacionado com as questões sociais, principalmente 

a família, onde o meio ambiente atua de forma determinante no hábito alimentar 

deste indivíduo. No estudo de ENGSTRON e ANJOS (1996), que observa a relação 

do sobrepeso de crianças em relação ao estado nutricional da própria mãe, apontou 

para um dado alarmante, onde o risco de uma criança apresentar sobrepeso é 3,19 

vezes maior quando a mãe também apresentá-lo. Isso evidencia a necessidade de 

um maior acesso a informações nutricionais, principalmente para a família, que é o 

principal ambiente da criança. 

A questão do meio ambiente, principalmente a família, como agente limitador e 

também possível causador do excesso de peso corporal em crianças e adolescentes, 

foi pesquisada por SILVEIRA, TADDEI, ESCRIVÃO, OLIVEIRA e ANCONA-LOPES 

(2006). Estes autores destacaram em seu estudo os possíveis riscos do 

aparecimento do sobrepeso nas questões familiares e sociais dos adolescentes. No 

QUADRO 3 são apresentados alguns dados (Odds Ratios) demonstrando a 

importância da família na questão da probabilidade do aumento do peso corporal. 

Na análise deste QUADRO evidencia-se que a estrutura familiar apresenta 

uma forte relação com o problema, assim pais obesos e as possíveis dificuldades de 

relacionamentos entre eles aumentam a chance da criança apresentar o excesso de 

peso (respectivamente Odds 2,04 e 1,08). Hábitos como assistir TV mais de 4h. 

diárias, falta de atividade física, além de problemas na escola podem favorecer o 

aparecimento da obesidade (Odds +1,00). 
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GIGANTE (2004) corrobora com as informações apresentadas no QUADRO 3 

e destaca que a associação entre a ocorrência de obesidade entre membros de uma 

mesma família é conhecida, acreditando-se que isso possa ser oriundo tanto por 

fatores genéticos quanto aos hábitos de vida. A ocorrência de obesidade dos pais 

leva a um risco aumentado de ocorrência de obesidade dos filhos, chegando a um 

risco quase duas vezes maior (80%) para os indivíduos com pai e mãe obesos. 

 

QUADRO 3 –  Odds Ratios apresentado para algumas variáveis relacionadas ao 

sobrepeso e/ou obesidade em jovens de 15 a 19 anos de uma 

escola pública da cidade de São Paulo – Brasil.  

Variáveis Odds Ratios Valor P 

Obesidade dos Pais (IMC > 30 kg/m2). 2,04 0,022 

Ser primeiro filho. 1,89 0,042 

Ser o filho mais velho. 1,29 0,597 

Ser adolescente. 7,88 0,000 

Realizar atividade física menos de três vezes/semana. 1,32 0,434 

Dificuldade de relacionamento com os pais. 1,08 0,601 

Dificuldade de relacionamento com siblings. 2,28 0,456 

Ter um grupo de amigos. 1,89 0,526 

Apresentar um mau desempenho na escola. 1,89 0,582 

Fonte: Adaptado de SILVEIRA et al (2006). 

 

 Embora haja evidências de que fatores genéticos tenham papel na obesidade, 

é aparente, como foi destacado anteriormente, que fatores não-genéticos são 

importantes, especialmente em sociedades tecnologicamente avançadas  

(BOUCHARD, 1994). Desta forma vários fatores influenciam o ímpeto ao 

aparecimento do sobrepeso, sejam fatores genéticos ou ambientais. Caracterizados 

por condições socioeconômicas que vão deste o nascimento até a educação 

materna, onde a interação de fatores como os hábitos familiares determinam de certa 

forma a probabilidade do aparecimento de distúrbios no peso corporal total. 
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 As altas taxas de obesidade em crianças e adolescentes podem ser 

associadas a aspectos tecnológicos, como a prioridade pelo uso de brincadeiras de 

maior caráter passivo (videogame, computador), mas também podem ser associadas 

ao comportamento adquirido pela sociedade. O QUADRO 4 apresenta uma relação 

bastante significativa desta associação:  

 

  QUADRO 4 - Influência do ambiente familiar na prevalência de obesidade em     

crianças e adolescentes. 

Variável Efeito 
Tamanho da família 
Filho único 
> 1 filho 

 
+ 
- 

Ordem de nascimento 
O mais jovem entre muitos 

 
+ 

Classe social 
Classe superior 

 
- 

Estado conjugal 
Família com apenas um membro do casal 

 
+ 

Nível de apoio social 
Forte 

 
- 

Nível de apoio dos pais  
Forte 

 
- 

Funcionamento familiar 
Alto 

 
- 

Educação dos pais  
Avançada 

 
- 

Situação ocupacional dos pais 
Alta 

 
- 

 Fonte: Adaptado de LISSAU-LUND-SORENSEN (1992). 

 

As pesquisas mais recente que tem como foco principal o estudo da 

obesidade em jovens devem, sem dúvida, observar este problema como de 

característica multidisciplinar. Onde agentes fisiológicos e ambientais atuam em 

conjunto, tanto na perspectiva do aumento das taxas de obesidade, como na 

tentativa de reduzir este aumento, ou ainda como mantenedores do processo que 

diminua a sua incidência. 

 BROWNELL e WADDEN (1995) observam que mecanismos fisiológicos e 

psicológicos atuam de forma determinante para o processo de ganho ou queda do 
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peso corporal. Não se pode analisar o indivíduo apenas por um foco, um prisma, mas 

sim em sua interdisciplinaridade, as quais sem dúvida demonstram que atitudes e 

comportamentos assumidos podem desencadear todo o processo (QUADRO 5).  

 

 QUADRO 5 – Mecanismos propostos ao controle do peso corporal. 

Mecanismo Fisiológico Mecanismo Psicológico 

Gasto Calórico Humor, bem – estar 

Apetite Imagem corporal 

Seleção de Macronutrientes Auto-eficiência 

Preservação da massa corporal magra Auto-estima 

Preservação da taxa metabólica de 

repouso 

Enfrentamento 

 Fonte: Adaptado de BROWNELL e WADDEN (1995). 

 

Os mecanismos fisiológicos que norteiam o processo de ganho de peso 

corporal destacam que indivíduos obesos, freqüentemente não são capazes de 

gastar um número de calorias significativas. A diminuição do peso corporal requer 

atitudes, que muitas vezes estão calcadas nos programas de exercícios, os quais 

favorecem o processo de diminuição do peso corporal. Neste ponto o exercício 

aparece como mediador do processo, aumentando o gasto calórico e também 

possibilitando uma queda no apetite. Os estudos que pesquisam o exercício e a inter-

relação com a dieta e o apetite encontraram evidências de supressão da percepção 

de fome após uma série de exercícios intensos KING, BURLEY e BLUNDELL (1994), 

porém estes efeitos são de curta duração e não afetam a ingestão real de calorias. 

 Na verdade todo mecanismo fisiológico que pode propiciar o aumento do peso 

corporal é conhecido e reside muitas vezes no fato de uma dieta não equilibrada ou 

ainda por distúrbios orgânicos. Além de um conjunto de hábitos que incluam a 

atividade física regular. Ou seja, o aumento da demanda energética, aliada a 

diminuição do consumo calórico, pode levar a uma taxa metabólica em repouso mais 

elevada contribuindo para o não aparecimento do  sobrepeso ou obesidade. Porém 

todos estes mecanismos dependem da vontade do indivíduo em buscar uma forma 
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de diminuir o peso corporal, ou ainda da dependência de estímulos “motivação” que 

levem o indivíduo a buscar esta melhoria. 

Outros fatores estão associados ao aumento do peso corporal na infância e 

adolescência, dentre elas: tratamentos medicamentosos, fatores psicológicos, 

mudanças drásticas na alimentação, nível socioeconômico, separação dos pais. No 

âmbito geral as mudanças na sociedade, o nível socioeconômico e a transição 

nutricional global estão impulsionando a epidemia de obesidade.  

O crescimento econômico, a modernização, a urbanização são alguns dos 

fatores subjacentes à prevalência crescente da obesidade. A epidemia de obesidade 

é um problema sério e que precisa ser abordado com urgência em todo o mundo. O 

controle efetivo do peso de indivíduos e grupos de risco para obesidade tem de 

incluir prevenções, manutenções do peso, controle de enfermidades e perda 

ponderal.  

E exatamente por ser uma doença com características multifatoriais, a 

obesidade deve ser tratada com estratégias de educação e informação que se 

proporiam a promover e incentivar à adoção de hábitos alimentares saudáveis e à 

prática regular de atividade física. Segundo o BRASIL – MINISTÉRIO DA SAÚDE 

(2006) cabe ao poder público a difusão de informações, a viabilização de espaços as 

práticas da sociedade, lançando mão das metodologias que estimulem o espírito 

crítico e o discernimento das pessoas diante de sua realidade e promovam a 

autonomia. 

 

5.5         Fatores Psicológicos no estudo da Obesidade 

 Um mecanismo potencialmente importante, porém pouco salientado na 

literatura, diz respeito à reunião de fatores psicológicos tanto no processo do 

aumento do peso corporal como no tratamento. A obesidade é resultante de 

incontáveis fatores, às vezes mais visíveis, orgânicos ou ambientais, outros nem 

tanto, como os psíquicos, mas de tal forma interligados que seria insensato distingui-

los colocando-os linearmente em uma relação de causa e efeito. 

 Problemas emocionais são geralmente percebidos como conseqüência da 

obesidade, embora conflitos e problemas psicológicos de autoconceito possam 

preceder o desenvolvimento da obesidade. Na verdade não se tem à estrutura exata 
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de resposta dos indivíduos obesos a possíveis influências do meio ambiente, cada 

um responde de uma forma específica, assim indivíduos podem apresentar distúrbios 

positivos ou negativos nas mesmas situações cotidianas. Portanto, segundo 

CORDÁS, SCAGLIUSI e AZEVEDO (2006) o obeso apresenta aspectos emocionais 

e psicológicos identificados como causadores, como conseqüências ou 

retroalimentadores da sua condição de obeso, concomitantemente a uma condição 

clinica e educacional alterada.  

       BRUCH (1973) diz que não há um perfil definido ou uma estrutura mental 

única para esses indivíduos, sendo temerária a generalização dos problemas 

psicológicos para todos os casos de obesidade. Torna-se necessário diferenciar 

entre desordens psíquicas que desempenham papel importante no desenvolvimento 

da obesidade daqueles que sobrevêm do estado obeso, principalmente vivendo 

numa cultura hostil ao sobrepeso. Por outro lado CAMPOS (1993) defende que 

variáveis psicológicos se fazem sempre presentes entre os fatores determinantes na 

obesidade exógena, resultante de um processo que envolve todo o contexto de vida 

do indivíduo, ou pode ser conseqüente à obesidade endógena, na dinâmica 

ambiental familiar em indivíduos geneticamente predispostos. O que fica claro é que 

o sobrepeso é uma condição estigmatizada, indivíduos ficam expostos à 

desaprovação pública devido à gordura em excesso. Este estigma é visto na 

educação, no trabalho, e a fase da adolescência é tida como um período 

extremamente crítico, principalmente no âmbito escolar. 

 Este conceito de interligação entre a obesidade e a desaprovação social já 

era descrito em 1975 por Hilde Bruche, quando escreveu que a obesidade é um 

estado indesejado de existência para a criança. E é mais indesejado ainda para o 

adolescente, para quem o efeito do sobrepeso pode agir como uma perigosa barreira 

para a sociedade obcecada pela magreza. O comportamento alimentar integra o 

repertório de atividades absolutamente necessárias à sobrevivência de qualquer 

espécie.  

 Os mecanismos psicológicos são capazes de produzir no indivíduo 

comportamentos motivacionais para a necessidade de ingestão calórica ou oferecer 

subsídios para o aparecimento de distúrbios alimentares (HALMI, 1995).  



 35

 A obesidade que é classificada como um aumento da ingestão calórica, não 

é classificada como um transtorno alimentar, mesmo na categoria de transtornos 

alimentares, pois não apresenta critérios para uma identificação e avaliação como 

transtorno psiquiátrico, apesar de seus portadores apresentarem perturbações 

comportamentais e conflitos psíquicos relacionados à alimentação. Porém, alguns 

autores incluem a ingestão excessiva de calorias, didaticamente, nessa categoria, e 

isso ocorre pelos aspectos de funcionamento semelhante aos demais transtornos, 

pelo fato de caracterizar-se por perturbações no comportamento alimentar, 

apresentando síndrome psicológica associada, que pode merecer intervenção 

médica (FLAHERTY e JANICAK, 1995)  

 O desenvolvimento do estudo dos transtornos alimentares coincidiu com um 

movimento mais amplo na área da psicologia e psiquiatria em direção à construção 

de um modelo multidimensional dos transtornos mentais. O esforço para 

compreender a etiologia dos transtornos alimentares não se restringe a tentar 

detectar um único fator patogênico ou simplesmente identificar fatores de risco; trata-

se de buscar a compreensão de como vários fatores precipitantes e perpetuadores 

interagem no desenvolvimento destes transtornos, exemplos; anorexia e bulimia 

nervosa. De um ângulo global, a análise dos fenômenos psicológicos inclui a 

compreensão de várias perspectivas teóricas: biológicas, fenomenológica, 

comportamental, cognitiva e psicanalítica (ATKINSON, 1995). 

 A anorexia e a bulimia nervosa por apresentarem uma mesma base 

psicopatológica são transtornos estreitamente relacionados, caracterizados por uma 

intensa preocupação com a forma e o peso corporal, que faz com que o indivíduo 

recorrera a estratégias para evitar o ganho de peso. Segundo NOVAES (2006) a 

crença de que ser magro é fundamental, sua ausência leva o indivíduo a não se 

encaixar em padrões culturalmente difundidos. Essa ideologia leva a um sentimento 

de fracasso, como aquele que não correspondesse ao modelo de beleza, 

demonstrando sua incapacidade, sua impotência diante de seu próprio corpo. E 

desencadeando sentimento de que podem levá-lo a desenvolver distúrbios 

alimentares. 

 A anorexia nervosa é um dos distúrbios alimentares mais conhecidos. É 

particularmente marcada por uma acentuada perda ponderal resultante de uma 
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abstinência alimentar voluntária determinada por temor intenso de engordar e buscar 

implacável da magreza. Segundo a OMS–CID 10 (1993) a anorexia é um transtorno 

caracterizado por deliberada perda de peso induzida e/ou mantida pelo paciente. O 

transtorno ocorre mais comumente em garotas adolescentes e mulheres jovens, mas 

garotos adolescentes e homens jovens podem ser afetados mais raramente, assim 

como podem ser afetadas crianças que estão próximas da puberdade e mulheres 

próximas da menopausa. 

 A Bulimia nervosa por sua vez é caracterizada pela ingestão compulsiva de 

grandes quantidades de comida (binge), seguida de estratégias para evitar o ganho 

de peso, como vômitos auto-induzidos, abuso de laxantes e diuréticos e exercícios 

extenuantes. Segundo o OMS-CID 10 (1993) a bulimia é uma síndrome 

caracterizada por repetidos ataques de hiperfagia e uma preocupação excessiva com 

o controle de peso corporal, levando o paciente a adotar medidas extremas, a fim de 

mitigar os efeitos “de engordar” da ingestão de alimentos. 

 A mídia e o imaginário coletivo parecem estabelecer uma estreita relação 

entre a forma do corpo (peso corporal) e a percepção da auto-estima e da imagem 

corporal. A imagem corporal “destruída” leva a possíveis prejuízos de uma 

insatisfação, a qual pode ser associada ao aparecimento dos distúrbios alimentares; 

e por outro lado os distúrbios alimentares já podem estar relacionados a um estado 

avançado de obesidade.  

 Recentemente a literatura vem mostrando outro problema ligado aos 

transtornos alimentares, visto principalmente na adolescência, o Transtorno 

Dismórfico Corporal, ou na adição cultural, a Vigorexia. Esta patologia emocional 

ainda não foi catalogada como doença específica pelos manuais de classificação 

(CID. 10 e DSM. IV). Este transtorno alimentar é caracterizado pelo culto excessivo 

ao corpo, à imagem corporal, mostra-se dependente da influência social associada a 

determinados valores culturais.  

 Há, nos portadores da vigorexia, uma inclinação patológica obsessiva em se 

tornar o modelo de homem ou mulher, devidamente glorificado pela TV, pelo cinema, 

pelas revistas.  A vigorexia representa bem a sociedade atual, onde a imagem vale 

mais do que tudo, tornando homens obcecados por seus corpos perfeitos 
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(MANGWETH, HAUSMANN, WALCH, HOTTER, RUPP, BIEBL, HUDSON e POPE 

(2004). 

 Os transtornos derivados da excessiva preocupação com o corpo estão se 

convertendo numa verdadeira epidemia. Desejar uma imagem corporal perfeita não 

implica em sofrer de uma doença mental, mas aumenta as possibilidades de que 

esta apareça. A cultura ocidental coloca grande ênfase na boa forma e na imagem 

corporal, o que faz com que cada vez mais indivíduos se sintam incomodados com o 

excesso de peso, independente do grau do seu sobrepeso. Nossos padrões culturais 

fazem com que até indivíduos com aparência e peso dentro de parâmetros de 

normalidade possam sentir-se imperfeitos, apresentando problemas emocionais e 

como conseqüência conflitos psicológicos que podem diminuir o seu autoconceito e a 

sua percepção de imagem corporal. 

 

5.6          Imagem corporal e autoconceito 

 

5.6.1      Imagem Corporal 

  O conceito imagem corporal é uma expressão muito utilizada pelos 

profissionais que têm como foco de trabalho o corpo humano, dentre os quais 

professores de Educação Física, Médicos, Fisioterapeutas, Psicólogos. É fácil 

observar que o entendimento desse termo difere bastante entre estes profissionais. 

No entanto, algumas referências parecem fazer sentido e são bem aceitas por esse 

grupo de especialistas. Por exemplo: fazer uma intervenção com o objetivo de 

“desenvolver a imagem corporal”; “melhorar a imagem corporal”; constatar que uma 

pessoa com alguma doença ou deficiência apresenta um distúrbio de imagem 

corporal ou autoconceito e, ainda, fazer uma avaliação para “verificar a imagem 

corporal” de um aluno a fim de subsidiar uma proposta de tratamento ou ação 

pedagógica.  

A literatura demonstra alguns elementos próprios do conceito de imagem 

corporal subentendidos na própria forma de utilização do termo. Assim, a imagem 

corporal é considerada importante, ao mesmo tempo em que representa um 

elemento real e mutável, passível de se desenvolver e, vulnerável aos efeitos 

deletérios de traumas e doenças (NOVAES, 2006). 
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ADAME, RADELL, JOHNSON e COLE (1991) conceituam a imagem corporal 

como a imagem do nosso corpo que formamos em nossa mente, o modo como o 

corpo se apresenta para nós, e seria ainda a percepção que temos de nós mesmos, 

nosso conceito cultura corporal. LEWIS e SCANNELL (1995) também definem a 

imagem corporal como sendo a imagem formada na nossa mente, mais acrescentam 

que esta imagem é formada por representações subjetivas da aparência física e da 

experiência corporal, dependência da sociedade onde o indivíduo se insere.  

A imagem corporal pode ser definida ainda como um conceito corporal 

dependente do impacto sofrido e por impressões (sensações) provenientes de 

diversas partes do corpo e da experiência imediata que o indivíduo tem do seu corpo. 

A figuração do corpo na mente e o esquema corporal, corresponderiam à imagem 

que temos de nós mesmos (BACALÁ, 1999; RADELL, ADAME, JOHNSON e COLE, 

1993). Talvez a principal referência nos estudos sobre a imagem corporal tenha sido 

a discutida e apresentada por SCHILDER (1999) no seu livro “A Imagem do Corpo”. 

Neste livro o autor descreve o conceito de imagem corporal como a forma pela qual 

nosso corpo apresenta-se para nós mesmos. Esta representação mental nos remete 

a uma organização cerebral enraizada nas nossas próprias preocupações, e também 

em nossa interação com o meio ambiente (sociedade). Entende-se ainda por imagem 

corporal a figuração de nosso corpo formada em nossa mente, ou seja, o modo pelo 

qual o corpo se apresenta para cada um. 

SCHILDER (1999) e FISHER (1990) escreveram que a imagem corporal 

apresenta elementos conscientes e inconscientes, toda a variedade de sensações 

corporais, uma noção de “unidade percebida” do corpo, que por outro lado seria mais 

do que uma percepção, e enfatiza que esta imagem não é apenas uma construção 

cognitiva, como também um reflexo dos desejos, atitudes emocionais e interações 

com os outros indivíduos.  

O modelo teórico apresentado por estes autores contrasta com a de outros 

pesquisadores, que buscam a precisão do termo, o uso de uma nomenclatura 

específica que diferencie entre os aspectos emocionais e cognitivos da organização 

da imagem corporal. Mas segundo estes autores estas dimensões podem ser 

distinguidas apenas na teoria, pois mesmo a mais simples noção do próprio corpo no 
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espaço ou das sensações do corpo é influenciada por parâmetros emocionais e da 

própria personalidade.  

GALLAGHER (1998) escreveu que o termo imagem corporal apresenta formas 

distintas de inclusão em estudos e pesquisas, sendo utilizada de forma abrangente 

em três aspectos distintos: como experiência perceptiva do corpo, como 

entendimento conceitual do corpo e nas atitudes emocionais do indivíduo para com o 

próprio corpo. Este autor ainda defende que os termos imagem corporal e esquema 

corporal deveriam ser usados de forma específica. Sendo a imagem como algo 

intencional e o esquema corporal como algo não intencional e não consciente.  

 A imagem corporal possui um eixo pulsional que sustenta de modo essencial a 

individualidade no desenvolvimento da identidade da pessoa. Nossas ações, 

sentimentos e sensações apresentam conexão com o mundo, nosso corpo muitas 

vezes responde de forma diferente, o que é considerado adequado em relação à 

sociedade, e isso com freqüência gera tensão e sofrimento. A razão deste conflito se 

encontra na relação da percepção da imagem com a sociedade sob a forma de 

valores e ideais, atacando a matriz da imagem corporal. 

 A principal polêmica quando se trata da definição de imagem corporal é a 

distinção, ou não, entre imagem corporal e esquema corporal. De maneira rudimentar 

poderíamos dizer que a maioria dos estudiosos que defendem uma divisão entre 

estes termos atribuiu à imagem corporal características “psicológicas” subjetivas, e 

ao esquema corporal características “biológicas”, servindo como base para a 

construção da imagem corporal final. O grupo de pesquisadores que utiliza os termos 

de maneira indistinta defende basicamente que esta divisão é “artificial”, e que em 

ambos, a imagem corporal e esquema corporal, são aspectos indissociáveis de um 

mesmo fenômeno: a representação dinâmica que a pessoa faz, para si mesma, de 

sua experienciação a cada instante (TURTELLI, 2003). 

 OLIVIER (1995) conclui que de maneira geral o esquema corporal é mais 

associado às questões neurológicas, enquanto a imagem corporal é ligada à 

psicologia e à psiquiatria. Neste ponto de vista o esquema corporal seria uma 

organização neurológica das diversas áreas do corpo, de acordo com a importância 

de inervação somática que elas recebem. É antes um dado biologicamente 

determinado, anatomicamente situado na chamada área do esquema corporal do 
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córtex. Enquanto imagem corporal, o conceito, é a própria vivência que se constrói 

“sobre” o esquema corporal, e que traz consigo o mundo das significações. Nesta 

imagem construída, estão presentes os afetos, os valores, a história pessoal, 

marcada nos gestos, no olhar, no corpo que se move, que repousa e que simboliza.  

 Na visão de SCHILDER (1999) a unidade “corpo humano”, é percebida e 

esta percepção é denominada como um esquema de nosso corpo, “esquema 

corporal”, ou, ainda um modelo postural do corpo. Segundo esse autor esse 

esquema corporal é a imagem tridimensional que todos têm de si mesmos, e que 

pode ser conceituada como imagem corporal total. O termo Imagem Corporal 

engloba todas as formas pelas quais uma pessoa organiza e conceitua o seu próprio 

corpo. Ela esta ligada a uma organização cerebral integrada e influenciada por 

fatores sensoriais, e psicodinâmicos. Embora dependente da organização cerebral, a 

imagem corporal deve ser entendida como um fenômeno ímpar, desenvolvido no 

contexto da experiência e das inter-relações sociais do ser humano (TAVARES, 

2003). A imagem corporal desempenha um papel importante em cada movimento, 

mas tem uma importância especial quando o movimento é dirigido ao próprio corpo.  

 A imagem do corpo, a sua conexão com a identidade da pessoa, e o seu 

próprio desenvolvimento são sem dúvida um ponto norteador das relações do 

homem com a sociedade. A expressão imagem corporal esta ligada a cultura, e de 

certa forma representa a própria expressão do indivíduo perante seus pares. 

 Ao se estudar a imagem corporal, deve-se principalmente abordar o 

problema psicológico central da relação entre as impressões de nosso sentido e suas 

relações com o meio ambiente (sociedade). Pois na ótica dos estudos propostos por 

Henry Head, me meados de 1900, existe sempre uma personalidade que 

experimenta a percepção, e esta percepção é a fonte da ação do que realmente 

somos, em outras palavras, o modelo postural do corpo é sempre a base das 

atitudes emocionais, o modelo postural do nosso corpo se relaciona com o modelo 

postural dos corpos dos outros.   

 No contexto de pesquisas e publicações ocorre, atualmente, uma situação 

complexa. A imagem corporal tem sido abordada sob várias perspectivas. A 

multiplicidade das direções destas pesquisas inclui estudos sobre a aparência do 

corpo, distorções do tamanho, peso corporal, sentimentos em relação ao corpo e 
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efeitos do exercício físico. As populações investigadas abrangem diferentes pessoas, 

gênero, profissão, faixa etária, como também aquelas que apresentam algum 

problema de saúde, ou distúrbios especiais, psiquiátricos, anorexia nervosa, bulimia, 

deficiência física, obesidade, traumas emocionais, cirurgias, etc. 

 O interesse nas pesquisas sobre a imagem corporal não são recentes. 

Destaca-se que este objeto de estudo surgiu entre os neurologistas na virada do 

século XX, partindo da investigação de distúrbios na percepção corporal de pacientes 

com possíveis danos cerebrais, correlacionando formas de percepção distorcidas do 

corpo com lesões cerebrais específicas, baseadas em relatórios de casos clínicos. 

No contexto de KANDEL, SCHWARTZ e JESSELL (1997) os estudos sobre o tema 

“imagem corporal” apresentaram profundas mudanças nos últimos séculos.  

 Os estudos destacados por autores, como: Henry, Goldstein, Loeb, Lasheley 

(fisiologistas, neurologistas, psicólogos), apresentaram objetivos baseados na 

hipótese de corpos agregados e mais tarde da conexidade celular como 

determinantes da imagem corporal. Discorrendo sobre o tema inicialmente de forma 

simplista e mais tarde apresentando a real importância ao constructo da imagem 

representativa do indivíduo.  

 Destaca-se no início dos estudos sobre a imagem corporal, o interesse pelo 

fenômeno dos membros fantasmas, pessoas que sofriam perda de algum membro do 

corpo e continuavam a senti-lo como se ele estivesse ali. Na busca por tentar 

explicar este fenômeno, os pesquisadores buscavam descobrir qual a área do 

cérebro que era responsável por esta formação de imagem, bem como a importância 

relativa do sistema nervoso central e periférico neste processo.  

 Abordando a história das pesquisas sobre imagem corporal, dois nomes 

aparecem em destaque; Henry Head e Paul Schilder. Head descreveu o termo 

“esquema corporal” como um modelo postural padrão que cada pessoa constrói de si 

mesma e que serve como base para se contrapor com os modelos de referência. 

Schilder foi inovador no assunto da imagem corporal quando tratou o tema 

introduzindo uma ligação da imagem corporal com aspectos mentais, sociais, 

afetivos.   

 Hoje o interesse pelo estudo da imagem corporal aponta para uma visão 

vinculada a identidade da pessoa e que se desenvolve de forma indissociável aos 
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aspectos fisiológicos, sociais e psicológicos, demonstrando ênfase no aspecto 

existencial do corpo. Essa idéia fica clara na proposta de TAVARES (2003) onde a 

autora aborda de maneira sucinta as novas perspectivas do estudo da imagem 

corporal, destacando uma tendência real e integrada dos vários aspectos que 

envolvem o tema, incluindo elementos sociais (vestuário, aparência física, condições 

econômicas, idade, gênero, dentre outras). 

 O grande problema encontrado ainda hoje nas pesquisas sobre imagem 

corporal é a sua estruturação de forma isolada, o que prejudica o desenvolvimento 

da área de estudo. Alguns alunos e profissionais apresentam dificuldade em assumir 

perspectiva sistêmica da imagem corporal. Para muitos, a origem dessa dificuldade 

esta na simples falta de informação referente a aspectos básicos para a 

compreensão do assunto. No entanto, já existe uma busca de maior comunicação 

entre pesquisadores com a valorização de trabalho conjuntos e estruturação de 

linhas de pesquisa.  

 Existem hoje, duas tendências importantes de pesquisa na área da imagem 

corporal, por isso, caracterizam caminhos diferentes de investigação: uma tendência 

caracteriza-se pela adoção de uma estratégia de pesquisa modelada nas ciências 

naturais e baseada em observações empíricas para explicar fatos e fazer previsões 

(experimental); e a outra advoga uma lógica própria para o estudo dos fenômenos 

humanos e sociais, procurando as significações dos fatos no contexto concreto em 

que realmente ocorrem (qualitativa). 

 A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, exemplo, estudos sobre a obesidade e 

imagem corporal/autoconceito, uma interdependência entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito. O objeto não é um dado inerte e neutro; está possuído de 

significados e relações que os sujeitos concretos criam em suas ações. É baseada 

nos resultados de uma pesquisa qualitativa que se pode iniciar outras pesquisas 

quantitativas, que podem explicar o fenômeno complexo investigado.  

A ciência tem ampliado nossos conhecimentos sobre a imagem corporal, mas, 

muitas vezes, tem aberto espaço para pesquisas e intervenções fragmentadas, o que 

leva, não raramente, a conceitos equivocados e representa uma ameaça à 

compreensão do tema. Para se assegurar à coerência de estudos voltados a imagem 
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corporal, não se pode reduzir a visão da imagem corporal em apenas uma 

perspectiva, seja ela fisiológica, social ou psicológica.  

 No campo estético a imagem corporal oferece uma promessa e uma 

satisfação de desejos, que são caracterizados por uma imagem construída e 

reconstruída com base em atitudes instintivas e projetadas pela sociedade. 

SCHILDER (1999) e NOVAES (2006) escreveram que o indivíduo pode olhar no 

espelho e projetar a sua imagem, porém podemos observar mudanças de atitude e 

transferi-las para a nossa imagem corporal. Estes fatores podem apresentar papel 

decisivo na atitude psíquica do indivíduo, não devemos subestimar a importância da 

beleza e da feiúra reais na vida humana.  

A beleza pode ser uma promessa de satisfação completa ou levar a tal 

satisfação. Nossa própria beleza ou feiúra não contarão apenas para a imagem que 

temos de nós mesmos, mas, também, para a que os outros constroem a nosso 

respeito, e que tomaremos de volta, resultando a própria vida social. “As imagens 

corporais e sua beleza não são entidades rígidas, construímos e reconstruímos 

nossa própria imagem, assim como a dos outros”. O ideal e o padrão de beleza 

serão sempre a expressão da situação do indivíduo perante a sociedade.    
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FIGURA 4 – Aspectos fisiológicos, emocionais, sociais, relacionados ao processo de  

                     construção da imagem corporal (Adaptado de Schilder, 1999). 

 

Na perspectiva da Educação Física, facilitar o desenvolvimento da imagem 

corporal requer a preservação da identidade do indivíduo, o que implica no 

reconhecimento e a organização de uma representação corporal. Relaciona-se a 

uma qualidade do profissional ligada a consciência das diferenças, sem excluir 

nenhum dos aspectos; sejam, físicos, sociais, psicológicos. 

RUSSO (2005) explica que a imagem corporal remete de algum modo, 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. Como uma criação sociocultural, no corpo se inscreve idéias, 

crenças, as imagens que se fazem dele. A imagem corporal se dominante, valorizada 

socialmente for de uma pessoa magra, emagrecer será o ideal de todos. Aqueles que 

não conseguem chegar a este padrão desejado sofrem muito. Esse processo tem um 

impacto negativo sobre a auto-imagem, principalmente das mulheres que se sentem 

obrigadas a terem um corpo magro, atrativo, em forma e jovem.  
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BECKER (1999) descreveu que a imagem corporal negativa pode determinar 

o aparecimento de baixa auto-estima e depressão, ou seja, sofrimento. Nossos 

corpos são vitimizados por políticas de saberes e poderes que nos identificam, 

classificam, recalcam, estigmatizam, e por fim formam e deformam as imagens que 

temos de nós mesmos e dos outros. O Homem vive o seu corpo não a sua maneira e 

vontade, mas deve aprender a comportar-se conforme regras e normas 

estabelecidas pela sociedade e a beleza corporal também é definida por modelos 

estéticos padronizados comercialmente. 

SCHILDER (1999), no entanto, considera a existência da imagem corporal de 

forma lábil e mutável, segundo a perspectiva de que todas as vezes que utilizamos 

adereços ou roupas diferentes estamos criando e recriando as imagens presentes. 

WEISS (1999) descreve esta constante mutabilidade como necessária para um 

contínuo equilíbrio, e acrescenta que esta dinâmica existente esta continuamente 

sendo construída, destruída e reconstruída em resposta a mudanças dentro do 

próprio corpo de uma pessoa, dos corpos de outras pessoas e das situações como 

um todo.  

CAMPBELL (1998) considera que a imagem corporal descreve para a pessoa 

todas as possibilidades de movimentos abertos. Esta representação mostra como 

uma postura futura é casualmente dependente da postura na qual se esta agora. O 

processo do desenvolvimento da imagem corporal é vinculado a fatores biológicos, 

culturais, afetivos e ambientais. Dessa forma, múltiplos fatores podem influenciar no 

processo de desenvolvimento da imagem corporal.  

TAVARES (2003) exemplifica alguns; como: doenças, amputações, traumas, 

deficiência em processar imagens mentais, relações sociais, idade, obesidade, 

personalidade, entre outras. Esses fatores podem ocorrer de forma isolada ou 

combinada e agir dificultando a vivência de experiências corporais positivas, e 

provocando distúrbios na estruturação da imagem corporal.  

 É fácil, portanto perceber que, nessas ilusões, de beleza, imagem corporal, 

feiúra, o profissional de Educação Física esta lidando basicamente com 

características indissociáveis do corpo humano, percepções que levam em conta 

processos intelectuais e de pensamentos ilusórios a respeito do corpo. Os processos 

mentais a respeito do corpo também se baseiam na atitude como um todo, nos 
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impulsos e nos pensamentos relativos ao corpo e isso nos remete a problemas das 

tendências destrutivas com relação à imagem corporal. Cabe ao profissional saber 

adequar suas atividades e propiciar um ambiente agradável para a prática da 

atividade física, da socialização.  

 Nas atividades desenvolvidas no contexto da Educação Física, os 

sentimentos dos alunos em relação ao corpo devem ser analisados sobre um olhar 

crítico dos professores, a busca compulsiva pela beleza física deve ser limitada, pois 

somente assim poderemos coibir os excessos a que estamos assistindo hoje 

(RUSSO, 2005). 

 

5.6.2   Autoconceito 

 O interesse nos estudos sobre o tema “imagem corporal”, como foi destacado 

anteriormente, tem aumentado substancialmente na literatura nacional e 

internacional. Porém, mesmo com o aumento das publicações sobre esse assunto, 

em algumas ocasiões seus conceitos são descritos de maneira confusa, ou ainda 

relacionados com definições de outros temas já enraizadas na literatura atual, tais 

como: autoconceito, auto-estima, consciência corporal, conceito corporal; 

demonstrando que apesar do avanço nos estudos a este respeito, um significado 

claro e preciso ainda apresenta-se como ponto conflitante entre os pesquisadores.  

 A literatura é generosa em apresentar os mais diversos exemplos sobre o 

tema imagem corporal. DADKHAH (1998) destaca que a imagem corporal é a própria 

imagem do corpo, uma representação que o indivíduo tem de si mesmo, uma 

consciência privada, voltada aos interesses pessoais e dependente do corpo público. 

Por outro lado STALLIBRASS (1997) observa a imagem corporal, como um conceito 

corporal, uma atividade cotidiana que serve de fonte de equilíbrio, desequilibro, 

depressão social, desestabilidade social.  

FIELD e STEINHARDT (1992) apresentaram conceitos para a imagem 

corporal ligados a uma nomenclatura denominada como “self”. Estes autores ainda 

destacaram as características de similaridade entre os termos; imagem corporal e 

auto-estima, auto-reforço, autoconceito.    

 Nesta mesma linha de estudos RADELL, ADAME, JOHNSON, e COLE (1993) 

apresentaram uma definição de imagem corporal como sendo “body self-relations”. A 



 47

discussão produzida por este estudo nos leva a um conceito de imagem corporal 

global, que faz parte de um constructo relacionado ao conhecimento individual, 

sendo considerada como o próprio autoconceito. Ainda com o objetivo de discutir a 

imagem corporal, estes autores realizaram uma série de estudos práticos que mais 

tarde culminaram com o desenvolvimento de um instrumento para avaliação do 

conceito estudado, ou seja, a percepção da imagem corporal individual, denominada 

então de autoconceito individual.  

Neste mesmo período, início da década de noventa, ADAME, RADELL, 

JOHNSON e COLE (1991) também apresentavam em seus estudos o tema imagem 

corporal, e destacavam este termo como uma experiência corporal definida como; 

auto-imagem, auto-atitude, autoconceito, que poderia ser expandida e compreendida 

em dimensões psicológicas, ou seja, em sua disposição em relação à percepção do 

corpo: dimensões; afetiva, cognitiva, comportamental.  

Os estudos propostos por BACALÁ (1999) conceberam para esta variável, 

autoconceito, três domínios somáticos, utilizados para didaticamente descrever o 

termo, a saber: domínio estético, de competência e de integridade biológica.  

 A preocupação demonstrada inicialmente com definições e inter-relações dos 

termos autoconceito e imagem corporal não são recentes na literatura, a prática de 

combinações de atitudes e aparência corporal e as capacidades do corpo são vistas 

e estudadas há muito tempo. FISHER (1990) relacionavam o termo imagem corporal 

como sendo o próprio autoconceito, onde todas as atitudes assumidas por um 

indivíduo com relação ao seu próprio corpo deveriam e devem demonstrar a sua 

própria identidade. Assim, a relação do autoconceito é expressa por uma afinidade 

direta do indivíduo com seu corpo e também pelas influências da sociedade. 

Também WYLIE (1974) relacionou o termo imagem corporal ao autoconceito, 

destacando que este tema tem influência importante no desenvolvimento do 

indivíduo e consequentemente sobre a auto-estima.  

 Particularmente, no entendimento de TAMAYO, CAMPOS, MATOS, MENDES, 

SANTOS e CARVALHO (2001) o autoconceito “self” desenvolveu-se em um contexto 

mais amplo dentro da própria fenomenologia existencial. Partindo deste pressuposto, 

talvez o primeiro pesquisador a estudar este constructo de maneira “clara” foi William 

James, que seguido por outros autores (Cooley e Mead) contribuíram para uma 
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abordagem objetiva para o desenvolvimento de estudos voltados também para a 

área social e cultural. Outro ponto que merece destaque na análise histórica dos 

estudos sobre o autoconceito, foram as abordagens experimentais e cognitivas 

inseridas na Psicologia, principalmente na década de cinqüenta, que posteriormente 

influenciaram no aumento dos estudos com o objetivo de se desenvolver e validar 

instrumentos de medida para este constructo.   

 A partir deste momento, início do século, paralelamente aos pensamentos de 

Willian James, diversas publicações tratando do tema de forma direta ou indireta 

foram apresentadas. Cooley (meados de 1900) em seus estudos, também contribuiu 

fortemente para a inclusão de dimensões sociais no estudo do autoconceito. Esta 

perspectiva social era aliada com a própria cultura, dependência natural, para o 

desenvolvimento do autoconceito do individuo.  

 TAMAYO (2001) observou, por exemplo, que os estudos sobre o autoconceito 

tiveram uma queda em seu interesse nos meados de 1940, exatamente por 

preocupações voltadas ao desenvolvimento do Behaviorismo. Porém, uma década 

depois, os estudos voltaram de forma científica e experimental. Apesar da mudança 

no enfoque psicológico dos estudos, a década de cinqüenta ainda foi marcada por 

grandes avanços no estudo do tema autoconceito, autores clássicos como Rogers, 

Peterson, Gordon e Gergen (1900-1960) abordaram o tema e foram responsáveis 

pelo desenvolvimento dos estudos, que destacavam neste momento a preocupação 

de se conceituar de maneira clara o constructo e também de mensurá-lo. 

 Estes mesmos autores, década de cinqüenta, sempre relacionavam em seus 

estudos a influência do ambiente na própria percepção do “self”. Vários termos são 

utilizados para expressar o sentido do autoconceito, porém em muitos casos eles são 

descritos de forma a não representarem adequadamente o verdadeiro significado 

deste constructo. Auto-estima, auto-relato, auto-imagem, auto-avaliação, são 

exemplos de termos utilizados largamente na literatura.  

 TAMAYO (1993) define o termo autoconceito como uma estrutura cognitiva 

que organiza as experiências passadas do indivíduo, reais ou imaginárias, controla o 

processo informativo relacionado consigo mesmo e exerce uma função de auto-

regulação. Também NIEDENTHAL e BEIKE (1997) descreveram o autoconceito 
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como as representações mentais das características pessoais utilizadas pelo 

indivíduo para a definição de si mesmo e regulação do seu comportamento. 

BECHARA (1986) diz que o autoconceito apresenta uma formação complexa e 

para melhor explicá-lo torna-se necessário considerar toda uma estrutura, suas 

funções e qualidades. Sendo a estrutura rígida, mas também passível de mudanças. 

Esta capacidade é a que determina a internalidade ou externalidade no 

comportamento e a qualidade nas funções. Por fim o comportamento diz respeito à 

auto-aprovação ou a desaprovação, aceitação ou não, de si mesmo ou na 

dependência de seus pares. 

 CRANO, CRANO e BAGGIO (1983) seguem o mesmo pressuposto, expondo 

a complexidade do termo autoconceito, observando que este constructo consiste em 

um conjunto de crenças pessoais que se relacionam com a sociedade. Este conjunto 

é organizado sistematicamente e é passível de mudanças; proporcionando sua 

elevação (motivação), mais também propiciando sua queda (desestrutura interna). 

Atualmente os conceitos apresentados determinam que o autoconceito é quem 

consciente e inconscientemente achamos que somos, ele determina os caminhos 

que tomaremos e ainda é responsável pela visão mais profunda do que somos para 

nós mesmos, é claro que tudo isso influencia nossas escolhas e decisões, portanto 

determina o tipo de vida que teremos (BRADEN, 2000). 

 O autoconceito é um tema abrangente, como o indivíduo apresenta suas 

características, seus atributos, geralmente o determinam em sua estrutura magna. 

MUSSEN, CONGER, KAGAN e HUSTON (1995) explicam que o autoconceito 

engloba os aspectos do “eu” e do “mim”, a somatória de todas as capacidades do 

indivíduo permitem a ele expressar sua essência.  

 PIERS (1984) analisou o autoconceito como um termo mais abrangente na 

medida com que esta associado a personalidade, relacionado à saúde mental e ao 

bem-estar psicológico, e sua carência esta relacionada a sentimentos negativos, 

assim é sem dúvida um conceito relevante à estudos na área da ciência social. 

PIERS, HARRIS e HERZBERG (2002) classificaram o autoconceito em dimensões, 

destacando que a percepção global do indivíduo sobre si mesmo deva ser analisada 

de forma dimensionada, assim o autoconceito global é visto em seis outras 

dimensões: ajuste de comportamento, “status” intelectual e escolar, aparência física 
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e atributos pessoais, ansiedade, popularidade e felicidade e satisfação. Uma mesma 

pessoa pode apresentar um autoconceito global elevado, porém com alguma das 

“seis” dimensões abaixo do ideal para a saúde mental.  

 A auto-estima seria então uma subárea do autoconceito, um agente avaliador, 

definida como a forma como nós sentimos perante acontecimentos recentes. 

BRADEN (2000) descreve a auto-estima como a forma que nós sentimos acerca de 

nós mesmos. MUSSEN et al (1995) completa esta idéia observando que a identidade 

e conceitos assumidos sobre si próprio são o próprio autoconceito, e os valores 

positivos e negativos atribuídos a este, constitui-se a auto-estima.   

Estudos nas áreas Sociais, Psicológicas e da Educação por muitas vezes 

direcionam seus objetivos para o conhecimento do autoconceito e suas reais 

implicações na construção da identidade do indivíduo. RODRIGUES (1995) deixa 

claro que o autoconceito é uma variável importante nos estudos da psicologia social, 

principalmente quando relacionada ao processo educativo. Por si só o autoconceito 

merece uma atenção especial para profissionais integrados com a saúde e o bem-

estar de jovens escolares.  

 A literatura geralmente considera três componentes no autoconceito: o 

avaliativo, o cognitivo e o comportamental. O componente cognitivo esta constituído 

pelas percepções que o individuo tem dos traços, das características e das 

habilidades que possui ou que pretende possuir. O comportamental consiste nas 

estratégias de auto-apresentação utilizadas pelo indivíduo, com o objetivo de 

transmitir aos outros uma imagem positiva de si mesmo.  E o avaliativo denominado 

de auto-estima consiste na avaliação global que a pessoa faz do seu próprio valor, 

normalmente, a auto-estima manifesta-se pela aceitação de si mesmo como pessoa 

e por sentimentos de valor pessoal e de autoconfiança. Ela constitui um dos 

determinantes mais importantes do bem-estar psicológico e do funcionamento social 

(SALMIVALLI, KAUKIAINEN, KAISTANIEMI & LAGERSPETZ, 1999). 

 VILA SANCHES e ESCRIBANO (1999) descrevem que o autoconceito 

também deve ser analisado sobre o prisma de uma divisão em componentes; a 

saber: cognitivo, afetivo e comportamental. O primeiro diz respeito à visão que o 

indivíduo tem de si mesmo, e também o conjunto de características com as quais se 

descreve e se comporta. O segundo é delineado por emoções, afetos, e avaliações 
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de si mesmo, pode ser considerado de auto-estima. O comportamental leva em 

consideração o cotidiano, condutas, atividades, valores, e atitudes que o indivíduo 

percebe de si mesmo.  

 O autoconceito, segundo BECHARA (1986) é um constructo complexo quando 

analisado de forma ampla, torna-se necessário sua divisão para um melhor 

entendimento, assim o autor considera o tema em relação a sua estrutura, suas 

funções, e suas qualidades. GORDON (1968) direcionou seus estudos a uma 

multidimensionalidade do autoconceito que depende de um complexo processo de 

atividades interpretativas baseado em categorias: Características do sujeito (idade, 

sexo, raça); grupos (família, filiações políticas, cidadania), referências materiais 

(análise do próprio corpo e de posses materiais), características pessoais (forma de 

agir, pensar, e sentir) e também o sentido sistêmico do “eu” (competência, 

determinação e valor moral). 

 Na visão delineada do autoconceito e suas subdivisões, TAMAYO (1981) 

destaca que a organização hierárquica e multidimensional faz parte do conjunto de 

percepções do indivíduo sobre si mesmo. Existe uma hierarquização nas dimensões 

do autoconceito, social, pessoal, ético-moral, que são adaptadas de acordo com o 

dinamismo do indivíduo, e de sua integração com as outras pessoas que convivem 

com ele, sociedade. Assim abordar cientificamente o tema autoconceito, auto-estima 

pode não parecer justificável, pois gera a sensação de que de tão popularizada por 

livros de auto-ajuda, pelo senso comum e por ter se tornado uma palavra fácil na 

psicologização das relações humanas não faz sentido estudos com esta empreitada 

(GOBITTA & GUZZO, 2002).  

 MRUCK (1998) enumera cinco razões para justificar o enfoque científico para 

o estudo do autoconceito: 1) É um constructo muito mais complexo do que pode 

parecer, pois esta fortemente associado com os outros aspectos da personalidade; 2) 

Esta relacionada à saúde mental ou ao bem-estar psicológico; 3) A sua carência se 

relaciona com certos fenômenos mentais negativos (depressão e sentimentos de 

inadequação, pouco valor e ansiedade associada à baixa auto-estima; 4) É um 

conceito relevante às ciências sociais; 5) Esta associado também a maior relevância 

social obtida perante o grupo.  
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 A literatura apresenta os estudos sobre o autoconceito em dois aspectos 

bastante diferentes, em alguns momentos esta variável é vista com dependente e em 

outros como independente. Do ponto de vista empírico, a importância dos outros na 

formação do autoconceito tem sido estudada, no laboratório e em ambiente natural. 

As pesquisas em laboratório têm-se mostrado principalmente com a mudança 

provocada no autoconceito em função do feedback. No ambiente natural, as 

pesquisas têm focalizado principalmente na relação entre o autoconceito e a maneira 

como a pessoa é percebida pelos outros, e ainda a relação entre o autoconceito e a 

maneira como o sujeito pensa que é percebido pelos outros (TAMAYO, 1985; SILVA, 

2006). 

 Se por um lado as definições sobre o autoconceito aparecem de forma mais 

complexa na literatura, os instrumentos de medida são vastos e por muitas vezes 

simples na sua aplicação, o grande problema observado, reside na aplicação correta 

dos instrumentos de pesquisa, e ainda na escolha adequada de cada uma deles na 

dependência de variáveis como; idade, modalidade, objetivo, dimensão a ser 

estudada, que sem dúvida são os próprios norteadores da variável a ser analisada. 

 TAMAYO (1981) ressalta que para a avaliação do autoconceito, talvez a 

melhor maneira seria a aplicação de instrumentos de auto-descrição, quando o 

instrumento mensura de maneira objetiva a verdade absoluta do indivíduo, a verdade 

percebida por ele mesmo. Assim a possibilidade da auto-descrição permite uma 

visão do indivíduo sobre si mesmo, como ele se sente e como vivencia seus 

sentimentos. A mesma idéia é aceita por MUSSEN et al (1995) que afirma que o 

melhor modelo para a avaliação do autoconceito é aquele que permite ao avaliado 

descrever ou dizer o quanto ele é diferente dos outros, assim nesta descrição ele 

pode ressaltar o quanto tem qualidades boas ou não. 

 VILLA SÁNCHEZ e ESCRIBANO (1999) relatam que nas últimas décadas 

foram criadas numerosas formas de avaliação do autoconceito desenvolvidos nos 

mais diferentes enfoques psicométricos. Estes enfoques se diferenciam na maneira 

com que são realizados; auto-observação, auto-informação, ou então por meio da 

avaliação realizada por outras pessoas. Estas técnicas são baseadas ainda em 

respostas verbais ou escritas, introspecção ou auto-descrição, realizadas através de 

relato oral ou escrito proveniente da própria pessoa. Para BECHARA (1986) a única 
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forma de avaliar o autoconceito, conhecer o autoconceito é solicitando que a própria 

pessoa o descreva.  

 A técnica de inferência, tanto quanto a técnica de auto-descrição possuem 

qualidades e limitações. A técnica de auto-descrição sofre críticas por se tratar de um 

método subjetivo, porém, é o mais aceito pelos autores para a investigação do 

autoconceito. Destaca-se também que este método pode ser realizado por meio de 

respostas ou adjetivos de frases prontas, que de certa forma limita as respostas, mas 

facilita a interpretação dos resultados e sua análise (TAMAYO, 1981; BECHARA, 

1986).  

 Em uma análise geral da literatura podemos observar a existência de um 

grande número de metodologias do tipo “auto-descrição” para a mensuração do 

constructo do autoconceito; dentre elas destacam-se as investigações de Rosenberg 

(1983), Coopersmith (1967), Piers-Harris (1984), Tamayo (1981), Fitts (1965), March 

(1990), Brow e Alexander (1991), Martins (1997), Popovic, Espósito e Cruz (1973), 

Gobitta e Guzzo (2002).  

Na literatura, como já foi destacado, existe vários instrumentos utilizados para 

a avaliação do autoconceito, porém destaca-se o desenvolvido por Coopersmith 

(1989) - SEI-Self-Esteem Inventory (SEI). Este instrumento apresenta ótimas 

características psicométricas e exatamente por isso tem sido muito utilização na 

literatura internacional. Sua forma de aplicação também é simples e rápida, o 

avaliado deve escolher entre apenas duas respostas “tem a ver comigo” ou “não tem 

a ver comigo”. O instrumento é composto por cinqüenta itens de perguntas e 

respostas divididas em quatro dimensões; geral, social, família e escola. Outro 

instrumento muito citado na literatura internacional é o denominado de Piers-Harris, 

originalmente construído por PIERS (1984) e reformulado no ano de 2002.  

O Piers-Harris apresenta mais de quinhentas citações em periódicos 

científicos internacionais e foi validado também na língua portuguesa por VEIGA 

(1989). Sua forma de aplicação também é simples e rápida, o avaliado para cada 

frase descritiva, avaliativa, deve apenas escolher entre duas respostas, “sim” e “não”. 

O instrumento é composto por sessenta itens de perguntas e respostas, o detalhe 

que o diferencia dos demais instrumentos de avaliação, é a sua subdivisão em seis 

dimensões relacionadas ao autoconceito total, e também a sua forma de análise dos 
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resultados. Existe uma adequação das informações finais, resultados finais, em score 

T. Essa preocupação na produção de resultados numéricos, quantitativos, para o 

autoconceito total e suas dimensões, facilita a análise dos resultados e 

posteriormente a utilização de procedimentos matemáticos, estatísticos, para a 

comparação intra e entre grupos. 

 No Brasil, talvez o primeiro método de avaliação para o autoconceito foi o 

apresentado por TAMAYO (1981), conhecido como Escala Fatorial de Autoconceito – 

EFA. Este instrumento é bastante utilizado na literatura nacional, dentre os aspectos 

positivos destaca-se: a sua construção baseada nos estudos de Willian James, 

pioneiro no estudo do autoconceito, e também o respeito pelas características e 

costumes da população brasileira. A versão reduzida da EFA é composta por 51 

itens de perguntas, com uma escala de 7 pontos e avalia 6 fatores; atitude social, 

autoconfiança, autocontrole, self ético-moral, self somático e receptividade social. 

Este instrumento, em sua validação, apresentou coeficiente alpha superior a 0,80 

(0,81 a 0,91), segundo o autor, este instrumento é melhor aplicado em uma amostra 

alfabetizada.  

 Nos estudos sobre o autoconceito no Brasil, ainda destaca-se o uso de um 

instrumento denominado de Inventário dos Esquemas de Gênero do Autoconceito 

(IEGA), de autoria de GIAVONI e TAMAYO (2000). Este instrumento foi validado com 

uma população de universitários e segue os mesmos propósitos dos métodos 

anteriores, porém as características referentes à população masculina e feminina 

foram levadas em consideração na sua construção, permitindo um enfoque muito 

mais especifico na aplicação entre sexos.  

O IEGA avalia os esquemas de gênero e autoconceito, sendo o conceito de 

masculinidade composto por escalas de análise (negligência, racionalidade, ousadia 

e agressividade) e o conceito feminino por fatores (tolerância, insegurança, 

sensualidade, emotividade e responsabilidade). Portanto o instrumento é composto 

por estruturas multidimensionais ligadas aos constructos sociais de masculinidade e 

feminilidade.   

SANTANA (2003) destaca outro importante instrumento na análise do 

autoconceito, conhecido como PAI – Percepção do Autoconceito Infantil. Este 

instrumento apresenta um diferencial em relação aos demais apresentados, pois 
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pode ser aplicado em indivíduos com dificuldade ou ausência de leitura e 

interpretação de adjetivos e verbos. Ele é composto por 34 questões, todas elas 

representadas por ilustrações, que facilitam a interpretação e podem ser aplicadas 

em crianças com idade pré-escolar.  

 Na Educação Física, propriamente na atividade física, o aspecto psicológico 

vem sendo relacionado em diversos estudos. E a preocupação com o autoconceito 

aparece de forma clara na discussão de MIRANDA (1986) que escreve que qualquer 

atividade física implica em uma simultaneidade psíquica que nem é sempre levada 

em conta por praticantes ou profissionais envolvidos neste tipo de intervenção.  

BEE (1996) diz que a boa relação entre o aluno e a Educação Física começa 

pelo conhecimento dos aspectos do autoconceito, e por meio das experiências 

positivas do professor para esta criança. O autoconceito pode ser trabalhado através 

de atividades lúdicas e de jogos, a autoconfiança e o auto-respeito, podem ser 

reforçados pelo profissional, o reforço positivo pode promover um aumento 

considerável no autoconceito da criança (BRADEN, 2000). O profissional de 

Educação Física como educador e adulto significante na vida das crianças poderá 

intervir positivamente no autoconceito de seus alunos desde que conheça as 

informações e inclua como objetivo de seus programas de trabalho (SANTANA, 

2003).   

 A influência da Educação Física, do esporte e da atividade física sobre o 

autoconceito depende, não exclusivamente da ação benéfica da atividade no 

funcionamento biológico do organismo, mas também na dimensão social presente 

nesta variável. TAMAYO (2001) reforça esta tese destacando que o impacto da 

atividade física sobre o autoconceito deve ser observado em situações diversas, de 

continuidade, regularidade, e não somente em períodos curtos, como exemplo, as 

férias, onde o sujeito realiza suas atividades da forma que desejar. 

 A relação entre o nível de habilidade, estatura física, experiência motora, 

devem ser objetos de estudo no vínculo entre a aceitação positiva e a habilidade nos 

jogos em equipes, especialmente em meninos. A habilidade atlética é reforçada pela 

coordenação motora e freqüentemente controlada por fatores externos à própria 

criança. A percepção de autoconceito deve ser mensurada sobre condições 
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adversas, competências motoras reais da criança, significativamente relacionadas 

aos esportes. 

 Não só a Educação Física pode intervir de forma positiva no autoconceito da 

criança / jovem, com jogos e atividades, como também o autoconceito pode atuar de 

forma positiva ou negativa na atuação dentro do esporte. Um jovem com o 

autoconceito negativo encontrará dificuldades nas suas relações com os 

companheiros de equipe, com os objetos, e ainda com a capacidade de interagir e 

vivenciar as experiências que a atividade física pode proporcionar (SANTANA, 2003). 

O autoconceito positivo pode ser descrito por duas palavras, autoconfiança e 

auto-respeito, através de atividades lúdicas e jogos, o profissional de Educação 

Física, poderá trabalhar estes dois aspectos dentro da aula permitindo um ambiente 

saudável para o desenvolvimento do autoconceito de seus alunos. Também vale 

salientar a preocupação que alguns estudos têm proporcionado ao tema 

autoconceito e Educação Física, relacionando também a figura do idoso, novo 

“cliente” das pesquisas com atividade física e seus benefícios. KRUGER (1999) 

destaca que o autoconceito positivo é fortemente relacionado com a sensação de 

auto-eficiência (possibilitada pelas atividades físicas) permitindo que o idoso tenha 

uma maior auto-estima, combatendo assim o estigma negativo do envelhecimento. 

ROLIM (2005) analisou a mudança na percepção do autoconceito de idosos (n 

37 – faixa etária entre 50 e 80) que praticavam atividade física regular. Os resultados 

apresentados demonstram uma relação positiva entre a prática regular de atividades 

físicas, realizadas por mais de um ano, com a qualidade de vida e com o 

autoconceito. O instrumento utilizado para a análise do autoconceito foi o 

denominado de Escala Fatorial de Autoconceito – EFA. 

 É claro afirmar que o bem-estar subjetivo é um aspecto da qualidade de 

vida e refere-se a uma avaliação da própria pessoa sobre sua vida. Assim sendo, 

estudar a dimensão do autoconceito, independente da faixa etária, poderá ser uma 

importante contribuição às iniciativas aplicadas à melhoria da qualidade de vida de 

crianças, jovens e idosos. Estudos sobre o bem-estar subjetivo proporcionado pela 

atividade física devem considerar pelo menos os componentes tidos como essenciais 

para o autoconceito: o avaliativo, o cognitivo e o comportamental (DIENER e SUH, 

1997; TAMAYO, 1993; BEE, 1996). 
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5.7         A obesidade e o autoconceito (self) 

              A maioria dos textos escritos sobre a obesidade é dominada pela área 

médica; a psicologia e a sociologia têm pouco espaço sobre o tema. O corpo e seu 

contexto ficaram inicialmente sob o domínio da fisiologia. Os textos escritos antes da 

década de 1960 propunham que a aparência física não teria nenhuma relação com 

as atitudes ou comportamentos humanos. Este modelo praticamente separava a 

biologia da cultura e, portanto, ignorava as possíveis contribuições ambientais, 

culturais em qualquer tipo de investigação (ETCOFF, 1999). SPINSANTI (1989) 

escreveu que toda a cultura evoluída tende a passar de atitude implícita em relação 

ao corpo para a reflexão temática sobre o mesmo. Toda a cultura tem seu modo de 

viver, de pensar e de falar sobre o corpo, cada qual com suas especificidades e 

diferenças.  

 STENZEL (2003) destaca que vivemos na atualidade em meio a forças 

opostas no que se refere à questão corporal. De um lado há uma tendência à 

uniformidade reinante, em que a cultura ocidental exporta seus modelos de vida e de 

valores, e de outro se vê uma forte resistência que se estrutura como a contracultura. 

A contracultura busca recuperar os valores antigos e permanentes que a civilização 

industrial está destruindo. O corpo desportivo, magro, definido, é a mais nova criação 

dessa mecanização cultural. E é este poder que a sociedade exerce sobre o 

indivíduo e seu corpo, e que de certa forma influencia sua aparência e sua definição, 

o seu autoconceito.  

 WEISS (1986) ainda aponta como indicativo de distúrbios da imagem 

corporal a excessiva preocupação da pessoa por seu peso; o peso é o atributo que 

mais interessa; a dificuldade para se olhar no espelho, de não se reconhecer em seu 

tamanho real quando engorda, parece ser um grande indicativo para a diminuição do 

autoconceito e da auto-estima. Da mesma forma que no Brasil são raros as 

pesquisas epidemiológicas realizadas com o objetivo de predizer os níveis de 

obesidade em crianças e adolescentes, também os estudos que pretendem inter-

relacionar os aspectos fisiológicos da obesidade com os psicológicos são 

praticamente inexistentes. 
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 WELLS e MARWELL (1976) foram pioneiros nos estudos do autoconceito e já 

apontavam para a necessidade de pesquisas sobre os valores associados à auto-

estima e sua ligação com a depressão e a inadequação social. MRUCK (1998) ainda 

relata que pesquisas com a perspectiva psicológica são centradas na compreensão 

do papel que desempenha o autoconceito no desenvolvimento social e ainda sua 

relação com alguns distúrbios, tais como: o uso de drogas, fracasso escolar e 

delinqüência.  

 Nos países europeus e mesmo nos Estados Unidos às pesquisas que tratam 

do autoconceito parecem ser mais concretas. Talvez o grande problema no Brasil 

com relação a este tipo de pesquisa, como já foi mencionado, seja a falta de um 

instrumento psicológico e/ou um teste validado que realmente possa medir este 

constructo de forma eficiente e fidedigna. 

 Na pesquisa realizada com o objetivo de buscar dados sobre o autoconceito, 

GUZZO, GAYOTTO, MESSIAS e SILVA (1998) encontraram na literatura 

internacional 2.599 artigos com a palavra chave self-concept (autoconceito), sendo 

que desses, 309 artigos destacavam também a palavra self-esteem (auto-estima). No 

que diz respeito à revisão da literatura nacional, estes autores, observaram poucos 

instrumentos adaptados e validados para o estudo do autoconceito e da auto-estima. 

Como exemplo os autores destacaram o inventário adaptado de Popovic, 1973 - 

“How I see my self”, e a escala de auto-estima de Janis e Field adaptada por Martins, 

1997. 

 Com o propósito de validar um instrumento para a mensuração da auto-

estima, destaca-se o estudo proposto por GOBITTA e GUZZO (2002), o qual 

pretende dentro da área da psicologia validar para o português o Inventário “SEI - 

Self-Esteem Inventory (SEI) – Forma A” de Coopersmith (1989), que é visto pelos 

autores como de “boa” qualidade psicométrica além de ser um dos mais citados na 

literatura especializada. 

 Em estudos que inter-relacionam a obesidade e o autoconceito, poucas 

referencias são vistas no Brasil, porém como foi destacado, em outros países isso 

parece ser comum na literatura. Dentre os artigos internacionais que expressam esta 

associação, alguns instrumentos e/ou inventários são mais aceitos e utilizados com 

amostras representadas por crianças e adolescentes, a saber: Self-Esteem Inventory 
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(SEI) Forma–A de Coopersmith (1989), PIERS-HARRIS CHILDREN’S SELF-

CONCEPT (PIERS, 1984, 2002) e Self-Esteem Scale proposto por Rosenberg, 1979.  

 O inventário proposto por PIERS (1984) inicialmente apresentava uma série 

de 80 questões com alternativas dispostas entre respostas “sim” ou “não”, hoje ele 

apresenta uma nova versão que contém uma série de apenas 60 questões que 

dividem a sua análise por escalas de comportamento. Segundo ALEXOPOULOS e 

FOUDOULKI (2002) este inventário é um importante componente para os estudos do 

autoconceito e da auto-estima e é atualmente o mais popular dentre os demais. 

 O inventário Piers-Harris Children’s Self-Concept (PIERS, 1984) na sua nova 

versão é amplamente utilizado nos estudos que pretendem mensurar o autoconceito 

e a obesidade em jovens. Ele é um dos únicos instrumentos que refletem o 

autoconceito global do entrevistado subdividindo-o em seis escalas; Aparência Física 

e Atributos, “Status” Intelectual e Escolar, Felicidade e Satisfação, Ajuste 

comportamental e Popularidade. 

 Na literatura internacional os primeiros estudos com o intuito de observar as 

possíveis associações entre o autoconceito através do uso de inventários, foi o 

proposto por Coopersmith (1967). Nesta pesquisa procurou-se estudar as condições 

e experiências concretas que fortalecem ou debilitam o autoconceito empregando 

tradicionais métodos psicológicos, particularmente mediante a observação 

controlada.  E  como conclusão o autor  observou  que  crianças que  sofrem  

rejeição  e punição severa   podem   apresentar um  grau  menor  de  auto-estima. E  

que  crianças  sob tais circunstancias têm menor probabilidade de serem realistas e 

efetivas no seu dia-a-dia, e ainda tem a propensão de apresentar comportamentos 

anticonvencionais. 

 Este mesmo autor destaca que crianças não nascem preocupadas em 

serem boas ou más, espertas ou estúpidas, amáveis ou não. Elas desenvolvem esta 

idéia, sua auto-imagem é baseada fortemente na forma como são tratadas por 

pessoas significantes, os pais, professores e amigos. 

 KAHTALIAN (1992) relata que somente agora é que aspectos emocionais 

começam a ter importância para profissionais que lidam com a obesidade, e que na 

década de 30 a obesidade era relacionada apenas a distúrbios fisiológicos. Sendo 

que somente a partir da década de 40 e 50, que a questão psicológica começou a 
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receber maior ênfase. Com este pensamento CORMILLOT (1977) subdividiu os 

fatores desencadeadores da obesidade em três grupos: fisiológicos, psicológicos e 

sociais. Dentre os psicológicos estão: separação dos pais, início da escolaridade, 

adolescência, casamento precoce. Além da possível diminuição da auto-estima 

proveniente de indivíduos obesos, a ansiedade também parece ser um problema 

enfrentado por este individuo, seja no processo da tentativa da dieta e até como 

promotor do evento. 

 Uma pesquisa realizada por SANTOS (1990) com o objetivo de verificar a 

ansiedade em 285 sujeitos obesos de ambos os sexos, usando como instrumento o 

Inventário de Avaliação de Ansiedade Traço-Estado (IDATE), constatou que as 

mulheres tinham a ansiedade aumentada em relação aos homens. O autor considera 

que a ansiedade é uma característica da pessoa obesa, sendo acentuada pela 

redução da ingestão alimentar e por isso pode dificultar o prosseguimento da dieta. 

 RODIN, SCHANK e STRINGEL-MOORE (1989) corroboram com esta 

idéia e argumentam que as alterações negativas no estado de ânimo são causadas 

por graves sentimentos de privação de alimento e não pela perda de peso 

propriamente dita. Assim de acordo a SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA 

CLÍNICA (1993) a pessoa pode aprender a comer em resposta à ansiedade, pois a 

ingestão calórica faz com que ela diminua. 

 BALLONE (2003) observa a relação da obesidade e da auto-estima 

(imagem corporal) quando apresenta duas tendências sociais para as pessoas acima 

do peso corporal ideal. Uma é grosseira e desumana, discriminação estética, e a 

outra é social, encarar o obeso como uma pessoa preguiçosa que não tem vontade 

de perder peso. STUNKARD e MENDELSON (1961) explicam que estes distúrbios 

na imagem corporal e no autoconceito não ocorrem em todas as pessoas obesas, 

mas naquelas que apresentam uma predisposição decorrente dos seguintes fatores: 

obesidade com início na infância ou adolescência, doença de transtorno neurótico 

concomitante, atitude hostil e não aceitação dos pais e ainda o insucesso com dietas. 

 COLLINS (1983) associa a obesidade e a auto-estima estabelecendo 

relação tanto pela superestimação, quanto pela subestimação da imagem corporal. 

Ou seja, esta relacionada tanto a aspectos psicológicos quanto a sociais, que sofrem 

a interferência dos padrões de beleza. Talvez por este motivo o fenômeno apareça 
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com mais ênfase nas mulheres, uma vez que a sociedade exige delas uma aparência 

mais perfeita. 

 MENDELSON e WHITE (1982) realizaram um estudo com o objetivo de 

observar a relação entre autoconceito e imagem corporal em crianças obesas e não 

obesas. E utilizando o inventário de PIERS e HARRIS (1984) obtiveram como 

resultado o seguinte: a imagem corporal e o autoconceito apresentaram correlação 

estatisticamente significativa com o peso corporal, as crianças com sobrepeso 

relataram opiniões negativas sobre o seu corpo e sua aparência quando comparadas 

com seus pares com peso normal. 

 Em outro estudo realizado por WADDEN, FOSTER, BROWNELL e 

FINLEY (1984) com uma amostra de 716 crianças, utilizando também o inventário de 

Piers e Harris (1984), encontraram conclusões finais diferentes do estudo anterior. 

Onde os achados sugerem há não associação entre a auto-imagem e o sobrepeso, e 

isso foi visto tanto nas crianças que apresentavam sobrepeso como as que tinham 

peso considerado normal. 

    KAPLAN e WADDEN (1986) realizaram um estudo o qual teve como 

objetivo observar a obesidade na infância e o autoconceito. Para tanto foram 

selecionadas 851 crianças com faixa etária entre nove e 18 anos (414 meninos e 437 

meninas). A avaliação do conceito de auto-estima foi realizada através do inventário 

de Piers e Harris (1984). A amostra foi então dividida em quatro grupos conforme o 

percentil do IMC – Índice de Massa Corporal, sendo; magros, peso médio, sobrepeso 

e acima do peso. Através da análise estatística observou-se uma correlação do IMC 

com o autoconceito, as correlações foram vistas na relação entre os grupos, mas não 

entre os sexos. Porém destaca-se que as correlações apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas (p<0,002) sempre em relação das crianças mais 

pesadas.  

 Em outros dois estudos SALLADE (1973) e WADDEN et al (1984) também 

foram encontradas correlações entre o sobrepeso e o autoconceito, sendo que 

quanto maior o peso corporal da criança menor os parâmetros do autoconceito. 

Destaca-se que nestes estudos, como no de KAPLAN e WADDEN (1986); embora 

fossem encontradas correlações estatisticamente significativas estas também foram 

consideradas como de caráter “moderado fraco”.  
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 No estudo apresentado por RUMPEL e HARRIS (1994) que teve como 

objetivo analisar a relação entre o peso corporal e o autoconceito, os autores 

utilizaram como amostra 936 crianças (nove a 11 anos) em tratamento em uma 

clínica para emagrecimento. Os procedimentos envolveram inventários de 

autoconceito e de distribuição do peso corporal em grupos considerados como 

sobrepesados e obesos, conforme a classificação do IMC. Como resultados não 

foram encontradas correlações entre o IMC e o autoconceito, porém as entrevistas 

preliminares permitiram aos autores destacar a existência de relações entre a 

ansiedade e o peso corporal, e que talvez a não associação estatística entre as 

variáveis possa ter sido mascarada pelo tratamento e/ou pela própria família. 

 A análise da percepção da auto-estima e sua relação com a satisfação 

corporal também foi objeto de estudo de FROST e McKELVIE (2004). Para tanto 

foram avaliados 227 jovens de ambos os sexos matriculados em escolas de primeiro 

e segundo grau, além de universitários. A distribuição da amostra segundo sua 

composição corporal foi realizada por meio de medidas antropométricas (IMC), as 

análises da auto-estima e satisfação corporal pelos instrumentos The culture-Free 

Self Esteem Inventory e Measurement of Body and Body Build respectivamente. Os 

resultados apresentados demonstram que as mulheres, independentemente do nível 

de escolaridade, apresentam seus valores para a auto-estima menores do que seus 

pares masculinos. Contudo os resultados apresentados por procedimentos 

matemáticos de regressão múltipla evidenciaram, para todos os participantes da 

amostra, que a auto-estima foi significativamente negativa quando correlacionada 

com a imagem corporal e a satisfação corporal. Menores valores apresentados para 

a satisfação com o corpo indicam menores valores para o conceito da auto-estima.  

 Em um estudo clássico intitulado “Are overweight children unhappy ?”, 

realizado  por  ERICKSON, ROBINSON, HAYDAL e KILLEN  (2000)  foram  

analisadas  864  crianças (média etária de 8,4 anos) pertencentes a 13 escolas 

públicas da Carolina do Norte – EUA. A metodologia do estudo envolveu a 

caracterização do peso corporal através do IMC, além de inventários para os 

sintomas de depressão (CDI – Children’s Depression Inventory) e ainda um 

Inventário para a concepção do sobrepeso que diz respeito ao comportamento 

alimentar (KEDS – Kids Eating Disorder Survey). Como resultados, o IMC e os 
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Sintomas de Depressão não foram correlacionados em meninos, porém em meninas 

ocorreu uma correlação modesta (p<0,01). Também não foram verificadas 

correlações estatisticamente significativas entre meninos e meninas nas variáveis de 

IMC e concepção de sobrepeso. 

 Os resultados descritos no estudo de ERICKSON et al (2000), os quais 

demonstravam uma modesta correlação entre as variáveis de autoconceito e 

sobrepeso no sexo feminino, também foram observadas no estudo de ISRAEL e 

IVANOVA (2002). Neste estudo a amostra foi constituída por 121 crianças (43 

meninos e 78 meninas) com faixa etária média de 10 anos, e os procedimentos 

metodológicos constaram, além da questão da obesidade, de um inventário de 

autoconceito, que era subdividido em dimensões sociais, físicas e cognitivas. Como 

resultado os autores não encontraram correlações estatisticamente significativas 

entre as variáveis. No geral não houve diferença entre os sexos nas três dimensões 

estudadas, porém as meninas sempre apresentaram um menor autoconceito em 

relação aos meninos na dimensão física e social.   

 Embora sejam conhecidos amplamente na literatura os efeitos adversos 

do aumento do peso corporal e sua associação com o aumento da probabilidade do 

aparecimento de doenças, a maioria dos estudos produzidos tem sido restritos no 

exame das taxas de obesidade e a prevalência das doenças crônicas degenerativas 

ou da mortalidade. Relativamente poucos estudos têm tentado estimar o efeito da 

obesidade na qualidade de vida (HRQL).  

 Com este propósito FONTAINE e BAROFSKY (2001) propuseram um 

estudo de revisão de literatura na tentativa de buscar nas pesquisas, possíveis 

relações entre o aumento e/ou diminuição do percentual de gordura e a percepção 

de qualidade de vida. Foram selecionados aproximadamente 15 estudos que 

apresentavam características consideradas ideais para esta análise, tais como: 

metodologia “sólida”, amostra maior do que cem indivíduos, análise da distribuição 

do peso corporal por meio de medidas antropométricas (IMC) e o uso de um 

instrumento fidedigno para a avaliação da qualidade de vida (sugestão foi HRQL). 

 Como conclusão da revisão destes estudos, observou-se que os 

indivíduos com obesidade apresentavam uma menor capacidade para as realizações 

das atividades do dia-a-dia. Também foram observadas possíveis associações 
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negativas entre o aumento do peso e a prática de atividades mentais, sociais, 

culturais. Quando da diminuição do peso corporal, observou-se um aumento dos 

valores atribuídos ao HRQL, contudo não se teve respaldo literário se o aumento da 

percepção de qualidade de vida pode levar, induzir, a modificações no peso corporal.  

 A percepção de qualidade de vida, bem como do autoconceito, podem ser 

expressos de forma diferente conforme a cultura ou o ambiente social do indivíduo. 

Investigações na tentativa de oferecer subsídios sobre estas alterações são bastante 

estimuladas na literatura, e com este foco, ERICKSON e GERSTLE (2007) 

realizaram um estudo com o objetivo de buscar as possíveis diferenças entre a 

percepção da imagem corporal entre meninas pré-adolescentes hispânicas-

americanas e não hispânicas. Participaram da pesquisa 141 pré-adolescentes de 

escolas públicas do Novo México (faixa etária de oito a 12 anos), as avaliações 

realizadas foram além do Índice da Massa Corporal (IMC), o Inventário Body Esteem 

Scale (BES), Child Figure Drawings (CFD) e o The Children,s version of the Eating 

Attitudes Test (ChEAT). Os achados finais sugerem uma similaridade entre os 

grupos, tanto na análise da auto-estima, como das variáveis ligadas a desordem 

alimentar. Mas os autores observaram que as crianças hispânicas-americanas têm 

uma maior propensão para um diagnóstico negativo da imagem corporal, e isso pode 

ser uma influência da cultura americana na construção de uma imagem corporal 

diferenciada.   

 JONES, FRIES e DANISH (2007) também analisaram as possíveis 

diferenças étnicas, culturais e de gênero na percepção da imagem corporal. Para 

tanto avaliaram 384 adolescentes de ambos os sexos (afro-americanos e brancos) 

com idade média de 13 anos. As avaliações realizadas foram de antropometria 

(IMC), de desordem alimentar ( Eating Disorders Inventory – EDI-2) e de satisfação 

com o corpo (The Figure Rating Scale – FRS). Os resultados obtidos evidenciaram 

que a amostra afro-americana foi a que apresentou os maiores valores para o IMC, e 

que independentemente da etnia, as meninas são mais suscetíveis à insatisfação 

corporal, sendo as meninas brancas as que apresentaram os maiores riscos para os 

distúrbios de imagem corporal e desordens alimentares. Os alunos afro-americanos 

têm uma preferência por corpos maiores, mais avantajados, o que pode ser visto 

como um protetor para a queda na auto-estima, além do aparecimento de desordens 
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alimentares. Porém esta prática pode levar a um aumento do risco do aparecimento 

do sobrepeso e/ou obesidade ainda na adolescência. 

 Ainda na questão cultural e étnica, SINTON e BIRCH (2006) realizaram 

um estudo na tentativa de associar a influência sociocultural na percepção da 

satisfação corporal, autoconceito, em pré-adolescentes do sexo feminino. A amostra 

(n 173) foi avaliada por um inventário denominado Body Esteem (autoconceito), e 

também por uma série de documentos com o intuito de analisar as questões 

socioculturais, Inventário de percepção da influência da família na preocupação do 

peso corporal, Aparência relacionada com seus pares/amigos, além de questionários 

de depressão e de distúrbios alimentares. Os resultados finais apresentaram alguns 

dados interessantes no que diz respeito a implicação da família no contexto, assim 

parece que os valores assumidos, quanto a aparência física, são bastante 

vulneráveis ás informações dos pais e amigos. Outro ponto destacado diz respeito a 

influência da mídia no contexto da aparência, onde destaca-se que a insatisfação 

com o corpo pode levar ao aparecimento de distúrbios alimentares e até o início de 

sintomas de depressão.    

 KLACZYNSKI, GOOLD e MUDRY (2004) corroboram com os achados de 

SINTON e BIRCH (2006) observando que a cultura do corpo perfeito, os estereótipos 

ligados à obesidade, além da perspectiva existente para a magreza imposta pela 

sociedade, são os grandes influenciadores para o início de sintomas negativos para o 

autoconceito e depressões. Estas conclusões foram obtidas após a realização de um 

estudo com 107 jovens (idade média de 19 anos), que foram submetidos a 

avaliações da influência sociocultural e dos estereótipos da obesidade (instrumento 

adaptado para este estudo) na construção do autoconceito.   

 A influência da mídia, dos pais e dos amigos na construção da imagem 

corporal e do possível aparecimento de distúrbios alimentares na adolescência 

também foi objeto de estudo de ATA, LUDDEN e LALLY (2006). Para a confecção do 

estudo foram avaliados 177 jovens de ambos os sexos (idade média 15,8 anos) 

pertencentes a escolas da região nordeste dos Estados Unidos. Foram realizadas 

avaliações para a análise da Percepção e Pressão Sociocultural, Suporte Social de 

Pais e Amigos, Autoconceito e Imagem Corporal. Por meio da utilização de 

procedimentos de análise de regressão pode-se observar que houve relações 
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inversamente proporcionais entre o autoconceito e as pressões exercidas por pais e 

amigos. Também foram observadas discrepâncias entre a forma do corpo atual e a 

percepção para o ideal imaginado (influencia da mídia). Por fim parece claro a 

relação entre a pressão de pais e amigos na diminuição do peso corporal e o 

aparecimento de sintomas ligados a transtornos alimentares (bulimia e anorexia). 

 A influência dos familiares e amigos no aparecimento de distúrbios de 

imagem corporal e autoconceito na adolescência também foi tema de estudo de 

PHARES, STEINBERG e THOMPSON (2004). Para tanto foram avaliadas 141 

crianças (idade média de 9,23 anos) matriculadas em duas escolas e seus familiares 

(77 mães e 48 pais). O nível de obesidade foi calculado através do IMC, a influência 

dos familiares e amigos por meio de instrumentos psicológicos, The Percptions of 

Teasing Scale – POTS e Inventory of Peer Influence on Eating Concerns – IPIEC, 

além do instrumento para a análise dos distúrbios alimentares e de imagem corporal, 

Eating Disorder Inventory for Children – EDI-C.  

 Os achados finais não apresentaram dados conclusivos sobre a 

associação de pais e amigos no processo do aparecimento de possíveis distúrbios 

psicológicos, a idade, e talvez o número de indivíduos possam ser o fator limitante. 

Porém, alguns pontos foram levantados na análise estatística que demonstraram que 

as meninas têm uma preocupação maior com o peso corporal e imagem corporal, 

além do que, jovens com maiores preocupações corporais, podem também 

apresentar uma maior tendência ao desenvolvimento de problemas como a bulimia e 

anorexia.  

 As implicações sociais, culturais, raciais, étnicas são sem dúvida 

influenciadoras do processo de construção do autoconceito e da própria 

personalidade do jovem. Não é possível dissociar os fenômenos psicológicos, sociais 

e fisiológicos que norteiam esta fase da vida, fase essa que é marcada por 

transformações finitas do adolescente até a fase adulta. LITTLEWOOD (2004) 

escreve que as preferências da sociedade por um corpo “magro” são fundamentais 

para a etiologia do aparecimento de distúrbios psicológicos e alimentares, e isso 

pode ser identificado na valorização do corpo em detrimento de outras 

características. Como exemplo este autor destaca as questões raciais e étnicas, 

onde jovens de mesma faixa etária, mas com culturas diferentes podem apresentar 
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maior ou menor tendência para o aparecimento de eventuais problemas originados 

pelo aumento de peso e também pela dificuldade de se encaixar nos padrões de 

beleza atuais.  

 Nesta linha de pensamento McCABE, RICCIARDELLI e RIDGE (2006) 

expressaram há influência sociocultural no processo da concepção do autoconceito, 

onde a mídia apresenta-se como um delimitador importante no processo. A família, 

irmãos, amigos são parte do processo e são dependentes da cultura social - mídia. 

Recentes estudos sugerem que a associação entre a raça (etnia) e cultura podem 

apresentar proteção para o aparecimento de distúrbios de imagem corporal, bem 

como de transtornos alimentares, mas, por outro lado, podem também apresentar 

argumentos para a facilitação do processo e no futuro desestabilizar o indivíduo e 

promover o aparecimento destas doenças. Como exemplo; homens e mulheres da 

índia são mais magros do que seus pares europeus, e ainda a percepção de bulimia, 

em grupos indianos é diferente, em contraste a uma cultura de dieta que predomina 

na Europa. A preocupação com a diminuição do peso corporal que pode estar 

correlacionada com o aparecimento de transtornos alimentares é vista de forma 

diferente por indianos e europeus. 

 No estudo proposto por KIMM, BARTON, BERHANE, ROSS, PAYNE e 

SCHREIBER (1997) foram avaliadas 2.205 garotas (nove a 10 anos) de raça negra e 

branca. A proposta do estudo foi examinar os efeitos da obesidade nos domínios do 

autoconceito (auto-estima) e sua relação com a cultura racial. Para permitir o 

conhecimento dos níveis de adiposidade da amostra foi realizada a avaliação de 

espessura de dobras cutâneas (tricipital, subescapular e supraílica), para a avaliação 

das características ligadas ao autoconceito foi utilizado o instrumento denominado de 

“self-Perception Profile for Children”. Os resultados encontrados demonstram um 

impacto negativo da avaliação do autoconceito, obesidade e variações raciais. As 

garotas brancas exibiram uma menor aceitação com seu peso quando confrontadas 

com os valores atribuídos às garotas negras. De uma forma geral o estudo 

demonstrou uma associação negativa entre o aumento do peso e os níveis de 

autoconceito, independente da questão racial, porém os achados finais 

demonstraram ainda que garotas negras, para a comunidade estudada, apresentam 

uma melhor tolerância ao excesso de peso. 
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 Em outro estudo, também analisando as possíveis diferenças raciais, 

BROWN, MCMAHON, BIRO, CRAWFORD, SCHREIBER, SIMILO, WACLAWIW e 

STRIEGEL-MOORE (1998) propuseram examinar durante cinco anos as possíveis 

diferenças na percepção da auto-estima, aparência física e aceitação social em 

garotas de nove a 10 anos. A amostra foi constituída por 1.166 garotas negras e 

1213 garotas brancas, a avaliação dos estágios maturacionais e o Índice de Massa 

Corporal foram realizados anualmente. A avaliação da percepção da auto-estima foi 

realizada a cada dois anos e o instrumento utilizado foi o conhecido como Harter,s 

Self-Perception Profile for Children. Os achados finais demonstraram que a média 

global da auto-estima obteve uma pequena mudança nos valores nas garotas negras 

(nove até 14 anos), porém nas garotas brancas o decréscimo foi significativo (p 

<0,001).  

 Ainda no estudo de BROWN et al (1998) foram observadas mudanças 

negativas nos valores atribuídos à auto-estima total, aparência física e aceitação 

social conforme as crianças aumentam o IMC, quanto maior o Índice de Massa 

Corporal, menor os valores para as variáveis comportamentais. Porém, as crianças 

negras apresentaram menores decréscimos nos valores atribuídos às variáveis 

comportamentais do que as crianças brancas, independente do momento 

maturacional. As possíveis conclusões, hipóteses levantadas sobre estes efeitos, 

foram; as crianças negras apresentam uma maior estabilidade social e familiar e 

também são menos cobradas quanto a sua aparência física quando comparadas às 

crianças brancas. 

 Na pesquisa procurando analisar a qualidade de vida de adolescentes 

negros e brancos com sobrepeso, FALLON, TANOFSKY-KRAFF, NORMAN, 

McDUFFIE, TAYLOR, COHEN, YOUNG-HYMAN, KEIL, KOLOTKIN e YANOVSKI 

(2005) analisaram 110 adolescentes com sobrepeso (62 negros e 48 brancos) e 34 

com peso normal. As variáveis ligadas a qualidade de vida foram mensuradas por um 

instrumento denominado de “Impact of Weight on Quality-of-Life”, adaptado para o 

uso em adolescentes (IWQOL-A), e com condições especificas para medir a 

percepção dos efeitos do aumento do peso corporal na qualidade de vida. Os 

resultados demonstram que os adolescentes com sobrepeso têm menores 

indicadores de qualidade de vida, independente da raça, quando comparados aos 



 69

não obesos. Contudo, na interação entre o IMC e os valores detectados para as 

variáveis sociais, de auto-estima, aparência física e de bem-estar geral, os 

adolescentes brancos apresentaram um maior impacto psicológico quando 

comparados aos negros, sendo estes os que obtiveram os maiores níveis de stress 

quando comparados aos não obesos.  

    Ainda nas questões culturais e raciais, NEUMARK-SZTAINER, STORY e 

FAIBISCH (1998) estudaram a influência da etnia na percepção da estigmatização do 

sobrepeso na vida de garotas afro-americanas e brancas. O estudo incluiu 50 

adolescentes (média etária 16,1) sendo 24 afro-americanas e 26 brancas. Foram 

realizadas medidas antropométricas para a categorização do IMC e entrevistas 

individuais para a construção do modelo comportamental. Os resultados 

demonstraram que as garotas afro-americanas acreditam ser mais discriminadas 

(auto-percepção) do que as demais, e esta discriminação foi destacada na seguinte 

ordem, primeiro raça e depois peso. Fica claro que a amostra apresenta 

características próprias, inseridas em uma cultura social norte-americana e talvez 

estes achados não sejam representativos para outras populações em outras 

situações semelhantes (escolares). 

 As questões sociais e culturais são sem dúvida mediadoras de vários 

estudos sobre o comportamento humano, e seguindo este prisma, WAMALA, WOLK 

e ORTH-GOMÉR (1997) desenvolveram um estudo na tentativa de relacionar a 

obesidade com os níveis socioeconômicos de uma amostra de mulheres adultas. A 

amostra foi constituída por 300 mulheres, medidas antropométricas foram realizadas 

para a definição do sobrepeso e obesidade através do uso do IMC, e a categorização 

do nível socioeconômico foi feita por meio de um instrumento especifico denominado 

de Hollinngshead Indez of Social Position. Os achados finais demonstraram que as 

questões socioeconômicas são mediadoras do processo do aumento do peso 

corporal, sendo os grupos econômicos considerados intermediários, aqueles que 

apresentaram os maiores valores (média) do IMC. Também foram analisadas as 

questões comportamentais, auto-estima, integração social, qualidade de vida, e sua 

relação com o aumento de peso, e as conclusões revelaram que independentemente 

do nível socioeconômico da amostra, estas questões podem interferir de maneira 

significativa no processo.  
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 O impacto do excesso de peso corporal nas características psicológicas 

do sujeito é um objeto de estudo complexo. Em um trabalho proposto com o objetivo 

de analisar se as alterações no comportamento de crianças com obesidade podem 

ser modificadas por questões sociais (nível socioeconômico), culturais, e clínicas 

como a depressão e a baixa auto-estima. WARDLE e COOKE (2005) realizaram uma 

revisão de literatura, onde descobriram que a idade, o sexo, a etnia, além das 

questões sócio-culturais e clínicas podem levar a resultados diferentes nos vários 

estudos propostos na literatura. E na análise desta grande quantidade de pesquisas, 

observaram que a associação negativa do excesso de peso e as questões 

comportamentais nem sempre são positivas, deixando claro que em muitos casos a 

variável dependente, obesidade, passa a ser coadjuvante no processo, e que outras 

características assumem a posição de “destaque” no processo. 

 Analisar as mudanças no comportamento de crianças e adolescentes 

depende de uma série de cuidados, pois o próprio período maturacional denota 

transformações fisiológicas, sociais, que sem dúvida interferem na conduta do jovem. 

A idade é uma variável importante na análise do constructo do autoconceito e da 

satisfação com a imagem corporal, conhecer as fases cronológicas onde ocorrem as 

principais mudanças na percepção do autoconceito, auto-estima, independente do 

peso corporal, são ferramentas importantes para o profissional que atua com esta 

clientela.  

 WARDLE, WALLER e FOX (2002) realizaram um estudo na tentativa de 

investigar as possíveis relações entre a idade e a insatisfação com o peso corporal. 

Para tanto a amostra foi composta por 105 mulheres que foram avaliadas por 

medidas antropométricas e uma série de instrumentos psicométricos, sendo: 

Rosenberg Self-Esteem Inventory, Eating Disorder Inventory, Figure Rating Scales 

(FRS). Os modelos de regressão estatística utilizados neste estudo possibilitaram 

alguns direcionamentos importantes, a saber: as análises confirmaram as 

expectativas com relação à queda dos valores atribuídos a auto-estima e o aumento 

do peso corporal, e ainda quanto mais cedo a criança apresentar-se acima do peso 

corporal também são maiores as chances da queda da auto-estima e 

conseqüentemente também são maiores as chances da insatisfação corporal. 

Partindo deste pressuposto acredita-se que quando mais cedo iniciar o tratamento 



 71

contra o aparecimento da obesidade, também são menores os riscos de distúrbios 

psicológicos, comportamentais. 

 ANNIS, CASH e HRABOSKY (2004) realizaram um estudo com o 

propósito de investigar as diferenças entre a percepção da imagem corporal de 

mulheres com peso corporal normal, sobrepesadas e obesas. A amostra foi 

composta por 165 mulheres que realizaram uma série de procedimentos 

antropométricos (distribuição dos grupos por IMC) e psicométricos. Dentre os testes 

psicológicos destacam-se o Appearance Schemas Inventory (ASI), Extended 

Satisfaction With Life Scale (ESWLS), Binge Eating Scale (BES), Multidimensional 

Body-Self Relations Questionnaire (MBSRQ). Os resultados das avaliações foram 

expressos em tabelas diferenciadas pelo início da percepção das jovens sobre o 

aumento do peso corporal, assim os grupos foram divididos em pré-adolescente, 

adolescente e pós-adolescente. Os achados demonstram que independente do 

grupo maturacional houve uma baixa auto-estima associada às questões sociais e ao 

aumento do peso corporal, porém foi observado que quanto maiores forem as 

experiências negativas durante a infância e adolescência nas questões do excesso 

de peso, também mais significativas serão as associações com o funcionamento 

psicológico, propiciando implicações clínicas, como talvez a diminuição da auto-

estima e o aparecimento de sintomas de depressão.  

 Ainda com o objetivo de analisar as possíveis relações entre a obesidade 

e o aparecimento de problemas psicológicos, SWEETING, WRIGHT e MINNIS 

(2005) propuseram um estudo com crianças com idade entre 11 e 15 anos. A 

amostra do estudo foi composta por 2.127 escolares, todas que apresentaram IMC 

acima do percentil 95, para sexo e idade, foram consideradas obesas. As avaliações 

psicométricas contaram com questionários de depressão, auto-estima, além de um 

inventário para desordens psiquiátricas. Os resultados encontrados, QUADRO 6, 

demonstram que embora a obesidade tenha sido associada a quedas na percepção 

da auto-estima das crianças quando comparadas com a mesma faixa etária, mas 

com peso normal, os autores não acreditam que somente esse fator pode vir a 

desencadear uma série de transtornos psicológicos na criança, e que programas de 

atividade física, nutrição, além do respaldo familiar podem interferir de forma positiva 

no processo.  
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QUADRO 6 -  Análise dos valores atribuídos a auto-estima de jovens obesos e não    

obesos. 

Idade sexo n Não Obeso Obeso F Sig. 

11 anos       

Valores da Auto-Estima M 

F 

1052 

1017 

20,7 (4,2) 

18,9 (3,9) 

19,8 (4,6) 

17,8 (3,8) 

4,3 

7,3 

0,038 

0,007 

15 anos       

Valores da Auto-Estima M 

F 

1061 

1012 

21,1 (3,9) 

18,8 (3,9) 

20,8 (3,6) 

17,7 (4,2) 

0,6 

7,9 

0,426 

0,005 

Fonte: Adaptado de SWEETING et al (2005) 

 

 Destaca-se também que alguns estudos além de observar as correlações 

entre o autoconceito e a obesidade, tentam associá-las a possíveis distúrbios 

comportamentais e alimentares, como é o caso da pesquisa realizada por GELLER, 

ZAITSOFF e SRIKAMESWARAN (2002). Neste estudo os autores tiveram como 

objetivo analisar uma amostra de 235 meninas (idade 14,99±1,21; IMC 20,39±3,01) e 

correlacionar o peso corporal e o autoconceito com sintomas de desordens 

alimentares. Como metodologia foi utilizado os Inventários de autoconceito - 

Rosenberg, 1979; de Satisfação Corporal (Body Esteem Scale – BES), de desordens 

alimentares (SEDS – Stirling Eating Disorder Scales) e ainda o SAWBS - Inventory 

para estabelecer relações com atributos considerados importantes para a criança. 

Como resultados os autores encontraram relações negativas entre a forma corporal e 

o autoconceito, também o peso corporal foi associado à aparência e a desordens 

alimentares (desejo de ficar mais magro) e ainda observou-se que a autoconceito 

esta intimamente relacionada ao corpo, aos amigos, a competência na escola e 

aceitação do namorado (a). 

 NEUMARK-STAINER e HANNAN (2000) também realizaram um estudo 

com o objetivo de analisar a prevalência de desordens alimentares entre 

adolescentes e as possíveis correlações com o comportamento. Para tanto foram 

analisados 6.728 jovens entre dezembro de 1996 e junho de 1997, os inventários 
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utilizados foram os de Atitudes (com questões sobre as variáveis psicossociais e 

comportamentais), e o Inventário de autoconceito de Rosenberg (10-Item Self-

Esteem Scale), sendo que para a distribuição do peso corporal foi utilizado o IMC 

segundo a classificação proposta pelo NHANES I. Como resultados foram 

observados que cerca de 15 a 16% da amostra era considerada levemente 

sobrepesada e cerca de 8 a 9% severamente sobrepesada. Foi verificado que 45% 

das meninas e apenas 20% dos meninos já haviam realizado algum tipo de dieta 

alimentar. Houve uma forte correlação entre comportamento, sobrepeso e baixos 

níveis de autoconceito. Também foi observado que 13% das meninas e 7% dos 

meninos tiveram em algum momento indícios de desordem alimentar. Como achado 

final tanto as meninas como os meninos relataram a importância da família no 

processo de aceitação do peso.  

 A preocupação em associar o autoconceito e a imagem corporal negativa 

com o aparecimento de desordens alimentares, também foi o objetivo do estudo de 

LITTLETON e OLLENDICK (2003). Esses autores realizaram uma revisão de 

literatura na tentativa de buscar indícios que poderiam predizer uma associação 

significativa entre as variáveis comportamentais e os transtornos alimentares. Dentre 

o material analisado pode-se observar que a família tem sem dúvida um papel 

primordial no processo, exatamente porque fornece o suporte social apropriado para 

o crescimento da criança. Jovens com dificuldade de interação social estão mais 

propensos ao desenvolvimento de distúrbios alimentares, independente do peso 

corporal.  A escola também é vista como um ambiente importante no processo, os 

amigos são a base de sustentação e aceitação social do jovem. Por fim a associação 

do aumento do peso corporal, conflitos familiares, e o próprio momento maturacional, 

podem ser um caminho para a queda da percepção do autoconceito e 

consequentemente o aparecimento de distúrbios psicológicos, dentre eles os 

transtornos alimentares. 

 DUNTON, SCHNEIDER, GRAHAM e COOPER (2006) realizaram um 

estudo procurando associar a prática de exercícios físicos aos valores atribuídos ao 

autoconceito. Para tanto os autores realizaram uma série de testes motores para 

observar o nível de atividade física da amostra e aplicaram um inventário que avalia 

o autoconceito total (PSDQ). A amostra foi formada por adolescentes do sexo 
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feminino com idade entre 14 e 17 anos (n 103). Como resultado foi observado 

através de equações de regressão múltipla, uma relação negativa entre o percentual 

de gordura e as escalas de autoconceito. Também foi visto uma associação positiva 

entre as meninas que se exercitavam mais e seus valores de autoconceito. Apesar 

de não ser uma conclusão definitiva os pesquisadores acreditam que a prática de 

exercícios pode ser um influenciador positivo na melhoria dos níveis do autoconceito 

geral de jovens. 

 Também com o objetivo de analisar as possíveis alterações 

proporcionadas pelo exercício físico na concepção da imagem corporal e auto-

estima, HUANG, NORMAN, ZABINSKI, CALFAS e PATRICK (2007) realizaram um 

estudo com uma amostra de 657 adolescentes. O Índice de Massa Corporal foi 

utilizado para a análise dos grupos e distribuição do peso corporal, a auto-estima e a 

imagem corporal foram analisadas respectivamente pelos Instrumentos Rosenberg 

Self-Esteem Scale e Eating Disorder Inventory. No desenvolvimento do estudo a 

amostra foi submetida a um programa de acompanhamento nutricional e de 

atividades físicas (PACE), após isso os alunos foram divididos em dois grupos, 

“perdeu peso” (n 316) e “ganhou peso” (n 341). As avaliações psicométricas e 

antropométricas foram realizadas durante um ano (diferenças de seis meses entre 

elas). Houve um aumento significativo (p<0,02) na satisfação com a imagem corporal 

dos jovens que perderam peso em relação aos demais. Ainda que um grupo tenha 

diminuído seu peso corporal, os resultados gerais não apresentaram mudanças 

profundas na percepção da auto-estima, o que parece demonstrar que somente o 

peso corporal, para esta amostra, não venha a consistir em uma variável preditora 

suficiente para tais efeitos. 

 Clinicamente a obesidade é uma grande colaboradora para o aumento do 

risco de aparecimento de doenças, incluindo doenças cardíacas, diabetes do tipo 2, 

além do aumento da incidência de câncer. Segundo HILL (2005) a obesidade 

também apresenta uma forte relação com os aspectos psicológicos, porém estas 

características são mais difíceis de serem avaliadas e quantificadas. O National 

Alcohol Survey – EUA associa a obesidade a um aumento de cerca de 37% no risco 

de aparecimento da depressão em homens, em mulheres o risco aumenta (odds ratio 

1,82). As desordens alimentares também apresentam forte relação com o aumento 
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do peso corporal, indivíduos com IMC > 40 apresentam também um risco aumentado 

em desenvolver os transtornos alimentares, e este problema pode ser influenciado 

também pela idade (adolescência) e sexo (feminino). 

 DOLL, PETERSEN e STEWART-BROWN (2000) destacam que o 

aumento do peso corporal, e conseqüentemente a obesidade podem apresentar 

associações negativas quanto aos valores atribuídos à saúde mental e física 

(FIGURA 5). Este fato é constatado na aplicação de um instrumento especifico, SF-

36 Self-Report, demonstrando que a obesidade pode ser um preditor para o possível 

aparecimento de doenças psicológicas. 
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  FIGURA 5  – Valores atribuídos aos componentes da saúde mental e física por 

adultos com peso normal, obesidade e obesidade mais doenças 

crônico degenerativas – segundo o Instrumento SF-36. Fonte: 

Adaptado de DOLL et al (2004). 

 

 Embora os estudos não consigam de forma clara associar as melhorias na 

saúde mental e física às mudanças no autoconceito, MELNYK, SMALL, MORRISON-

BEEDY, STRASSER, KREIPE, JACOBSON e VAN BLANKENSTEIEN (2006) 

propuseram um estudo com o objetivo de avaliar na concepção de adolescentes 

obesos (n 23) submetidos a programas de atividade física e nutrição. Todos os 

participantes do estudo realizaram uma bateria de testes psicométricos, tais como: 

Rosenberg Self-Estemm Scale, Healthy Lifestyle Behaviors, Healthy lifestyle beliefs. 

Trait and state anxiety. Os resultados demonstram há existência de correlações entre 

as variáveis analisadas, como exemplo observa-se que quanto menores os valores 

para a ansiedade, sintomas de depressão, maiores são os valores para as 

características voltadas a um melhor estilo de vida e saúde mental. Apesar deste 

estudo apresentar limitações, tamanho da amostra, além de inventários adaptados, 

fica evidente que os jovens avaliados apresentam conhecimento de como melhorar 

as condições de saúde, física ou mental, e que implicações psicológicas podem 
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influenciar de maneira positiva no aparecimento de distúrbios clínicos, como exemplo 

a depressão e a diminuição do autoconceito total.  

 Vimos que as opiniões estabelecidas pela literatura em relação ao 

autoconceito e a auto-estima de crianças consideradas obesas são contraditórias 

entre os próprios estudiosos. Isto significa que algumas questões poderiam ser 

realçadas, a saber: 

 

- Será que a criança com sobrepeso e/ou obesidade expressam uma relação 

negativa no seu autoconceito total ?  

 

- Será que a percepção que as crianças com sobrepeso e/ou obesidade têm do 

próprio autoconceito estaria relacionado com os valores sociais, culturais e 

estéticos estabelecidos pela sociedade?  

 

- Esses questionamentos poderiam ser melhor avaliados se formulássemos 

algumas hipóteses descritivas para se estabelecer as relações entre aumento 

do peso corporal (obesidade) e queda do autoconceito.         

 

6 HIPÓTESES 

 

6.1 Central 

Os valores atribuídos por escolares às variáveis comportamentais de 

autoconceito associadas às variáveis antropométricas de peso corporal normal, 

sobrepeso e obesidade se estruturam e se diferenciam mediante um conjunto de 

opiniões subjetivas. 

 

6.2 Complementar 

Os valores atribuídos por escolares às variáveis comportamentais de 

autoconceito associadas às variáveis antropométricas se estruturam e se diferenciam 

mediante um conjunto de opiniões subjetivas tanto em relação ao sexo, raça, faixa 

etária e nível socioeconômico. 
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6.3 Estatística 

Há correlação estatisticamente significativa entre as variáveis antropométricas 

de peso corporal normal, sobrepeso e obesidade e as opiniões subjetivas quanto ao 

comportamento de autoconceito total e suas dimensões constitutivas.  

 

7 PROPOSTA DE PESQUISA EM NÍVEL DE DOUTORADO 

 As novas contribuições, no sentido de possibilitar uma análise mais 

globalizada e integrada dos conceitos e diferenças sobre a idéia da existência de um 

conjunto de tendências sociais e psicológicas que podem levar as crianças a uma 

mudança de opinião subjetiva quanto ao comportamento de autoconceito, tem 

colocado como ponto crucial à reflexão e a discussão da própria conceituação sobre 

o processo da prevalência de sobrepeso e obesidade, autoconceito, auto-estima e 

sua determinação quanto aos conflitos que norteiam o comportamento dos sujeitos. 

Isto nos levou a defender a idéia de que: existem fatores psicossociais que podem 

contribuir para que crianças e jovens adolescentes com prevalência de sobrepeso e 

obesidade apresentem uma diminuição de suas capacidades perceptivas quanto aos 

níveis de satisfação e de sensibilidade relacionados com o comportamento de 

autoconceito e auto-estima.  

 

8 MATERIAL E MÉTODO 

  

Tendo em vista os objetivos propostos, o estudo foi realizado por meio de um 

delineamento não experimental, tipo de pesquisa descritivo-exploratória, que visa 

descrever sistematicamente um conjunto de fatores psicossociais que podem 

influenciar o autoconceito e a auto-estima de crianças e adolescentes com sobrepeso 

e/ou obesidade corporal quando relacionados com as práticas socioesportivas 

desenvolvidas em Escolas de Ensino Fundamental durante as aulas de Educação 

Física.  
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8.1 Descrição da população estudada 

A presente investigação foi desenvolvida no Município de Cambé, que 

localiza-se na região norte do estado do Paraná. A cidade de Cambé é um dos 30 

municípios que compõem a região homogênea de número 281 do estado do Paraná 

(norte novo de Londrina). Esta região tem uma população estimada em dois milhões 

de habitantes e configura-se como a mais dinâmica do estado. Tem localização 

privilegiada, o que permite acesso, em um raio de 550 quilômetros, aos principais 

mercados em expansão do país, como São Paulo e todo o estado do Paraná, Campo 

Grande e parcela significativa do Mato Grosso do Sul. 

O clima da cidade é o subtropical úmido, com chuvas em todas as estações do 

ano. A umidade relativa do ar mantém-se entre 26 a 100 por cento e a temperatura 

média anual é de 200 C, com a mínima de 14,80 C e a máxima de 270 C; (CAMBÉ, 

1994). A área total do município é de 481 km2 e sua altitude de 670 metros. Tendo 

como coordenadas geográficas, 230 16’ de latitude sul e 510 17’ de longitude. A 

cidade de Cambé possui uma população de aproximadamente 95.000 pessoas, 

distribuída nas áreas urbana (88.000 habitantes) e rural (7.000 habitantes). A faixa 

etária predominante na cidade é de indivíduos adultos entre 15 e 69 anos, como 

representado no QUADRO 7: 

 

QUADRO 7 - Distribuição em percentual da população do município de Cambe -       

Paraná, por faixa etária. 

Faixa etária Habitantes (%) 

0 a 4 anos 13,15  

5 a 14 anos 25,22  

15 a 69 anos 59,86  

+ de 70 anos 1,77  

 Fonte: Adaptado de CAMBÉ (2000). 

 

A economia do município, graças à fertilidade das terras do norte do Paraná, 

somada a tecnologia adequada em uso, apresenta resultados que se assemelham 

aos grandes centros produtores do país. A cidade apresenta ainda, um setor 



 80

industrial em expansão, somando mais de 200 empresas, o que a classifica como o 

9o parque industrial do estado (CAMBÉ, 2000). A economia neste município é 

mantida com base na produção de alimentícios, na metalurgia, de vestuários e de 

materiais de transporte, o município é o 18o em arrecadação do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias, (ICMS).  

Cerca de 80% das famílias moradoras da cidade, apresentam uma renda 

salarial mensal de até três salários mínimos. Esta renda provém principalmente de 

um setor produtivo assim alicerçado: agricultura (17%), indústria (29%), comércio 

(54%). As características do município, em termos de estrutura física, para a 

educação, são apresentadas no QUADRO 8:  

 

QUADRO 8 - Distribuição dos alunos matriculados na rede de ensino do município de 

Cambé – Paraná. 

Escolas No de escolas No de alunos matriculados 

Rede Estadual Urbana 
14 11.589 

Rede Estadual Rural 01 N/determinado 

Rede Municipal Urbana 11 2.279 

Rede Municipal Rural 06 N/determinado 

Rede Particular 02 1.200 

Fonte: Adaptado de CAMBÉ (2000). 
 

Existem aproximadamente 430 turmas escolares, divididas entre o ensino 

fundamental (ciclo básico) 1a a 4a séries, 5a a 8a séries e 2o grau. Vale ressaltar que 

somente as turmas e escolas do ensino fundamental pertencem ao município, todas 

as demais têm seu quadro próprio de funcionários, bem como suas instalações 

mantidas pelo governo estadual, exceto as escolas particulares. 

 

8.2 Delimitação do estudo 

Conforme foi descrito no QUADRO 8, há na cidade de Cambé, um número 

elevado de escolas e de alunos matriculados. Desta forma, optou-se por investigar 

somente as crianças na faixa etária entre oito e 14 anos, de ambos os sexos. 
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Portanto, a amostra foi composta por escolares pertencentes ao ensino público e 

privado. Para o desenvolvimento do estudo, os procedimentos de seleção da 

amostra obedeceram a uma seqüência lógica, na tentativa de se obter uma 

amostragem estratificada aleatória que realmente apresentasse a população escolar 

do município de Cambé-Paraná. 

Para uma melhor distribuição da amostra, e para proporcionar um maior 

número de variáveis dentro do estudo, foram delimitadas dentro do perímetro da 

cidade, cinco setores, FIGURA 6, os quais foram representados por algumas 

escolas. Esta delimitação teve como objetivo propiciar à amostra do estudo um 

número relevante de características, e com isso diferenças nos níveis 

socioeconômicos, étnicos e racial.  

 

 

FIGURA 6 – Mapa geográfico da cidade de Cambé-PR com a localização das cinco 

áreas selecionadas para o estudo, setores  “A, B, C, D, E e F”.   

 

A 

B 

C 

D 

E 
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8.3      Seleção e descrição da amostra  

A rede estadual de ensino do município tem cerca de 400 turmas de alunos, 

divididos nas séries e faixas etárias correspondentes, representando os 11.500 

alunos regularmente matriculados, sendo que deste total, 2000 alunos pertencem a 

4a até a 8a séries.  

Com esta quantidade elevada de turmas, e para que a amostra obtive-se uma 

representatividade em todos os níveis econômicos, raciais, étnicos, optou-se em 

dividir a cidade em grandes regiões para o estudo, como apresentado na FIGURA 6.  

A determinação das regiões que foram estudadas foi realizada após uma 

consulta ao Núcleo de Educação da cidade. Este órgão é o responsável pelo ensino 

(aulas) no município e possui uma série de documentos e relatórios da distribuição 

social nestas regiões de ensino, bem como as características da população atendida. 

Assim, após a determinação das regiões, e a escolha dos estabelecimentos de 

ensino que fariam parte deste estudo, optou-se por investigar seis escolas, visto que 

essas apresentavam-se distintas com relação às características dos alunos, além de 

possuírem um espaço físico que possibilitasse a realização de vários testes. Para 

cada escola selecionada, foram escolhidas aleatoriamente turmas de 1a a 8a séries 

(faixa etária entre oito e 14 anos), sendo selecionada apenas uma turma, de cada 

série, em cada escola, e sempre turmas pertencentes ao período matutino de ensino.   

A região localizada na área central da cidade foi representada por duas 

escolas, proporcionando para a amostra um nível socioeconômico mais elevado. As 

regiões periféricas, bairros, teoricamente com um nível socioeconômico mais baixo 

foram representadas por quatro escolas, regiões das siglas C, D, E e F. 

Para participar dessa investigação, os alunos deveriam, além de matriculados 

regularmente nas escolas selecionadas, participarem das aulas de Educação Física. 

A distribuição total da amostra encontra-se na TABELA 1.  
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TABELA 1 - Número total de escolares envolvidos no estudo divididos entre as seis 

escolas selecionadas. 

Escola Masculino Feminino Total 

a 92 108 200 

b 67 85 152 

c 43 33 79 

d 78 76 154 

e 41 67 108 

f 51 41 92 

Total de Alunos 375 410 785 

 

O projeto final obteve a participação de 785 crianças / adolescentes, de ambos 

os sexos (410 meninas e 375 meninos), oriundos de diferentes camadas sociais, 

pertencentes a seis escolas de Ensino Fundamental da Cidade de Cambé – alunos 

de 4a a 8a séries, e com hábitos e costumes da região onde as escolas estão 

localizadas, e que freqüentam normalmente as aulas de Educação Física. A escolha 

dos alunos, bem como da sua escola, foi realizada mediante consulta ao Núcleo de 

Ensino do Município de Cambé. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 

da Escola de Educação Física e Esporte – USP (Apêndice 1). 

 

8.4 Coleta de Dados.  

Os dados foram coletados durante o período letivo e dentro das escolas 

selecionadas pelo pesquisador. Somente participaram da pesquisa os alunos que 

preencherem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo 

(Anexo II).  

 

8.5      Instrumentos de pesquisa   

Os instrumentos de pesquisa utilizados para coletar informações sobre dados 

socioeconômicos, cineantropométricas e das percepções sobre o autoconceito foram 
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selecionados pelo pesquisador visando facilitar a transcrição e a análise do 

comportamento das crianças dentro do ambiente escolar, a saber:  

 

8.5.1 Avaliações antropométricas:   

 

•    Peso (kg) 

•    Estatura (cm)  

•    IMC (Peso / estatura2) 

 

Na avaliação do peso corporal, o pesquisador utilizou uma balança digital da 

marca Filizola, com escala de precisão de 100 gramas –  que foi calibrada e aferida 

antes de qualquer avaliação com os sujeitos participantes da pesquisa.  Cada sujeito 

foi avaliado mediante o uso roupa adequada para o teste. Na pesagem foi utilizada a 

técnica descrita por GORDON, CHUMLEA e ROCHE (1988) – que determina que 

cada sujeito deve se posicionar de pé e, de costas para a escala de peso, com a 

balança colocada entre os pés do sujeito.  

Na seqüência o avaliado subirá na área de pesagem, adotando uma postura 

ereta, mantendo-se imóvel e equilibrado em cima da balança, e olhando fixamente 

para frente. O pesquisador adotou um procedimento metodológico quanto às  

possíveis alterações nas medidas de peso – a balança foi aferida a cada dez 

pesagens. Outro detalhe que foi adotado é o horário das mensurações, que sempre 

foram realizados no período da manhã, especificamente entre oito e dez horas (08h e 

10h) e, sempre antes do horário destinado pela escola para o lanche / merenda dos 

alunos. 

 

Na avaliação da estatura, o pesquisador utilizou um estadiômetro de madeira, 

com uma escala de 0,1 cm, além de um cursor (utilizado para a leitura do resultado). 

No centro do aparelho de madeira foi colocado uma fita métrica dentro de um sulco 

de 1 mm, fazendo com que este estivesse no mesmo plano do restante do aparelho. 

Além desses procedimentos metodológicos foi solicitado aos sujeitos que ficassem 

descalços sobre a base do estadiômetro, com os calcanhares unidos e com os 

braços relaxados visando uma postura mais ereta. O plano de Frankfurt foi utilizado 
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para que o avaliado ficasse com a cabeça posicionada de forma que a sua face fique 

na vertical. Os sujeitos foram avaliados em inspiração forçada - apnéia inspiratória 

(GORDON et al, 1988). 

 

O Índice de massa corporal (IMC) foi determinado pela equação Peso corporal 

(kg), dividido pela Estatura (cm) ao quadrado. Para a classificação dos níveis 

relacionados com o peso normal, sobrepeso e/ou obesidade foi utilizado, o Índice de 

Massa Corporal de COLE, BELLIZZI, FLEGAL e DIETZ (2000), conforme escala 

representada no QUADRO 9.  
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QUADRO 9 - Corte internacional de pontos para Índice de massa corporal para 

sobrepeso e obesidade em jovens de 10 a 18 anos, obtidos pela 

coleta de dados de amostras representativas do Brasil, Grã Bretanha, 

Hong Kong, Holanda, Singapura e Estados Unidos. 

              25kg/m2                                           30kg/m2 

Idade Masc. Fem. Masc.  Fem.  
7 17.9 17.8 20.6 20.5 
7,5 18.2 18.0 21.1 21.0 
8 18.4 18.3 21.6 21.6 
8,5 18.8 18.7 22.2 22.2 
9 19.1 19.1 22.8 22.8 
9,5 19.5   19.5 23.4 23.5 
10 19.8 19.8 24.0 24.1 
10,5 20.2 20.2 24.5 24.7 
11 20.5 20.7 25.1 25.4 
11,5 20.8 21.2 25.5 26.0 
12 21.2 21.6 26.0 26.6 
12,5 21.5 22.1 26.4 27.2 
13 21.9 22.5 26.8 27.7 
13.5 22.2 22.9 27.2 28.2 
14 22.6 23.3 27.6 28.5 
14,5 22.9 23.6 27.9 28.8 
15 23.2 23.9 28.3 29.1 
15,5 23.6 24.1 28.6 29.2 
16 23.9 24.3 28.8 29.4 
16,5 24.1 24.5 29.1 29.5 
17 24.4 24.7 29.4 29.6 
17,5 24.7 24.8 29.7 29.8 
18 25 25 30 30 

Fonte: Adaptado de Cole et al (2000). 

 
8.5.2      Avaliações socioeconômicas  

         No estudo foram utilizados dois instrumentos de pesquisa relacionados com 

os níveis socioeconômicos dos sujeitos da pesquisa (Anexo III e IV). Um dos 

instrumentos visou à obtenção dos dados dos alunos, enquanto que o segundo dos 

parentais e/ou responsáveis. A categorização dos níveis socioeconômicos dos 

sujeitos (alunos e parentais e/ou responsáveis) foi obtida mediante análise do 

conjunto de respostas dadas tanto pelos alunos quanto pelos seus parentais e/ou 

responsáveis. Foi entregue para cada aluno e parental e/ou responsável um 
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inventário composto por cerca de 30 questões descritivas e objetivas sobre o grau de 

escolaridade dos sujeitos da pesquisa. 

 O instrumento de pesquisa (inventário) adotado pelo pesquisador foi 

associado aos estudos da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE 

PESQUISA (2003), com dados no levantamento Socioeconômico do IBOPE (2000). 

Tão logo o primeiro inventário fosse preenchido e entregue, os sujeitos receberiam 

um segundo inventário fornecido pela Secretaria de Bem Estar Social de Cambé 

composto por um conjunto de questões referentes ao cotidiano das crianças, bens 

materiais, renda mensal, escolaridade, emprego, dentre outras informações (Anexo 

IV). O segundo inventário é destinado aos parentais e/ou responsáveis, que tiveram 

um prazo máximo de 48 horas (dois dias letivos) para devolvê-los. Os dados obtidos 

com o primeiro e o segundo inventário serão analisados e classificarão a amostra em 

grupos socioeconômicos, conforme demonstrado pelo QUADRO 10:  

 

QUADRO 10 - Representação da distribuição do nível socioeconômico da população 

brasileira segundo os estudos da ABEP – ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE EMPRESAS DE PESQUISA (2003). 

Nível socioeconômico Renda 

A1 R$ 7.793,00 ou mais 

A2 R$ 4.648,00 a R$ 7.793,00 

B1 R$ 2.804,00 a R$ 4.648,00 

B2 R$ 1.669,00 a R$ 2.804,00 

C R$    927,00 a R$ 1.669,00 

D R$    424,00 a R$    927,00 

E Até R$ 424,00 

 

8.5.3 Avaliação do Autoconceito  

A preocupação com um instrumento que pudesse fornecer informações 

fidedignas sobre o comportamento dos indivíduos quanto ao seu autoconceito e auto-

estima levou o pesquisador a importar o instrumento de pesquisa denominado Piers-

Harris Children’s Self - Concept Scale (Anexo V) com o objetivo de avaliar, além do 
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autoconceito, seis dimensões comportamentais (PIERS-HARRIS-2, 2002); a saber: 

autoconceito total (TOT), ajustes de comportamento (BEH), “status” intelectual e 

escolar (INT), aparência física e atributos pessoais (PHY), livre de ansiedade (FRE), 

popularidade (POP), felicidade e satisfação (HAP). 

O Piers-Harris Children’s Self-Concept Scale (PIERS, 1984) foi originalmente 

desenvolvido no início da década de 1960 visando contribuir de forma simples e 

objetiva para se avaliar o autoconceito geral de crianças e adolescentes. O 

instrumento original descrito por seus autores estabelece um conjunto de escalas 

que avaliam e descrevem as atitudes que refletem o comportamento próprio do 

indivíduo. A qualidade e fidedignidade do instrumento refletem em mais de 500 

citações em periódicos científicos, jornais e revistas especializadas nas áreas da 

psicologia, educação e ciências da saúde. Estas numerosas publicações destacam o 

instrumento como de papel vital para a expansão do conhecimento sobre 

autoconceito e comportamento. 

O instrumento Piers-Harris tem uma grande aceitação na área da saúde – e, 

tem permitido o desenvolvimento de estudos qualificados em várias áreas de 

conhecimento, além de elogios recebidos em suas várias revisões. A versão do 

instrumento utilizada no presente estudo é a do Piers-Harris Children’s Self-Concept 

Scale – 2. O Piers-Harris, como é chamado, inicialmente apresentava uma série de 

80 questões com alternativas de respostas expressas entre “sim” ou “não”.  

A segunda edição do Piers-Harris - Piers-Harris Children’s Self-Concept Scale 

– 2 - contém um conjunto de 60 questões que são agrupadas e analisadas por 

escalas de comportamento. Essa versão tem as mesmas propriedades do 

instrumento original quanto à avaliação do autoconceito global. Apresenta, ainda, 

uma avaliação de seis novos componentes: ajustes de comportamento, “status” 

intelectual e escolar, aparência física e atributos pessoal, livre de ansiedade, 

popularidade, felicidade e satisfação.  

É amplamente utilizado em estudos representados por amostras com faixa 

etária que variam entre sete e 18 anos, além de ser facilmente respondido dentro de 

um espaço de tempo que têm variado entre 10 e 15 minutos nos estudos realizados.  
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8.5.3.1 Características da nova versão do Piers-Harris Children’s Self-Concept 

Scale – 2 

 As principais características atribuídas à nova versão do instrumento Piers-

Harris Children’s Self-Concept Scale – 2 é a sua própria validação com a utilização 

de amostras de 4a a 8a séries que capacitaram o instrumento para avaliar indivíduos 

com idade cronológica entre sete e 18 anos independente do seu nível 

socioeconômico ou etnia. Outra mudança importante está ligada com a redução do 

conjunto de questões (frases de respostas) de 80 itens para 60 itens.  

Esta redução propiciou uma diminuição significativa no tempo de 

administração do instrumento, destacando que foram retiradas do instrumento 

original frases que apresentavam baixos valores psicométricos, como aqueles 

descritos com a utilização de uma linguagem considerada “fora de moda” - que 

dificultava o entendimento por parte de algumas crianças.  

A terceira mudança substancial na utilização da nova versão do Piers-Harris 

foi o desenvolvimento de um programa computacional que fornece de forma objetiva 

as informações sobre os resultados encontrados na classificação do autoconceito 

global e de todos os outros componentes: ajustes de comportamento, “status” 

intelectual e escolar, aparência física e atributos pessoal, livre de ansiedade, 

popularidade, felicidade e satisfação.  

 A nova versão do Piers-Harris vem acompanhada de um manual descritivo e 

explicativo sobre todos os passos que os pesquisadores devem seguir para a sua 

utilização, das formas de interpretação, além de um apêndice com cerca de 500 

referências bibliográficas (1958 – 2002). 

 

•  Escalas para a avaliação do Piers-Harris 2  

Os dados obtidos podem ser interpretados mediante uma escala de 

autoconceito total (TOT), ou ainda, pela descrição das outras seis escalas de 

domínio, ajustes de comportamento (BEH), “status” intelectual e escolar (INT), 

aparência física e atributos pessoais (PHY), livre de ansiedade (FRE), popularidade 

(POP), felicidade e satisfação (HAP). 
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•         Autoconceito Total (TOT) 

 É a mais simples e confiável medida do Piers-Harris 2 – é aquela que dá 

suporte e endossa os estudos. TOT é o número de itens que posicionam a direção 

do autoconceito. Os resultados brutos variam de 0 a 60. O TOT é a medida geral do 

autoconceito: altos resultados indicam uma favorável auto-estima, baixos resultados 

indicam uma baixa auto-estima. Baixos resultados do TOT podem refletir déficits 

específicos de determinados domínios e revelando deficiências no autoconceito total.  

 

• Escalas de Domínios 

A versão do Piers-Harris 2 é composta por seis escalas de domínio. BEH, INT, 

PHY, FRE, POP e HAP, sendo: ajustes de comportamento, “status” intelectual e 

escolar, aparência física e atributos pessoais, livre de ansiedade, popularidade, 

felicidade e satisfação. As escalas de domínio refletem teoricamente que o 

autoconceito é multidimensional. As crianças se auto-avaliam com características 

diferentes não ligadas somente por uma visão global de si mesmas (representada 

pelo TOT) autoconceito total, mas por uma avaliação específica de seus próprios 

sentimentos, habilidades e comportamentos. Exemplo disso, é que as crianças 

podem ser vistas de forma diferenciada pela várias áreas de conhecimento 

(desempenho acadêmica, escolar, esportivos) e outras, tais como o comportamento 

social.  

As escalas de domínio, portanto, são úteis para identificar relativamente 

fatores considerados fortes ou vulneráveis do autoconceito das crianças. Úteis para 

se realçar os pontos de vista de determinadas áreas particulares para uma 

intervenção adequada. A importância em examinar pontos fortes e fracos pode ser 

vista no exemplo de duas crianças com TOT dentro da média - em torno de 50T.  Os 

resultados do autoconceito são aparentemente muito similares. A primeira criança 

pode ter um resultado médio para todas as seis escalas de domínio, ao passo que a 

segunda criança pode apresentar um resultado elevado em quatro escalas de 

domínio combinado com dois resultados baixos. Isto representa que as crianças 

classificadas dentro de uma média geral do autoconceito apresentam modelos 

diferentes dentro dos pontos fortes e fracos dos domínios.   
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A compreensão dessas variações pode ter implicações para o tratamento 

planejado, design para intervenções e entendimento dos pontos fracos da segunda 

criança. É importante levar em conta se os resultados elevados ou baixos são 

uniformes entre as escalas de domínio e/ou se são confirmados entre uma ou duas 

escalas. Estudantes típicos produzem elevados resultados na maioria ou em todas 

as escalas de domínio, ao passo que crianças que parecem mais isoladas podem 

produzir elevados resultados somente em uma ou duas escalas de domínio.  Quando 

a maioria ou todas as escalas de domínio é muito baixa, a criança pode estar 

passando por um distúrbio psicológico, tal como: a depressão ou ansiedade, 

desajustamento de comportamento – fato que aponta para a necessidade de ajuda 

de psicoterapeuta. Resultados isolados com variações de baixa a muito baixa, 

representam distúrbios específicos do autoconceito. Os itens de resposta podem ser 

examinados a fim de trazer esclarecimentos para as preocupações do pesquisador.  

 A interpretação dos resultados obtidos na aplicação do instrumento, tanto no 

autoconceito total como nas suas escalas de domínio, pode ser visto no QUADRO 

11. Para que o pesquisador utilize as interpretações conditas no QUADRO 11 torna-

se necessário uma análise ligeiramente diferente entre os valores atribuídos aos 

domínios e o autoconceito total.  

 Assim os valores apresentados para o autoconceito total tomam proporções 

diferentes das escalas de domínio e isso ocorre porque as escalas de domínio 

apresentam poucos itens para cada variável e também apresentam distribuições 

negativamente divergentes.  

Isso significa que dentro das escalas de domínio uma amostra padrão será 

agrupada entre altas possibilidades de resultados brutos médios ou não. Essa 

propriedade de distribuição de dados é típica das escalas que avaliam o autoconceito 

e outras medidas psicológicas. A possibilidade dos resultados estarem acima das 

variações das médias e serem similares em relação aos termos verdadeiros dos itens 

de aprovação indicam diferenças entre um tratamento de interpretação.  
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QUADRO 11 –    Interpretação da Variação dos Resultados do Instrumento PIERS-        

HARRIS 2 (2002). 

Interpretação dos Resultados do Piers-Harris 2 – T-Score 

Escala de Auto-Conceito Total (TOT) 

T-Score Percentil Interpretação 

≤ 29T ≤ 2 Muito Baixo 

30T – 39T 3 - 14 Baixo 

40T – 44T 15 - 28 Abaixo da Média 

45T – 55T 29 – 71 Média 

56T – 59T 72 – 83 Média Alta 

60T – 69T 84 – 97 Alta 

≥ 70T ≥ 98 Muito Alta 

 

Interpretação dos Resultados do Piers-Harris 2 – T-Score 

Escalas de Domínio  

T-Score Percentil Interpretação 

≤ 29T ≤ 2 Muito Baixo 

30T – 39T 3 - 14 Baixo 

40T – 44T 15 - 28 Abaixo da Média 

45T – 55T 29 – 71 Média 

≥ 56T  ≥ 72  Acima da Média 

Fonte: Adaptado do Manual PIERS-HARRIS 2, 2002.  
Os valores atribuídos ao Percentil são aproximados. 
 

• Ajuste de Comportamento (BEH) 

 A escala de BEH é constituída por 14 itens, e medem a aceitação e/ou a 

negação dos indivíduos em relação aos seus problemas comportamentais – o 

conteúdo dos discursos varia em relação a comportamentos específicos. Exemplo 

disso são as respostas que podem ser obtidas em relação aos itens 45 do 

instrumento (Eu me envolvo em muitas brigas) e / ou afirmações generalizadas 

quanto às situações problemáticas em casa ou na escola. O mesmo acontece em 
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relação ao item 14 (Eu causo problemas a minha família). Outro fator fortemente 

correlacionado com os resultados do BEH está ligado com o item 19 - Eu faço muitas 

coisas ruins (r -0,59).  

 

• Status Intelectual e Escolar (INT) 

 Essa escala - INT – é composta por 16 itens e refletem como as crianças 

avaliam suas habilidades em relaçao às tarefas intelectuais e acadêmicas. Além 

dessas avaliações cobre a satisfação geral das crianças com a escola e expectativas 

que têm sobre realizações futuras. Alguns itens sugerem abordagens que reflitam 

como as capacidades intelectuais afetam relações chave (item 16, eu sou uma 

pessoa importante na minha família; item 26, meus amigos gostam das minhas 

idéias). O item mais fortemente correlacionado com o INT equivale a cinco: Eu sou 

esperto, (r 0,53). 

 

• Aparência física e Atributos (PHY) 

 Os 11 itens desta escala – PHY - medem a aceitação das crianças / jovens 

quanto a sua aparência física, atributos pessoais, liderança, e habilidades em 

expressar idéias. O item de maior correlação é o 44: Eu sou bonito (r 0,58). 

 

• Livre de Ansiedade (FRE) 

            Esta escala – FRE – é constituída por 14 itens que refletem e avaliam a 

ansiedade e um comportamento nada eufórico. Os itens apresentam uma variedade 

de emoções específicas – incluindo,  preocupações, nervosismo, timidez, tristeza, 

medo e sentimentos relacionados com a  falta de “coisas”.  Os itens mais fortemente 

correlacionados com o FRE estão centralizados nos itens 29 (Eu sou muito 

preocupado) e 32 (Eu sou deixado de lado, r -0,51).   

 

• Popularidade (POP) 

Esta escala é composta por 12 itens estão diretamente ligadas com a 

avaliação das crianças na representação sociais dos seus papeis e funções. Os 12 

itens abrangem uma percepção de popularidade, habilidade em fazer amigos e 
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sentimento de inclusão em diferentes atividades – tais como: brincadeiras, jogos e 

esportes. O item de maior correlação com o POP é o 41: Eu  tenho  muitos  amigos  

(r 0,54). 

 

• Felicidade e Satisfação (HAP) 

Essa escala é formada por 10 itens de respostas, e refletem o sentimento de 

felicidade e satisfação com a vida. Alguns itens desta escala - HAP - estão 

associados com os aspectos gerais da vida cotidiana e amplamente fraseados. 

Somente um item está associado com o atributo pessoal específico (item 49, Eu 

tenho um rosto bonito). O item com maior correlação com a escala de HAP é 40: Eu 

sou infeliz (r -0,52). 

 

• Interpretação dos Resultados 

 A forma de mensuração do Inventário Piers-Harris 2 está envolvida com uma 

escala de valores atribuídos para cada uma das seis dimensões relacionadas com o 

comportamento dos indivíduos. O resultado padrão é uma medida comum, numérica, 

que permite comparações tanto entre os resultados brutos das dimensões, quanto 

das diferentes características (diferente número de itens, diferentes propriedades 

psicométricas, etc.). O resultado padrão permite ainda comparar o desempenho de 

um indivíduo (ou teste) com um grupo de referência, tal como uma amostra 

normativa.  

 Os dados obtidos mediante aplicação do Piers-Harris 2 em crianças / jovens – 

especialmente em ambiente escolar – são geralmente expressos em percentis. Esse 

valor representa que o percentual de uma amostra normativa pode indicar resultados 

mais baixos em comparação com os indivíduos que estão sendo avaliados. Um 

percentil 63 indicaria, por exemplo, que o resultado bruto do indivíduo avaliado com 

um escore mais alto do que os 63% dos demais representantes da amostra. Os 

resultados primários da interpretação do Piers-Harris 2 indicam para um T-Score 

normalizado.  

A construção e distribuição original dos resultados brutos do Piers-Harris 2 

seriam transformadas para que se aproximasse de uma distribuição normal. A 

normatização dos resultados brutos poderia ser convertida em um T-Score - que teria 



 95

uma média em torno de 50 e um desvio padrão de 10. O uso da normatização dos 

resultados significa que um dado valor T corresponde ao mesmo percentil do rank 

para todas as escalas do instrumento. Essa característica torna mais fácil comparar 

as elevações relativas entre as diferentes escalas do instrumento. Normatizar o T-

Score proporciona uma capacidade de determinar onde os resultados do indivíduo 

estão localizados em relação aos sujeitos da população (amostra padronizada). É 

agrupar o T-Score na interpretação de limites e variações dos resultados 

comparados com a amostra padronizada.  

A conversão dos resultados para uma padronização dos dados forneceria 

maior capacidade de informação entre os dados coletados. O Piers-Harris 2 inclui 

ainda, um perfil para conversão dos resultados brutos para percentil e T-score.  Essa 

conversão é realizada automaticamente pelo instrumento.  O QUADRO 11 fornece 

uma lista de variações para a interpretação das escalas do Piers-Harris 2. 

 

• Cálculo da validade das respostas do instrumento  

O processo de cálculos referentes à validade das respostas do Piers-Harris 2 

mostra que a importância que o pesquisador deve ter antes de proceder a pontuação 

dos resultados. É importante que o pesquisador observe se todas as respostas estão 

pontuadas (sim ou não) – e, se o cabeçalho esta completo. O Piers-Harris 2 vem 

acompanhado de um manual que orienta o pesquisador em relação à pontuação das 

questões e as observações que devem ser seguidas para verificar se um inventário 

poder ser válido ou não para o estudo.  

O primeiro passo para a interpretação do Piers-Harris 2 é determinar se as 

respostas são válidas para a auto-avaliação dos indivíduos. O instrumento dispõe de 

uma escala de validade expressa em formas de análise para as respostas: exagero, 

respostas duvidosas, respostas aleatórias e variáveis moderadas. Qualquer uma 

destas considerações no conjunto das respostas pode trazer implicações graves na 

validade do instrumento dentro da pesquisa e cabe ao profissional considerar ou não 

este formulário dentro do estudo.  

Nas respostas duvidosas o instrumento dispõe de um conjunto de 15 frases 

que se apresentam aleatoriamente no texto, a saber: se a criança ou o jovem 

responder “sim” para uma frase e “não” para uma outra frase que tenha o mesmo 
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objetivo, essa resposta será considerada como uma distorção. Caso isso aconteça 

em relação a sete frases, o formulário deve ser anulado. Por exemplo: um aluno 

respondeu “Sim” para o item 5 - Eu sou esperto, e “não” para o item 43, Eu não sou 

muito esperto sobre a maioria das coisas – o pesquisador deverá observar que o 

indivíduo respondeu de forma duvidosa a essas questões que aparentemente 

expressam o mesmo objetivo. Se isso for constato por sete vezes ou mais em torno 

da avaliação do autoconceito global, o instrumento fica comprometido. Nesse caso, o 

pesquisador deverá obrigatoriamente excluir esse formulário da pesquisa.  

Essas observações em torno da validade das respostas são importantes na 

medida em que proporciona um aumento na capacidade de avaliação de cada 

formulário respondido. Isto permite que pesquisador possa controlar os formulários 

que apresentam exageros e dúvidas nas respostas.  

 

• Propriedades Técnicas do Piers-Harris 2 

Os estudos e pesquisas desenvolvidos com o objetivo de observar as 

características técnicas do Piers-Harris-2, nas últimas décadas, têm demonstrado a 

confiabilidade e a validade do instrumento para amostras padrão de estudantes de 

sete a 18 anos. A confiabilidade do instrumento está relacionada com a estabilidade 

dos resultados de um teste psicológico, que deve ser confiável e produzir resultados 

consistentes para um mesmo indivíduo em diferentes condições de avaliação.   

A confiabilidade estimada geralmente é expressa em termos de um coeficiente de 

correlação que variam de zero até um. Os resultados altos indicam grande confiança 

do teste. A confiabilidade de um teste pode ser considerada como uma propriedade 

básica dos testes psicométricos devido às discussões em torno do que realmente o 

teste se propõe a mensurar. A confiabilidade, portanto, é uma condição indispensável 

para um teste psicológico, mas não suficiente para a validação de um instrumento. 

Esta concepção realça dois aspectos ligados com a confiabilidade de um 

instrumento: a consistência interna e o procedimento de teste e reteste.  

 

A consistência interna do Piers-Harris 2  é determinada pela abrangência do 

contexto que está sendo avaliado.  O conjunto de itens que compõem o instrumento 

apresenta uma qualidade destacada quanto a sua consistência interna. O índice 
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utilizado para medir a consistência interna do instrumento original do Piers-Harris 2 

foi o coeficiente Alpha (CRONBACH, 1988). Esse procedimento estatístico mede a 

média das intercorrelações entre os itens de resposta do instrumento e credita-se a 

ele o estabelecimento de limites para a confiabilidade.   

A consistência interna do instrumento nas seis escalas de domínio e do 

autoconceito total (TOT) estão apresentados no QUADRO 12. Os resultados de 

Alpha são apresentados em várias amostras padronizadas e em seis faixas etárias 

distintas. O quadro demonstra que existe uma consistência interna elevada em todas 

as escalas de domínio e também no autoconceito (TOT). Observa-se, que, das seis 

escalas de domínio, a escala Popularidade (POP) é a que apresenta a menor 

consistência tanto para crianças mais jovens (sete e oito anos /  alpha 0,60) quanto 

para jovens adolescentes (17 a 18 anos / alpha 0,62). O manual do Piers-Harris 2 

mostra que os avaliadores devem prestar uma atenção especial nesta escala de 

domínio quando for aplicá-lo nesta faixa etária.  
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QUADRO 12 – Consistência Interna do Instrumento PIERS-HARRIS 2 (2002). 

 Idade do Grupo (Alpha) 

Escalas de 
Autoconceito 

No 
de 

itens 

Alpha 7–8a 9–10b 11–12c 13–14d 15–16e 17-18f 

Total (TOT) 60 0,91 0,89 0,92 0,92 0,91 0,93 0,82 
Ajuste de 
comportamento 

 
14 

 
0,81 

 
0,75 

 
0,84 

 
0,81 

 
0,81 

 
0,81 

 
0,76 

Status intelectual 
e escolar 

 
16 

 
0,81 

 
0,76 

 
0,82 

 
0,81 

 
0,82 

 
0,82 

 
0,72 

Aparência física 
e atributos  

 
11 

 
0,75 

 
0,72 

 
0,75 

 
0,80 

 
0,77 

 
0,73 

 
0,65 

Liberdade de 
ansiedade 

 
14 

 
0,81 

 
0,77 

 
0,82 

 
0,82 

 
0,82 

 
0,84 

 
0,80 

 
Popularidade 

 
12 

 
0,74 

 
0,60 

 
0,72 

 
0,80 

 
0,79 

 
0,78 

 
0,62 

Felicidade e 
Satisfação  

 
10 

 
0,77 

 
0,71 

 
0,82 

 
0,78 

 
0,77 

 
0,78 

 
0,71 

Amostras: an= 1387; bn= 188; cn = 231;  dn = 277; en = 255; fn = 165. 
Fonte: Adaptado do Manual Piers-Harris 2 (2002) 
 

• Confiabilidade do teste-reteste do instrumento Piers-Harris 2 

A confiabilidade em um procedimento estatístico de teste-reteste tem como 

objetivo medir a extensão de como os resultados de um indivíduo são consistentes 

no decorrer do tempo em diferentes contextos de aplicação. Testes psicométricos 

como o Piers-Harris 2 assumem usualmente uma duradoura característica individual 

e com expectativa de produzir resultados permanentes no decorrer do tempo. O 

autoconceito pode ser menos estável entre crianças e jovens que ainda estariam se 

desenvolvendo (HARTER, 1985). A confiabilidade baixa na aplicação de um teste-

reteste, por exemplo, poderia ser explicada parcialmente devido à instabilidade do 

próprio constructo, do que o erro de medida do teste.  

 Esta leitura é significativa para orientação dos pesquisadores que utilizam o 

instrumento Piers-Harris 2 original. Alguns estudos que utilizaram re-testes estão 

apresentados no QUADRO 13. Na revisão desses estudos, é importante notar, que 

quanto mais heterogêneas são as amostras mais altas são os coeficientes de 

confiabilidade. Se um pequeno desvio padrão for obtido numa amostra, o coeficiente 

de teste-reteste esperado é mais baixo.  
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Não será surpresa se o teste-reteste em intervalos menores for associado as 

mais altas estimativas de confiabilidade - presumidamente uma pequena mudança 

no ambiente que poderia afetar o autoconceito das crianças em um intervalo de 

tempo menor. Os estudos com reteste de seis meses ou mais, por exemplo, são 

provavelmente melhores para conceptualizar medidas de confiabilidade de 

constructo do autoconceito no decorrer do tempo. 

 

QUADRO 13 - Estudos demonstrando a confiabilidade e estabilidade do teste-reteste 

do instrumento PIERS-HARRIS 2 (2002). 

Pesquisa Amostra 

Estudantes 

Idade/série Sexo N Intervalo 

reteste 

r 

Alban (1981) Britânicos 11–20 anos Ambos 182 2 meses 0,69 

Lefrey (1974) Índios 

americanos 

7-14 anos Ambos 40 10 meses 0,73 

McLaughin  

(1970) 

Ensino 

Particular 

Grade 5 / 6 Masc. 165 5 meses 0,73 

Piers e Harris 

(1964) 

Ensino Público Grade 3,6,10 Ambos  182 4 meses 0,72 

Platten e 

Williams (1981) 

Diferentes 

grupos étnicos  

Grade 4 / 6 Ambos  332 10 

semanas 

0,75 

Shavelson e 

Bolus (1982) 

Ensino Público Grades 7/8 Ambos  99 5 meses 0,81 

Wing (1966) Ensino Público Grade 5 ambos 244 4 meses  0,77 

Hattie (1992) Australianos Grade 10-12 Ambos  135 4 meses 0,87 

 Fonte: Adaptado do Manual PIERS-HARRIS 2 (2002). 

 

• Adaptação transcultural do Instrumento 

Um grande contingente de pesquisadores tem procurado desenvolver 

estratégias para integrar perspectivas que seja culturalmente válidas e 

generalizáveis. Estas abordagens epidemiológicas e antropológicas têm sido 
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combinadas para incluir questões abertas em instrumentos de pesquisa já existentes, 

ou ainda para modificar expressão diagnósticas fazendo adaptações a 

fenomenologia da cultura local. Esse procedimento se torna importante na adição de 

questões culturalmente relevantes às novas versões dos instrumentos, na condução 

de grupos focais e/ou de trabalhos etnográficos antecedendo levantamentos 

epidemiológicos (JORGE, 1998) 

 ROGLER (1996) preconiza um equilíbrio entre conceitos gerais e a 

especificidade cultural em estudos epidemiológicos transculturais, ou seja, como 

desenvolver um método de pesquisa em diferentes culturas, que permita investigar 

equivalentes das categorias diagnósticas. HERDMAN, FOX-RSHBY e BADIA (1998) 

postularam que para um instrumento possa ser traduzido para diversos idiomas, é 

necessário avaliar se o constructo a ser mensurado é pertinente à nova cultura.  

O Piers-Harris 2 apresenta-se com algumas características que o qualificam 

para este fim, já que foi validado na sua primeira versão, em 1963 e, revalidado na 

sua segunda edição em 1984 em inglês. Além do inglês, o Instrumento Piers-Harris 

foi validado em vários idiomas, dentre eles; o castelhano (PIERS, 1984), o grego 

(ALEXOPOULOS & FOUDOULAKI, 2002), chinês (TANG, DU, LIU, XU, TONG, DAI, 

ZHANG, WANG, TANG & ZHANG, 1999) e também na língua portuguesa adaptação 

realizada na cidade de Lisboa (VEIGA, 1989).  

 

• Adaptação Transcultural para o português  

Na adaptação transcultural do instrumento Piers-Harris 2 para o idioma 

português (Brasil) foi utilizado o modelo de abordagem universal de equivalência 

para adaptação de instrumentos de qualidade de vida relacionada à saúde proposta 

por HERDMAN et al (1998). Todas as traduções foram feitas por profissionais 

capacitados (juramentados) e todos os procedimentos ligados com a adaptação de 

um instrumento seguiram uma série de etapas, sendo:  

 

Etapa 1 - Apreciação das equivalências conceituais e de itens  

Essa etapa teve como objetivo principal entender como diferentes populações 

expressam os conceitos e domínios a serem investigados e as questões formuladas 

pelo instrumento seriam captadas. O pesquisador utilizou como referência o Piers 
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Harris traduzido e validado para língua portuguesa – Portugal (VEIGA, 1989). Na 

seqüência o instrumento seguiu o mesmo formato original.   

 

Etapa  2 - Equivalência Semântica. 

Essa etapa foi marcada pela observação da linguagem tanto do ponto de vista 

referencial como geral (conotativo). Segundo HERDMAN et al (1998) a equivalência 

semântica trata das transferências dos significados das palavras entre diferentes 

idiomas. Objetiva o alcance de efeitos similares em respondentes de culturas 

distintas. O significado, em si, pode estar articulado às idéias ou objetos do mundo 

aos quais uma ou várias palavras se referem (conotativo). Refere-se, também, à 

acepção geral de cada item, captado por meio do instrumento original em 

comparação com a tradução (referencial).  

Essas duas concepções levaram o pesquisador a desenvolver o instrumento 

mediante várias etapas: tradução do inglês para o português, revisão do material, 

retradução para o inglês e comparação com o original. Posteriormente para o 

português (Brasil). Nesse processo algumas palavras foram substituídas por 

sinônimos mais conhecidos na língua portuguesa. Essas alterações não se 

mostraram significativas no contexto geral do instrumento devido à facilidade de 

tradução do formulário para crianças. Esta leitura é significativa para dizer que foi 

observada a existência de concordância entre o instrumento original e sua 

retradução.  

A concordância aconteceu em 92% dos itens e em apenas 8% apresentaram 

concordância moderada – portanto, não havendo alterações acentuadas entre o 

instrumento original e as traduções. Vale destacar, que o próprio instrumento permite 

o acontecimento desses efeitos, já que é constituído por frases de fácil entendimento 

para indivíduos com idade cronológica acima dos sete anos de idade.    

 

Etapa 3 – Confiabilidade de Mensuração. 

Essa etapa foi marcada pelo procedimento de mensuração do tipo teste-

reteste. Assim foram entrevistadas 50 crianças (10 e 12 anos) em dois momentos 

distintos, com um intervalo de duas semanas. A confiabilidade do procedimento foi 

estimada pelo índice de Kappa. O coeficiente de Kappa de Cohen (k) foi aplicado 
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para se conhecer o nível de concordância entre as respostas usando os resultados 

produzidos pelos alunos na primeira avaliação contra os resultados obtidos na 

segunda avaliação, utilizando-se a fórmula: k = Co – Ca/1 - Ca (onde Co = 

concordância observada e Ca = concordância devido ao acaso).  

A classificação de concordância foi apresentada da seguinte forma: 

concordância ausente (ĸ<0,1); concordância fraca (ĸ=0,10-0,40); concordância 

discreta (ĸ=0,41-0,60); concordância moderada (ĸ=0,61-0,80) e concordância 

elevada (ĸ=0,81-1,0), (SHROUT, 1998). Os resultados de confiabilidade das escalas 

de autoconceito total, bem como das demais escalas de domínio apresentaram-se 

com um coeficiente superior a 0,81 (ĸ=0,81-1,0, concordância elevada).  

 

Etapa 4 - Validade do Conteúdo do Instrumento 

Nessa etapa o instrumento foi submetido à apreciação de três avaliadores, 

especialistas nas concepções norteadoras do estudo. Na percepção de PASQUALI e 

ALVES (1999) esse tipo de análise é chamado de análise de constructo, já que o 

objetivo é procurar verificar a adequação da representação comportamental dos 

atributos. Procurou-se, ainda, avaliar a compreensão verbal, a fluência verbal e o 

raciocínio verbal do texto.  

 A partir dessa metodologia foi elaborado um documento, questionário, 

enviado aos professores / avaliadores, contendo uma série de questões referentes 

ao instrumento com opções de concordar, discordar e/ou sugerir modificações em 

relaçao as questões abaixo descritas (Apêndice 2). 

  

1. Quanto a estética do Inventário ? 

2. Quanto ao conteúdo dos itens do Inventário ? 

Algum (s) item (s) do Inventário deve (m) ser alterado (s) ? 

Quanto à compreensão dos termos (questões) e do sentido das 

frases do Inventário: 

Quanto à clareza dos termos e da construção das frases do 

Inventário: 

Quanto à clareza dos termos e da construção das frases para uma 

amostra composta por crianças e jovens de sete a 18 anos: 
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3. Observações finais: 

  

• Concordância entre os avaliadores  

 Considerada a aprovação “concordo” (valor 3) + “concordo plenamente 

(valor 4) versus a reprovação “discordo” (valor 2) + “discordo plenamente” (valor 1) 

dos itens. Observa-se que os três avaliadores concordaram entre si e aprovaram 

todos os itens do inventario, embora em graus diferentes: 

 

TABELA 2 –  Resultado da avaliação da Comissão Julgadora para o Instrumento 

Piers-Harris 2 – após a adaptação transcultural. 

Resultado da avaliação da Comissão Julgadora 

 n Média Desvio Padrão 

Avaliador 1 60 3,86 0,50 

Avaliador 2 60 3,96 0,18 

Avaliador 3 60 3,91 0,38 

 

 Após as sugestões da comissão avaliadora (apêndice 2) foram realizadas 

as alterações a seguir: 

• Alteração do cabeçalho; 

• Elaboração das frases: item 1  “gostam muito de mim”; item 33 “eu tenho 

um cabelo legal”; item 38 “freqüentemente eu sou maldoso com as outras pessoas” e 

do item 43 “eu não entendo muitas coisas”. 

 

8.6 Critérios para a exclusão do estudo 

 A exclusão de algum sujeito pertencente a amostra ocorreu somente por 

motivos alheios ao pesquisador, ou seja, desistir por vontade própria e/ou ficar 

impossibilitado de realizar alguns dos procedimentos que estão descritos e exigidos 

no estudo. 
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8.7        Procedimentos do estudo 

 
8.7.1     Primeira Fase 

 
  Esta fase é foi marcada pela apresentação e entrega do projeto de pesquisa 

contendo aprovação do Comitê de Ética, objetivos, justificativa e os procedimentos 

metodológicos que foram utilizados à Secretaria Municipal do Município de Cambé – 

que aprovou o projeto e sugeriu as escolas que poderiam participar do referido 

estudo. Um documento (Anexo I) foi encaminhado ao Diretores de cada escola 

contendo informações sobre o projeto. Para que a Escola fizesse parte do estudo o 

Diretor e/ou representante legal deveria aprovar o projeto.  

 

8.7.2 Segunda fase 

Essa etapa foi delineada pelas reuniões realizadas com os Diretores e 

Professores de cada escola selecionada, essas reuniões ocorreram para a 

apresentação do projeto e esclarecimentos sobre os objetivos, instrumentos e 

aspectos técnicos e práticos que foram empregadas na pesquisa. Nessas reuniões 

foram agendados os dias e os horários para a exposição do projeto para as crianças 

e seus responsáveis – que nesta ocasião receberam um formulário de autorização - 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo II). Esse termo contém todas as 

informações sobre a aderência voluntária das crianças ao estudo. A participação das 

crianças dependia do preenchimento, assinatura e devolução da carta. As crianças 

que não devolverem a carta de participação devidamente assinada não participaram 

da pesquisa.  

 

8.7.3 Terceira fase 

Essa fase foi marcada pela coleta dos dados. O pesquisador se reuniu com a 

Direção e com os Professores de Educação Física de cada escola visando a 

distribuição dos alunos em horários flexíveis para que as avaliações pudessem ser 

realizadas, sem interferir no planejamento de ensino dessas instituições. Houve, 

portanto, horários diferenciados para que os dados pudessem ser coletados pelo 

pesquisador, porém sempre realizados no período matutino.    
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Os dados foram coletados pessoalmente pelo pesquisador e colabores, que se 

reuniram com as crianças antes do início de cada coleta com o intuito de esclarecer 

os procedimentos que seriam adotados para as avaliações antropométricas e coleta 

de dados em relação aos fatores socioeconômicos e de autoconceito. No caso da 

coleta do material sobre o autoconceito, o pesquisador supervisionou o 

preenchimento dos formulários, visando o menor índice de erros possíveis.  

A coleta de dados referente ao nível socioeconômico dos participantes do 

estudo foi realizada em duas etapas, a saber:  

• A primeira coleta foi realizada com as crianças na própria escola.  

• A segunda foi marcada pela entrega dos formulários aos 

responsáveis pelas crianças que tiveram dois dias úteis (48h) para responder as 

questões inseridas nos formulários.  

O mesmo procedimento foi utilizado pelo pesquisador em relação à aplicação 

do Inventário sobre o comportamento Autoconceito – Piers-Harris 2 que foi 

respondido pelas crianças na própria escola, de forma individual, sem a presença de 

parentais e/ou responsáveis. 

 Na coleta de dados referentes às medidas antropométricas de peso 

corporal e estatura, o pesquisador distribuiu as crianças em grupos acordo com o 

sexo, turma e faixa etária, estas coletas foram realizadas no horário das aulas de 

Educação Física.  

 

8.7.4 Quarta fase 

A quarta fase foi delineada pela digitação dos dados coletados relacionados às 

avaliações antropométricas, níveis socioeconômicos e comportamentos atribuídos 

pelas próprias crianças ao próprio autoconceito – dados que foram inseridos em um 

computador com processador Pentium 4.  
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8.8 Tratamento Estatístico 

 A fim de permitir uma análise que pudesse responder aos objetivos e as 

hipóteses levantadas no estudo foi proposto um conjunto de procedimentos 

matemáticos, estatísticos, assim descritos: 

 Para a distribuição dos dados em valores de média e desvio padrão para 

todas as características dos sujeitos, sendo: antropométricas (peso corporal, 

estatura), classificação do índice de massa corporal (peso normal, sobrepeso e 

obesidade) e comportamental (autoconceito e suas dimensões), foi utilizada a 

estatística descritiva; 

Os dados coletados com a utilização do Instrumento Piers-Harris 2, que 

contém procedimentos técnicos próprios quanto à classificação das suas variáveis 

comportamentais, resultados do autoconceito total e das escalas de domínio, foram 

analisados de acordo com a classificação apresentada pelo próprio instrumento, 

conversão de valores originais para o score T; 

 Na análise comparativas dos valores médios intragrupo e intergrupos para 

cada variável avaliada, antropométricas, IMC e comportamentais, foi utilizado o 

procedimento de Teste t, na análise entre gênero, e Anova, quando existiam três ou 

mais grupos. O nível de significância adotado foi de p<0,05. 

 Os dados antropométricos e comportamentais foram ainda padronizados por 

score z, e após a sua padronização em “valor bruto”, foram realizados procedimentos 

matemáticos, gráficos de dispersão, análise de matriz de correlação e regressão 

múltipla. Esta padronização possibilitou a análise conjunta de todas as características 

da amostra e sua influência para a atribuição de valores para o autoconceito total.   

 Para todos os cálculos foram utilizados os seguintes pacotes 

computacionais: Microsoft Excel for Windows - versão 2000, Minitab for Windows – 

versão 13.0, Mathematica – versão 9.0, R – versão 2.2.1 e SPSS – versão 6.0. 
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9 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados do presente estudo foram obtidos através da aplicação de 838  

inventários do Instrumento Pierrs-Harris 2 – dos quais aproximadamente 95% foram 

considerados úteis para o desenvolvimento das análises e interpretações. Não houve 

praticamente desistência por parte dos escolares que participaram voluntariamente 

do estudo. Diríamos que o percentual estatístico de aderência foi altamente 

significativo. Num primeiro momento, poderíamos considerar que tal fato ocorreu pela 

coerência na qual os instrumentos foram aplicados, sem qualquer tipo de pressão ou 

de indução nas respostas dos escolares em relação às variáveis envolvidas com 

questões familiares, socioeconômicas e psicossociológicas diretamente associadas 

às medidas antropométricas.  

A clareza interpretativa das questões que compõem o instrumento 

psicossociológico denominado de Pierrs-Harris 2 - contribuiu para que não houvesse 

desistência por parte dos escolares pesquisados. Essa consideração é validada pela 

quantidade das 785 aderências de escolares numa faixa de idade cronológica entre 

oito e 14 anos, que poderia ser considerar crítica no desenvolvimento de estudos 

dessa natureza. Alguns instrumentos foram desconsiderados, em razão de 

apresentarem rasuras e interpretações incorretas de preenchimento. Essas 

informações possibilitaram que um conjunto representativo de dados fosse 

concentrado em torno da hipótese central e das complementares envolvidas com as 

variáveis psicossociológicas e antropométricas previstas pelos objetivos gerais e 

específicos do presente estudo.   

 

9.1 Variáveis antropométricas de IMC, Peso Corporal e Estatura  

 

Os valores das médias e desvios padrão obtidos através do conjunto de dados 

junto aos 785 escolares relacionados com as variáveis antropométricas de idade, 

peso corporal, estatura e IMC – estão representados na TABELA 3. 
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TABELA 3 – Distribuição dos valores de média e desvio padrão das variáveis  

antropométricas de peso corporal, estatura e IMC de todos os sujeitos 

envolvidos no estudo. 

Sujeitos Idade Peso Estatura IMC 

 

Todos 

(n 785) 

11,44±1,84 44,56±15,36 1,50±0,12 19,15±4,50 

Homens 

(n 375) 

11,34±1,76 44,74±15,91 1,50±0,13 19,32±4,64 

Mulheres 

(n 410) 

11,53±1,91 44,39±14,40 1,51±0,12 19,00±4,37 

Nota: Não há diferenças estatisticamente significativas entre o grupo masculino e feminino (p<0,05). 

 

Nesta primeira análise, poderíamos considerar que não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas· no conjunto gerais das respostas obtidas 

através das médias e desvios padrão relacionadas com as variáveis antropométricas 

de peso corporal, estatura e IMC entre os grupos de escolares classificadas por 

gênero, apesar dessa variável não fazer parte dos objetivos estabelecidos pelo 

investigador no estudo.  Por conseguinte, não foram encontradas diferenças 

estatisticamente entre os grupos masculinos e femininos, sem uma classificação por 

idade.      

A descrição do conjunto geral dos valores das médias e desvios padrão em 

relação às variáveis antropométricas de peso corporal, estatura e IMC dos sujeitos 

participantes do estudo, subdivididos por gênero e faixa etária, são apresentados na 

TABELA 4. 
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TABELA 4 – Distribuição dos valores de média e desvio padrão das variáveis  

antropométricas de peso corporal, estatura e IMC de todos os sujeitos 

do sexo masculino e feminino classificados por faixa etária.  

Idade Sexo Peso Estatura IMC 

8 anos Masculino (n 38) 24,52±4,67 1,29±0,05 14,48±2,13 

Feminino (n 42) 25,26±7,72 1,30±0,06 14,66±2,90 

9 anos Masculino (n 27) 28,64±8,43 1,34±0,07 15,63±3,18 

Feminino (n 26) 26,96±6,38 1,36±0,06 14,46±2,76 

10 anos Masculino (n 44) 39,21±9,50 1,44±0,06 18,71±3,55 

Feminino (n 56) 41,56±10,45 1,46±0,07 19,14±3,74 

11 anos Masculino (n 69) 43,75±12,05 1,48±0,06 19,78±4,81 

Feminino (n 68) 43,30±11,54 1,52±0,07 18,42±3,71 

12 anos Masculino (n 98) 49,77±14,24 * 1,53±0,09  20,94±4,41  

Feminino (n 59) 46,38±10,40 1,52±0,08 19,81±3,44 

13 anos Masculino (n 54) 51,94±14,00  1,59±0,10  20,27±4,07  

Feminino (n 82) 56,24±12,53 * 1,61±0,07 21,61±4,37 

14 anos Masculino (n 45) 58,84±15,06 * 1,67±0,08 * 20,89±4,85 

Feminino (n 77) 49,62±11,34 1,57±0,06 19,90±4,22 

Nota: *Diferenças estatisticamente significativas nas comparações entre os grupos masculino 

e feminino dentro da mesma faixa etária (p<0,05).  

 

Analisando a distribuição dos dados obtidos quanto às variáveis 

antropométricas de peso corporal, estatura e IMC classificadas por gênero e idade, 

observamos a presença de diferenças estatísticas entre os grupos masculinos e 

femininos. Existem diferenças estatisticamente significativas quando comparamos os 

grupos formados por escolares dos sexos masculino e feminino dentro da mesma 

faixa etária.  Diríamos que a faixa etária representa um fator preponderante nesse 

processo, cujas diferenças se encontram entre as variáveis antropométricas de peso 

corporal relacionadas com escolares com idade cronológica entre 12 a 14 anos e 

com a variável estatura dos escolares na faixa etária de 14 anos.   
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Nesse sentido poderíamos encontrar, por exemplo, diferenças 

estatisticamente significativas entre os escolares dos grupos com faixa etária de oito 

a 14 anos, tratamento esse que foi descartada pelo investigador devido ao processo 

de desenvolvimento maturacional desses escolares. Qualquer tipo de diferença 

estatística existente entre idades tão variadas, exemplo oito e 14 anos, poderia ser 

considerado como redundante para o presente estudo devido ao grande contingente 

de escolares que estavam na fase inicial do processo de puberdade quanto 

comparado aos que estavam no período considerado com de pós-puberdade.  

Coube a seguir, proceder-se a uma análise da descrição das freqüências das 

respostas dos escolares, às questões que delimitavam as variáveis antropométricas, 

peso corporal, estatura e IMC em relação à classificação segundo os critérios 

socioeconômicos, cujos resultados estão apresentados na TABELA 5.   

 

TABELA 5 – Distribuição dos valores de média e desvio padrão das variáveis 

antropométricas de peso corporal, estatura e IMC dos sujeitos do 

estudo classificados segundo o seu critério socioeconômico (ABEP 

2003).  

Nível 

Socioeconômico 

Peso Estatura IMC 

 

A  

(n 140) 

 

40,53±16,82 a 

 

1,45±0,14 b, c 

 

18,21±4,65 

B 

(n 168) 

 

45,11±18,14 

 

1,49±0,14 d 

 

19,43±5,25 

C 

(n 248) 

 

46,61±13,54 

 

1,53±0,11e 

 

19,49±4,30 

D 

(n 189) 

 

45,32±12,82 

 

1,51±0,09 

 

19,34±3,99 

E 

(n 40) 

 

40,03±10,94 

 

1,46±0,10 

 

18,34±3,70 

Nota: Diferenças estatisticamente significativas nas comparações entre os grupos classificados por 
nível socioeconômico (p<0,05). Sendo: a A ≠ C; b A ≠ C; c A ≠ D; d B ≠ C; e C ≠ E. 
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Analisando as médias e desvios padrão dos níveis das respostas dadas pelos 

escolares em relação aos níveis socioeconômicos A – B – C – D – E, poderíamos 

dizer desconsiderando as características pessoais (gênero, idade) dos escolares 

que, existem diferenças estatisticamente significativas1 entre os grupos de escolares 

classificados por níveis socioeconômicos (p<0.05) diferenciados por renda familiar, 

conforme concepção estabelecida pela ABEP (2003). Foram encontradas diferenças 

entre os grupos de escolares pertencentes às classes sociais A e C, em relação à 

variável antropométrica peso corporal (0,005). Essa diferença foi encontrada, 

também, na variável estatura, entre os grupos A em relação ao C e D (0,000001 / 

0,0008) respectivamente e, entre os escolares pertencentes aos grupos C em 

relação ao grupo  B e E (0,02).   

As médias e desvios padrão das variáveis antropométricas de peso corporal, 

estatura e IMC dos escolares classificados por raça branca, negra e amarela 

(japonesa) estão demonstradas na TABELA 6. 

 

TABELA 6 – Distribuição dos valores de média e desvio padrão das variáveis 

antropométricas de peso corporal, estatura e IMC dos sujeitos do 

estudo classificados segundo sua raça.  

Raça Peso Estatura IMC 

 

 Branco 

(n 609) 

 

44,70±15,27 

 

1,50±0,12 

 

19,26±4,53 

Negro 

(n 127) 

 

43,08±13,33 

 

1,50±0,11 

 

18,54±4,14 

Japonês  

(n 49) 

 

46,71±17,52 

 

1,52±0,12 

 

19,47±5,03 

Nota: Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas nas comparações entre os 
grupos raciais (p<0,05).  
 

 

                                                           
1
   O protocolo estatístico denominado Anova foi empregado para verificar possíveis diferenças entre os sujeitos, 

independentemente das variáveis estudadas.  
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 Analisando as médias e os desvios padrão obtidos às questões envolvidas 

com a classificação segundo a raça branca, negra e amarela (japonesa), poderíamos 

considerar que, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas 

(p<0,05) entre elas. Os resultados mostram similaridade entre os valores das médias 

relacionadas com as variáveis antropométricas de peso corporal, estatura, IMC – não 

existindo diferenças que possam ser consideradas significantes entre os escolares 

que compõem os grupos das raças: branca, negra e amarela (japonesa), 

independentemente das variáveis estudadas.   

No sentido de demonstrar as várias combinações entre as variáveis 

antropométricas, o pesquisador optou por distribuir em valores absolutos e relativos à 

relação do peso corporal e da estatura (IMC), segundo os critérios de referência 

propostos por COLE et al (2000), lembrando que estes critérios são ainda 

classificados pela idade e o sexo do sujeito (QUADRO 9). Destaca-se que nesta 

TABELA não foram considerados a faixa etária, o nível socioeconômico e a raça, 

sendo observado apenas as características da amostra na relação peso corporal e 

estatura (IMC).  

 Segue que a distribuição em valores absolutos e relativos obtidos no 

âmbito geral das avaliações dos sujeitos segundo os critérios de COLE et al (2000) 

estão apresentados na TABELA 7. 

 

TABELA 7 –  Distribuição dos valores absolutos e relativos dos sujeitos da pesquisa 

conforme sua classificação em IMC – considerado: peso normal, 

sobrepeso e obesidade – critério de referência de COLE et al (2000).  

Sujeitos Quantidade de sujeitos com IMC considerado como 

Peso Normal Sobrepeso Obesidade 

Homens 

(n 375) 

272 

(72%) 

61 

(16%) 

42 

(12%) 

Mulheres 

(n 410) 

309 

(75%) 

60 

(14%) 

41 

(11%) 
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 Analisando os valores absolutos e relativos descritos na TABELA 8 

poderíamos considerar que, no conjunto das respostas dos 785 escolares existem 

grandes semelhanças entre os grupos masculinos e femininos. Encontrou-se, que 

12% dos escolares do sexo masculino e 11% do sexo feminino podem ser 

considerados como obesos. Na classificação dos sujeitos considerados como de 

peso normal e com sobrepeso poderiam dizer que, existem diferenças de 3% e 2% 

respectivamente entre os grupos escolares masculinos e femininos. A distribuição em 

valores percentuais quanto à relação do peso corporal e estatura (grupos: peso 

normal, sobrepeso e obeso) é apresentada na TABELA 8. 

 

TABELA 8 – Distribuição em valores percentuais dos sujeitos envolvidos na pesquisa 

classificados conforme seu IMC, sendo: peso normal, sobrepeso e 

obesidade – critério de referencia de COLE et al (2000). 

 

Sujeitos/Idade 

Classificação do IMC  

Total Normal Sobrepeso Obesidade 

8 anos 9,3% 0,5% 0,4% 10,2% 

9 anos 6,1% 0,4% 0,3% 6,8% 

10 anos 8,0% 3,4% 1,3% 12,7% 

11 anos 13,5% 2,3% 1,7% 17,5% 

12 anos 13,1% 3,4% 3,4% 20,0% 

13 anos 11,7% 3,3% 2,3% 17,3% 

14 anos 12,4% 1,9% 1,3% 15,5% 

 

Como podemos observar, os valores percentuais relacionados com o peso 

corporal e estatura (IMC) foram classificados dentro de grupos etários – e, de acordo 

com os critérios de referencia de COLE et al (2000). Vale ressaltar, ainda, que não 

foram analisadas as variáveis relacionadas com sexo, nível socioeconômico e raça, 

sendo que somente foram analisados os escolares que se apresentavam com um 

IMC dentro dos parâmetros considerados adequados para as faixas etárias e sexo, 

peso normal, e acima do peso considerado normal / ideal, sobrepeso e obesidade.  
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Os resultados mostram que os escolares relacionados com maiores 

percentuais de sobrepeso e obesidade se concentravam nas faixas etárias entre 11 a 

13 anos. Isto representa que uma relação direta com o período inicial da pré-

adolescência – período que prima por um aumento considerável de acúmulo de 

gordura e que antecede o período da menarca entre os escolares do sexo feminino.  

A distribuição dos valores absolutos e relativos ao peso corporal e estatura 

(IMC) associada às raças branca, negra e amarela (japonesa) são levantados e 

apresentados na TABELA 9.  

 

TABELA 9  –  Distribuição em valores absolutos e relativos dos sujeitos envolvidos 

na pesquisa classificados por raça conforme seu IMC, sendo: peso 

normal, sobrepeso e obesidade – critério de referência de COLE et al 

(2000). 

Raça Quantidade de sujeitos com IMC considerado como: 

Peso Normal Sobrepeso Obesidade 

Branco 

(n 609) 

441 

(72%) 

99 

(16%) 

69 

(12%) 

Negro 

(n 127) 

102 

(80%) 

18 

(14%) 

7 

(n 6%) 

Japonês  

(n 49) 

38 

(76%) 

4 

(8%) 

7 

(16%) 

 

Como podemos observar na TABELA 9 não foram considerados as faixas 

etárias, nem gênero e os níveis socioeconômicos dos escolares pesquisados – foi 

apenas analisado a relação do peso corporal e estatura (IMC) com os grupos das 

raças branca, negra e amarela (japonesa). Observou-se através dos dados obtidos, 

que a grande maioria – 609 escolares – pertencem a raça branca, sendo 441 (72%) 

fazem parte do grupo de escolares com peso normal. Por outro lado, 99 ou 16% dos 

escolares estão com sobrepeso e 69 ou 12 % poderiam ser considerados como 

escolares obesos.  
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No que diz respeito aos escolares pertencentes à raça negra podemos 

considerar que 102 ou 80% deles estão dentro do peso normal, 18 ou 14% com 

sobrepeso e sete poderiam ser consideradas crianças obesas. O valor percentual 

correspondente aos 49 escolares pertencentes a raça japonesa / amarela demonstra 

que, 76% sujeitos estavam no peso normal, quatro ou 8% deles com sobrepeso e 

sete ou 16% obesos.  

A distribuição dos escolares em relação ao peso corporal e estatura (IMC), em 

grupos de peso normal, sobrepeso e obesidade, associada aos diferentes níveis 

socioeconômicos são apresentados nas FIGURAS 7 e 8.  

 

0

10
20
30
40
50

60
70
80
90

100

A 57 B 90 C 128 D 87 E 13

Nível Socioeconômico (N)

N
ú
m
er
o
 d
e 
S
u
je
it
o
s

Normal

Sobrepeso

Obesidade

 

  FIGURA 7 – Distribuição da amostra masculina conforme seu nível   

socioeconômico e sua classificação na relação peso corporal e 

estatura segundo o critério de referência de Cole et al (2000).  
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   FIGURA 8 – Distribuição da amostra feminina conforme seu nível socioeconômico 

e sua classificação na relação peso corporal e estatura segundo o 

critério de referência de Cole et al (2000).  

 

 Nestas FIGURAS pode-se observar o predomínio dos escolares no grupo 

considerado como de peso normal. Esta distribuição já era esperada exatamente 

pela análise anterior da TABELA 7. Independente do sexo, em todos os grupos 

socioeconômicos, há um número bastante superior de escolares com IMC 

considerado normal, seguido pelo IMC (sobrepeso) e com uma quantidade bem 

menor de escolares obesos.  

 Os grupos socioeconômicos que apresentaram maiores quantidades de 

escolares com sobrepeso e obesidade foram os intermediários, C – D – E. 

Independente do sexo e do nível socioeconômico (FIGURA 7 e 8), a quantidade de 

escolares considerados obesos não ultrapassa a média de 11%. Destaca-se nesta 

análise que  fator socioeconômico para esta amostra não demonstrou-se uma 

característica delineadora para o aparecimento da obesidade.   

 

9.2 Variáveis dimensionais comportamentais de autoconceito. 

 

 Para uma segunda análise foram consideradas as variáveis 

comportamentais (autoconceito) envolvidas no estudo, a saber; autoconceito total e 
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suas dimensões:  ajustes de comportamento (BEH), “status” intelectual e escolar 

(INT), aparência física e atributos pessoais (PHY), liberdade de ansiedade (FRE), 

popularidade (POP), felicidade e satisfação (HAP), estes resultados foram obtidos 

por meio da utilização do Instrumento Piers-Harris 2 (2002).   

 A partir deste momento, neste novo tópico, serão apresentados todos os 

resultados atribuídos para as variáveis comportamentais classificadas no seu score 

bruto (resultado bruto) por meio do critério de referência do Instrumento Piers-Harris-

2. Destaca-se também que estes resultados serão demonstrados em relação com as 

diversas características apresentadas pela amostra do estudo, tais como; idade, 

sexo, nível socioeconômico, raça.  

Ao focalizarmos as variáveis dimensionais comportamentais de autoconceito, 

observamos que estaríamos diante de inúmeros padrões de comportamentos infantis 

no campo das atividades físicas e esportivas desenvolvidos nas aulas de educação 

física de escolas da cidade de Cambé (PR) e intimamente relacionadas com os 

fatores que delineiam as variáveis psicossociológicas envolvidas no presente estudo. 

Uma vez interessado nas variáveis antropométricas de IMC, peso corporal e estatura 

associada com os padrões de comportamentos de autoconceito, nos limitamos a 

apresentar, num primeiro momento, as características dos valores atribuídos pelos 

785 escolares, em relação às variáveis comportamentais de autoconceito quanto à 

idade, sexo, nível socioeconômico e raça.  
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TABELA 10 –  Distribuição dos valores atribuídos para as variáveis comportamentais 

dos sujeitos envolvidos na pesquisa classificados por idade. 

Faixa 

Etária 

Variáveis Comportamentais 

TOT BEH INT PHY FRE POP HAP 

8 anos 

(n 80) 

50±7 a 49±5 51±6 b 49±8 49±6 c 49±7 51±6 d 

9 anos 

(n 53) 

48±6 46±5 48±7 47±6 47±6 48±6 50±7 

10 anos 

(n 100) 

46±6 47±6 47±7 45±8 45±6 47±6 47±7 

11 anos 

(n 137) 

47±7 49±7 48±7 45±8 46±8 47±8 47±8 

12 anos 

(n 157) 

46±6 47±7 47±7 45±8 45±6 48±7 46±6 

13 anos 

(n 136) 

46±7 49±7 47±8 46±7 45±7 49±7 46±7 

14 anos 

(n 122) 

46±5 48±8 46±7 47±8 46±5 48±6 47±6 

Nota: autoconceito total (TOT), ajustes de comportamento (BEH), “status” intelectual e escolar (INT), 
aparência física e atributos pessoais (PHY), livre de ansiedade (FRE), popularidade (POP), felicidade 
e satisfação (HAP). Diferenças estatisticamente significativas nas comparações entre os grupos 
classificados por faixa etária (*p<0,05). Sendo: a 8 anos ≠ 10, 11, 12, 13 e 14 anos; b 8 anos ≠ 14 anos; 
c 8 anos ≠ 10, 11, 12, 13 e 14 anos; d 8 anos ≠ 11, 12, 13 e 14 anos. 
 

 

Os valores atribuídos pelos escolares para as variáveis comportamentais de 

autoconceito total (TABELA 10) e para as variáveis que gravitam sobre os padrões 

de comportamentos de autoconceito infantil mostram que podemos observar que 

todos esses fatores desempenham papéis fundamentais nas condutas e atitudes dos 

escolares. Assim, embora seja necessário um número bem maior de estudos e 

pesquisas sobre o assunto, parece que nenhum valor médio atribuído, 

independemente da variável de comportamento de autoconceito total (TOT) e das 

faixas etárias dos escolares se encontram abaixo dos valores que são considerados 

normais pelo critério estabelecido (QUADRO 11).  
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Estas observações são relevantes para a explicação dos padrões de 

comportamentos de autoconceito desenhados pelos escolares. Neste caso, 

procuramos observar a possibilidade da existência de diferenças estatisticamente 

significativas2 entre as variáveis do comportamento de autoconceito total (TOT) 

quanto às diversas faixas etárias dos sujeitos que participaram da pesquisa. Os 

dados obtidos demonstram que existem diferenças estatísticas nos segmentos das 

faixas etárias dos escolares com idade de oito anos quanto comparados com os 

demais (TABELA 10).  

Os resultados obtidos no conjunto gerais das respostas dadas pelos escolares 

demonstram que existem diferenças estatisticamente significativas nas comparações 

entre os grupos de escolares classificados por faixas etárias. Foram observadas 

diferenças estatísticas (p<0,05) entre os grupos de escolares pertencentes às faixas 

etárias de oito anos e os demais.  

A distribuição dos valores de média e desvio padrão das variáveis 

comportamentais de autoconceito total e componentes classificados de acordo com o 

gênero e faixas etárias são apresentados na TABELA 11.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 O protocolo estatístico empregado foi o Anova.  
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TABELA 11 –  Distribuição dos valores de média e desvio padrão das variáveis 

comportamentais, autoconceito total e suas dimensões, de todos os 

sujeitos do estudo classificados segundo o gênero e faixa etária. 

  Variáveis  Comportamentais 
Idade Sexo TOT BEH INT PHY FRE POP HAP 
8 anos 
(n 38) 

Masculino 48±6* 48±6* 48±6* 48±9 48±6 47±7* 49±6* 

8 anos 
(n 42) 

Feminino 52±6 50±4 52±6 50±6 50±7 52±7 53±6 

9 anos 
(n 27) 

Masculino 47±6* 44±5* 47±7 48±6 49±6 47±6 49±8 

9 anos 
(n 26) 

Feminino 48±6 49±4 49±7 47±5 46±6 49±7 51±6 

10 anos 
(n 44) 

Masculino 46±6 44±6* 46±7 48±8* 47±6* 46±6 48±7 

10 anos 
(n 56) 

Feminino 46±5 50±5 48±7 43±8 44±6 48±6 47±6 

11 anos 
(n 69) 

Masculino 48±7 49±7 49±7 47±7* 48±7* 47±8 48±6 

11 anos 
(n 69) 

Feminino 45±8 49±7 48±8 44±8 43±8 48±8 46±9 

12 anos 
(n 98) 

Masculino 46±7 45±7* 47±8 46±8 47±6* 48±7 47±6 

12 anos 
(n 59) 

Feminino 46±5 50±8 48±7 45±7 42±4 48±7 46±6 

13 anos 
(n 54) 

Masculino 48±5* 47±6* 47±7 47±6 49±5* 50±6 49±6 

13 anos 
(n 82) 

Feminino 45±7 50±8 47±8 45±7 43±7 48±8 44±8 

14 anos 
(n 45) 

Masculino 46±6 44±8* 46±7 47±9 49±5* 50±7 47±6 

14 anos 
(n 77) 

Feminino 46±5 50±7 47±6 47±8 43±4 48±6 47±6 

Nota: autoconceito total (TOT), ajustes de comportamento (BEH), “status” intelectual e escolar (INT), 
aparência física e atributos pessoais (PHY), livre de ansiedade (FRE), popularidade (POP), felicidade 
e satisfação (HAP). Diferenças estatísticas (*p<0,05) observadas dentro do próprio grupo etário. 
 

A TABELA 11 apresenta os valores atribuídos pelos escolares às variáveis 

comportamentais de autoconceito total (TOT) acompanhada pelas demais dimensões 

psicológicas, que nos levam a considerar que as médias alcançadas estão de acordo 

com as propostas estabelecidas pelo instrumento empregado no estudo (QUADRO 

11). Nenhum valor médio, por exemplo, independentemente das variáveis 
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comportamentais e das faixas etárias estão abaixo dos parâmetros referenciais 

adotados pelo pesquisador como sendo ideais – Instrumento Piers-Harris 2.  

No que diz respeito as possíveis diferenças entre os grupos masculinos e 

femininos dentro de cada uma das faixas etárias, poder-se-ia, dizer, que existem 

diferenças estatísticas entre eles – mais especificamente, na relação entre os 

escolares que compunham as faixas etárias mais jovens. Essas diferenças foram 

encontradas no autoconceito total, para a faixa etária de oito anos (p 0,01), nove 

anos (p  0,02) e 13 anos (p 0,04).  Na variável ajuste de comportamento (BEH), 

foram encontradas diferenças nas faixas etárias de oito anos (p 0,03), nove anos (p 

0,003), 10 anos (p 0,00004), 12 anos (p  0,0007), 13 anos (p 0,03) e 14 anos (p 

0,00007).  

Na variável “status” intelectual e escolar (INT), apenas a faixa etária dos oito 

anos (p 0,008). Na variável aparência física e atributos pessoais (PHY), idade de 10 

anos (p 0,01) e 11 anos (p 0,009). Na variável de ansiedade (FRE), idade de 10 anos 

(p 0,008), 11 anos (p 0,00003), 12 anos (p 0,00002), 13 anos (p 0,00002) e 14 anos 

(p 0,000001). Para as variáveis de popularidade (POP), felicidade e satisfação 

(HAP), apenas o grupo etário de oito anos apresentou diferenças significativas, 

respectivamente POP (p 0,003) e HAP (p 0,01). 

A FIGURA 9 demonstra os valores atribuídos pelos escolares às variáveis 

comportamentais de autoconceito total e suas dimensões quanto ao avanço das 

diversas faixas etárias dos grupos masculinos e femininos. 
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  FIGURA 9 -  Distribuição dos valores atribuídos para as variáveis comportamentais 

de autoconceito total conforme o avanço etário dos grupos masculino 

e feminino.  

Nota: Diferenças estatisticamente significativas nas comparações entre os grupos etários 
classificados por gênero (p<0,05). Sendo: 8 anos (0,01) e 13 anos (0,04). 
 

Os resultados apresentados na FIGURA 9 mostram os escolares classificados 

por gênero e conforme a evolução das suas faixas etárias. Por conseguinte, mostra 

que não houve preocupação por parte do pesquisador na distinção das amostras 

segundo os níveis socioeconômicos e grupos raciais dos sujeitos – apenas houve 

uma preocupação quanto ao avanço das faixas etárias e as possíveis oscilações 

quanto aos valores atribuídos para as respostas dadas pelos escolares às questões 

trazidas pelo Piers-Harris 2, em relação a variável comportamental de autoconceito 

total (TOT).  

Vimos que, foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre 

os grupos dos escolares dos sexos masculino e feminino pertencentes às faixas 

etárias de oito anos (p 0,01) e 13 anos (p 0,04). Não foram encontradas, por 

exemplo, diferenças estatisticamente significativas (p< 0,05) nas demais faixas 

etárias.  

Consideramos agora, a distribuição dos valores de média e desvio padrão no 

conjunto geral das respostas dos escolares quanto as variáveis comportamentais de 

autoconceito total e de suas dimensões classificadas segundo os níveis 
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socioeconômicos estabelecidos, pela ABEP (2003), cujos resultados estão 

apresentados na TABELA 12.   

 

TABELA 12 –  Distribuição dos valores de média e desvio padrão das variáveis 

comportamentais, autoconceito total e suas dimensões, de todos os 

sujeitos envolvidos no estudo classificados segundo o seu nível 

socioeconômico (ABEP 2003). 

Nível 

Socioeconômico 

Variáveis Comportamentais 

TOT BEH INT PHY FRE POP HAP 

A 

(n 140) 

47±7 47±6 47±8 46±8 47±7* 49±7 49±7 

B 

(n 168) 

47±6 49±6 47±7 45±8 46±6 47±8 48±7 

C 

(n 248) 

47±6 48±7 48±8 46±8 46±7 49±7 47±6 

D 

(n 189) 

47±6 48±7 48±8 47±8 45±6 48±7 47±7 

E 

(n 40) 

45±5 48±7 46±6 45±6 43±6 45±5 46±6 

Nota: autoconceito total (TOT), ajustes de comportamento (BEH), “status” intelectual e 
escolar (INT), aparência física e atributos pessoais (PHY), livres de ansiedade (FRE), 
popularidade (POP), felicidade e satisfação (HAP). Diferenças estatisticamente significativas 
nas comparações entre os grupos socioeconômicos (*p<0,05). Sendo: Variável ansiedade 
(FRE), *Grupo A ≠ Grupo E. 

 

Começamos por dizer que na apresentação da TABELA 12 não houve 

preocupação do pesquisador com a distribuição das amostras segundo as faixas 

etárias, sexo e raça dos escolares, no delineamento das possíveis diferenças que 

poderiam existir entre as questões que norteiam o comportamento de autoconceito 

total (TOT) e os níveis socioeconômicos dos escolares. Nesse sentido, podemos 

observar que as diferenças estatísticas apareceram na variável ansiedade (FRE) 

entre os grupos de escolares pertencentes às classes sociais mais favorecidas pelo 

poder aquisitivo e os com menor poder aquisitivo – cujas diferenças estatísticas entre 
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os grupos A e E – alcançaram o nível de 0,04. Observou-se, também, que não foram 

encontradas diferenças estatísticas (p<0,05) nas demais variáveis que fazem parte 

do comportamento de autoconceito total (TOT).  

A distribuição dos valores de média e desvio padrão relacionados com o 

comportamento de autoconceito total e suas dimensões segundo a categoria raça, 

estão realçados na TABELA 13.  

 

TABELA 13 –  Distribuição dos valores de média e desvio padrão das variáveis 

comportamentais, autoconceito total e suas dimensões, de todos 

os sujeitos envolvidos no estudo classificados segundo a raça. 

 

Raça 

Variáveis Comportamentais 

TOT BEH INT PHY FRE POP HAP 

Branco 

(n 609) 

47±7 48±7 48±7 46±8 46±7 48±7 48±7 

Negro 

(n 127) 

47±6 48±7 47±7 46±7 46±6 49±6 47±6 

Japonês  

(n 49) 

46±4 47±7 47±6 45±7 46±4 47±6 47±6 

Nota: autoconceito total (TOT), ajustes de comportamento (BEH), “status” intelectual e 
escolar (INT), aparência física e atributos pessoais (PHY), livre de ansiedade (FRE), 
popularidade (POP), felicidade e satisfação (HAP). Não foram encontradas diferenças 
estatísticas (p<0,05). 
 

É interessante notar que na TABELA 13 os valores estão distribuídos segundo 

as categorias denominadas de raça branca, negra e japonesa / amarela – cujos 

resultados encontrados estão dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Piers-Harris 

2. Estão dentro, portanto, dos parâmetros que preconizam a saúde psicológica de 

crianças e jovens adolescentes. Em conjunto, todos esses resultados indicam que 

não existem diferenças estatisticamente significativas em nenhuma das variáveis 

comportamentais de autoconceito total – esses resultados não levaram em conta, a 

idade, sexo e os níveis socioeconômicos dos escolares que fizeram parte do 

presente estudo.  
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9.3 Variáveis dimensionais comportamentais de autoconceito e 

antropométricas de peso corporal, estatura e IMC.  

 

A seqüência geral e a organização das respostas dos escolares exigiram que 

fossem realizados inúmeros procedimentos metodológicos visando estabelecer 

possíveis diferenças entre os dados relacionados com as variáveis do 

comportamento de autoconceito total, com suas dimensões de ajustes de 

comportamentos, “status” intelectual e escolar, aparência física e atributos pessoais, 

ansiedade, popularidade, felicidade e satisfação – e, por conseguinte, com as 

variáveis antropométricas de peso corporal, estatura e IMC, além das categorias das 

raças branca, negra e japonesa / amarela, nível socioeconômico e faixa etária.   

A distribuição dos valores de média e desvio padrão das variáveis 

comportamentais de autoconceito total e suas dimensões relacionadas com as 

variáveis antropométricas de peso corporal, estatura e IMC, segundo os critérios 

estabelecidos, por COLE et al (2000) estão incluídos na TABELA 14.  
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TABELA 14 –  Distribuição dos valores de média e desvio padrão das variáveis 

comportamentais, autoconceito total e suas dimensões, de todos os 

sujeitos envolvidos no estudo classificados segundo a relação do 

peso corporal e estatura (IMC) critério de COLE et al (2000). 

Classificação 

do IMC 

Variáveis Comportamentais 

TOT BEH INT PHY FRE POP HAP 

Peso Normal 

 (n 581) 

47,6±6* 48,5±7 48,2±7 47,3±8 46,7±6* 49,1±7* 48,2±7 

Sobrepeso  

(n 121) 

47,1±6 49,4±6 47,9±7 46,2±7 46,2±6 47,8±7 48,5±6 

Obesidade 

(n 83) 

44,6±8 47,0±6 46,9±8 42,8±8* 44,4±7 45,5±9 45,3±7* 

Nota: autoconceito total (TOT), ajustes de comportamento (BEH), “status” intelectual e 
escolar (INT), aparência física e atributos pessoais (PHY), livres de ansiedade (FRE), 
popularidade (POP), felicidade e satisfação (HAP). Diferenças estatisticamente significativas 
nas comparações entre os grupos Peso corporal, Sobrepeso e Obesidade (*p<0,05). Sendo: 
autoconceito total (TOT), Grupo Normal ≠ Grupo Sobrepeso e Obeso; aparência física e 
atributos pessoais (PHY), Grupo obeso ≠ Grupo Peso Normal e Sobrepeso; ansiedade 
(FRE), Grupo Peso Normal ≠ Grupo Obesidade; popularidade (POP), Grupo Peso Normal ≠ 
Grupo Obesidade; e variável felicidade e satisfação (HAP), Grupo Obesidade ≠ Grupo Peso 
Normal e Sobrepeso. 
 

Como podemos observar na TABELA 14 não houve preocupação quanto às 

características de gênero, idade, nível socioeconômico e raça – por essa razão, 

foram realizados procedimentos estatísticos com o objetivo de se estabelecer 

possíveis diferenças entre os grupos de escolares que participaram do estudo. 

Foram encontradas, por conseguinte, diferenças significativas em relação à variável 

comportamento de autoconceito total no grupo dos escolares com peso normal 

quanto comparado com os grupos de sobrepeso (p 0,001) e obesos (p 0,03).  

Os resultados apontaram, ainda, diferenças estatísticas entre o grupo de 

obesos e o grupo de peso normal (p 0,003) e, entre o grupo de obeso e o grupo de 

sobrepeso (p 0,007) quanto à variável aparência física e atributos pessoais (PHY). 

Quanto às variáveis ansiedade (FRE) e popularidade (POP) as diferenças 

estatísticas (p 0,001) aconteceram entre o grupo de peso normal e de obesos.  
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Os valores de média e desvio padrão das variáveis de comportamento de 

autoconceito total (TOT) e suas dimensões relacionadas com a classificação de 

gênero vinculado às variáveis antropométricas peso corporal e estatura (IMC) 

segundo os critérios estabelecidos, por COLE et al (2000) estão apresentados na 

TABELA 15.  

 

TABELA 15 –  Distribuição dos valores de média e desvio padrão das variáveis 

comportamentais, autoconceito total e suas dimensões, de todos os 

sujeitos do estudo classificados por gênero segundo a relação do 

peso corporal e estatura (IMC) critério de COLE et al (2000). 

Classificação 

do IMC 

Sujeitos Variáveis Comportamentais 

TOT BEH INT PHY FRE POP HAP 

Normal Meninos 

(n 272) 

47±6 46±7* 47±7 48±8* 49±6* 48±7 48±7 

Meninas 

(n 309) 

47±6 50±7 48±7 46±7 44±6 49±6 47±7 

Sobrepeso Meninos 

(n 61) 

47±6 48±6* 47±7 47±7 48±6* 48±7 48±6 

Meninas 

(n 42) 

46±5 50±6 48±7 45±7 43±6 47±6 48±7 

Obesidade Meninos 

(n 60) 

44±6 45±6 46±7 43±7 45±6 44±8 46±6 

Meninas 

(n 41) 

44±9 48±7 46±9 42±9 43±8 46±11 44±8 

Nota: autoconceito total (TOT), ajustes de comportamento (BEH), “status” intelectual e 
escolar (INT), aparência física e atributos pessoais (PHY), livre de ansiedade (FRE), 
popularidade (POP), felicidade e satisfação (HAP). Diferenças estatisticamente significativas 
entre os sexos nas comparações intragrupo, Grupos Peso corporal, Sobrepeso e Obesidade 
(*p<0,05). Sendo: Grupo Peso Normal, variáveis ajuste de comportamento (BEH), aparência 
física e atributos pessoais (PHY) e ansiedade (FRE). No Grupo Sobrepeso diferenças nas 
variáveis ajuste de comportamento (BEH) e ansiedade (FRE). 
 

Analisando os valores atribuídos pelos escolares às questões 

comportamentais e antropométricas (TABELA 15), observou-se há existência de 
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diferenças estatísticas significativas no grupo peso normal quanto as variáveis 

denominadas de ajuste de comportamento (BEH) aparência física e atributos 

pessoais (PHY) e de ansiedade (FRE), cujas diferenças encontradas estão em 

0,00001; 0,07 e 0,00001 respectivamente. Foram encontradas, também, diferenças 

significativas nas variáveis ajustes de comportamentos (BEH) e ansiedade (FRE) em 

torno de 0,04 e 0,0001 no grupo denominado de Sobrepeso.  

Os valores de média e desvio padrão dos grupos considerados com peso 

normal, sobrepeso e obeso, segundo os critérios adotados por COLE et al (2000) 

quanto ao comportamento de autoconceito total (TOT) estão apresentados, na 

FIGURA 10. 
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   FIGURA 10  -  Distribuição dos valores atribuídos para a variável autoconceito 

total dos escolares classificados por gênero e segundo o IMC 

(COLE et al, 2000).  

Nota: Diferenças estatisticamente significativas entre os grupos de mesmo sexo nas 
comparações intragrupos de Peso corporal, Sobrepeso e Obesidade (*p<0,05). Sendo: 
Meninos, Grupo Peso Normal ≠ Grupo Obesidade; Grupo Meninas, Grupo Peso Normal ≠ 
Grupo Obesidade. 
 

Como se pode observar na FIGURA 10 o conjunto das respostas dos 

escolares foi dividido em grupos masculinos e femininos, cuja preocupação do 

investigador foi encontrar possíveis diferenças dentro dos grupos de mesmo sexo. 

Os dados, por exemplo, demonstram que existe uma relação estatística significativa 

e contínua com o grupo considerado como de peso normal e o grupo obeso. Essas 
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diferenças atingem níveis em torno de 0,02 para o grupo masculino e 0,04 para o 

feminino. Não foram encontradas diferenças estatísticas (p<0,5) em relação ao grupo 

sobrepeso, considerado como grupo intermediário na relação de peso corporal e 

estatura (IMC), em nenhum dos protocolos estatísticos empregados pelo 

pesquisador.  

 

9.4 Variáveis dimensionais comportamentais de autoconceito e 

antropométricas – Avaliação por Score z 

 

              Com base na evidência disponível dos dados e com o intuito de aprofundar 

as avaliações sobre possíveis diferenças estatísticas entre as variáveis 

comportamentais e antropométricas, o pesquisador utilizou o protocolo estatístico 

denominado score z – cujos procedimentos poderia nos levar a encontrar possíveis 

diferenças mediante a comparação dos dados dentro de cada um dos grupos 

pesquisados.  Essa avaliação é referenciada por normas cujos aspectos de 

normalidade de uma variável deve ser interpretado através das informações 

representativas e relativas das amostras do grupo populacional considerado como 

“normal”. Essas informações são realizadas envolvendo os dados obtidos e 

interpretados e, conseqüentemente comparando os resultados dentro de um mesmo 

grupo de análise.   

 Este procedimento pode ser analisado por um cálculo das unidades de 

variabilidade denominado de score z – um protocolo estatístico que proporciona 

verificar o envolvimento das estimativas quanto às médias e os desvios padrão de 

um determinado grupo de sujeitos associado as variáveis correspondentes aos 

interesses do investigador.  O score z fornece informações que pode levar a 

interpretação da dispersão em unidades dos desvios padrão quanto à estimativa da 

média do grupo específico.  

 Na linguagem estatística é representado pela fórmula matemática 

denominada, de Score z = x – u / µ - sendo que o x representa os dados que devem 

ser analisados e o u e µ, as estimativas sobre a média e o desvio padrão do grupo 

denominado como de referência. Por conseguinte, as informações individuais com 
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valores acima das estimativas de média vão produzir score z positivo e as abaixo da 

média estimada no grupo de referência, o score z negativo. 

 A luz dessas informações, o pesquisador ficou convencido que poderia ter 

uma visão global da freqüência das ocorrências se relacionasse o IMC com as 

variáveis comportamentais (TOT). Esse método de procedimento metodológico foi 

alicerçado na dificuldade de se encontrar relações diretas entre o aumento de peso 

corporal e as possíveis mudanças na percepção do autoconceito. Além disso, o 

score z possibilitou a não utilização de variáveis padronizadas, assim não são mais 

levadas em consideração possíveis diferenças existentes entre a classificação do 

IMC por peso normal, sobrepeso e obesidade. As vantagens existentes na utilização 

deste método estão na avaliação de todos os indivíduos em conjunto, independente 

da idade ou do sexo e também por não se perder a informação da variável IMC, o 

que pode acontecer quando esta estiver categorizada. 

 Consideremos que as vantagens existentes na utilização deste método 

estão vinculadas com o conjunto total dos dados, independentemente, da idade ou 

sexo e também quanto à perda de informações referentes a variável IMC quando 

fosse categorizada.  Diríamos que um dos pontos importantes encontrados relativos 

ao emprego do score z estaria na dificuldade em se identificar quais seriam 

individualmente, os sujeitos considerados com sobrepesados e obesos. Os valores 

categorizados em score das variáveis antropométricas e comportamentais do estudo 

são apresentados na FIGURA 11 que destaca também as possíveis correlações 

existentes entre essas variáveis. Nesta análise não são consideradas as variáveis de 

idade, sexo, raça, nível socioeconômico, exatamente por serem analisados por índice 

z (score z).  
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FIGURA 11 - Matriz de correlação das variáveis analisadas padronizadas por score z. 

  

 Os resultados apresentados demonstram que o autoconceito total (TOT) e 

as suas variáveis dimensionais INT, FRE, HAP, POP, PHY e BEH, estão 

correlacionadas positivamente, demonstrando que quanto maiores os valores das 

dimensões, maiores também serão os valores atribuídos ao autoconceito total (TOT). 

Essas correlações existentes entre as variáveis antropométricas e as 

comportamentais demonstram que o IMC score (grifado) apresentaram uma 

associação negativa com o autoconceito total (TOT). Significa que o valor do IMC 

score pode aumentar, por conseguinte, com uma queda nos valores atribuídos ao 

autoconceito total (TOT). Esse referencial acontece também, entre o IMC score e as 

outras dimensões do autoconceito, o mesmo acontecendo em relação ao peso 

corporal com as variáveis comportamentais, o que na análise da FIGURA demonstra 

novamente uma correlação negativa entre o autoconceito total (TOT) e a percepção 

do aumento do peso corporal.   

 A preocupação em aprofundar as avaliações visando produzir outras 

informações relacionadas entre o conjunto das amostras e as variáveis 

comportamentais empregando, ainda, a padronização do score z, levou o 

pesquisador a desenvolver uma análise mediante o uso de gráficos de dispersão. A 

TOT INT FRE HAP POP PHY BEH ESTATURA
IMC-

SCORE
IDADE PESO

TOT 1,000

INT 0,788 1,000

FRE 0,736 0,466 1,000

HAP 0,711 0,470 0,588 1,000

POP 0,691 0,444 0,492 0,442 1,000

PHY 0,684 0,507 0,444 0,562 0,553 1,000

BEH 0,599 0,532 0,249 0,358 0,249 0,177 1,000

ESTATURA -0,084 -0,072 -0,093 -0,136 0,031 -0,086 0,005 1,000

IMC-SCORE -0,102 -0,052 -0,065 -0,071 -0,107 -0,130 -0,059 0,165 1,000

IDADE -0,135 -0,131 -0,138 -0,162 0,003 -0,059 0,013 0,763 0,000 1,000

PESO -0,146 -0,095 -0,124 -0,172 -0,066 -0,142 -0,039 0,786 0,681 0,609 1,000
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posição é mais um exemplo da revelância que o pesquisador vem dando quanto as 

variáveis pesquisadas e avaliadas e convertidas em escore padrão z, com média 

igual a zero e com desvio padrão igual a um. Os valores positivos (+1) serão 

considerados acima da média para a variável, e os valores negativos (-1) como 

abaixo da média para a variável, cujos resultados estão apresentados na FIGURA 12 

– que mostra graficamente, que existe uma visão diferenciada entre os sujeitos do 

sexo masculino e feminino quanto à percepção relativa ao aumento de peso, e, 

conseqüentemente na atribuição de valores ao autoconceito total (TOT). 
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FIGURA 12 –  Gráfico de dispersão dos valores de IMC (score z) com a variável TOT   

(autoconceito total) da amostra subdividida por gênero.  

 

 Como podemos observar, na FIGURA 12, os resultados alcançados quanto 

aos valores atribuídos ao autoconceito total (TOT) e a variável IMC dos grupos 

subdivididos por gênero demonstram que existem dispersões gráficas quanto às 

percepções emitidas pelos meninos e meninas. Não foram considerados, conforme 

pode ser observado, na figura acima, as características dos resultados relacionados 

com a idade, raça, nível socioeconômico, e também as dimensões do autoconceito 
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(INT, FRE, HAP, POP, PHY e BEH). Por outro lado, os resultados podem ser 

visualizados quanto à relação inversa entre as variáveis IMC score e TOT. Os 

resultados mostraram que, os valores do IMC aumentam (+2) em relação à linha de 

dispersão gráfica e, evidencia uma queda nos valores atribuídos ao autoconceito 

(TOT). Esta informação pode ser vista na amostragem  masculina e feminina.  

 Segue que os valores associados a variável autoconceito total (TOT) estão 

concentrados entre 40 e 60 pontos, em ambos os grupos – resultados que 

demonstram que a maioria dos escolares poderia ser incluída dentro de uma 

categoria de normalidade, no sentido dos critérios estabelecidos pelo instrumento 

utilizado (Piers-Harris 2). O ponto central dessas informações reside no fato de que a 

dispersão gráfica dos sujeitos vinculados aos valores do IMC (score z) acima de +3 

seriam aqueles escolares com maiores valores de IMC, e que demonstram também 

os menores valores quanto a variável autoconceito total (TOT), conforme dispersão 

gráfica apresentado na FIGURA 10.   

 A tese central desses resultados é que a percepção do autoconceito total 

(TOT) por parte dos escolares poderia ser vista como produzidos por suas próprias 

opiniões. Tais  informações poderiam ser interpretadas a luz das concepções 

estabelecidas pela literatura quanto a percepção de autoconceito associada com a 

idade cronológica dos escolares pesquisados no presente estudo. 

Conseqüentemente, alicerçado na perspectiva de um maior reconhecimento e 

avaliação do corpo, imagem corporal e, nas opiniões de jovens incluídos na pré-

adolescência.    

 As distribuições dos valores expostos na FIGURA 13 são correspondentes 

à dispersão gráfica dos dados atribuídos pelos escolares ao autoconceito total (TOT), 

em cada uma das faixas etárias pesquisadas. Esses resultados, por conseguinte, 

não delimitam as características da amostra quanto ao sexo, nível socioeconômico, 

raça, lembrando que a distribuição se faz por score z.   
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FIGURA 13 – Gráfico de dispersão dos valores atribuídos ao autoconceito total (TOT) 

de cada faixa etária com seu respectivo IMC (score –z).   

 

 Para ilustrar o que acabamos de dizer, a linha de dispersão associada 

com as faixas etárias compreendidas entre oito, nove e 10 anos, mantém-se 

constante independentemente do aumento do IMC score. Essa linha de dispersão 

apresenta uma pequena queda nos valores do TOT quando associada com a faixa 

etária compreendida entre 11 anos a 13 anos de idade, quando há um aumento nos 

valores do IMC score. Por outro lado, a linha de dispersão permanece constante para 

os valores atribuídos para TOT,  média de 40 e 50 pontos, independentemente do 

aumento do IMC dentro da faixa etária dos escolares com idade cronológica de 14 

anos de idade. De forma resumida, a faixa etária que antecedem a pré-

adolescência não apresentaram queda nos valores de TOT - mesmo quando há um 

aumento do IMC score.  

 Na faixa etária considerada como pré-adolescência e/ou adolescência, 

foram encontradas uma relação inversa, onde o aumento do IMC score proporciona 

uma queda nos valores do autoconceito. Na faixa etária dos 14 anos, considerada 
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como “final” da adolescência, o aumento do IMC poderia ser considerado com uma 

variável que não produz diferenças na percepção do autoconceito total (TOT).   

 Segue que uma importante questão discutida na literatura está relacionada 

com a diferença do nível socioeconômico associado com a percepção de 

autoconceito descritos  por crianças e/ou jovens adolescentes. Essa análise foi 

desenvolvida pelo pesquisador com o objetivo de verificar a existência de possíveis 

diferenças entre essas variáveis, cujos valores estão apresentados em forma de 

dispersão gráfica, na FIGURA 14.  
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FIGURA 14 –  Gráficos de dispersão dos valores atribuídos ao autoconceito total 

(TOT) da amostra distribuída por nível socioeconômico e IMC (score 

z). 

 

 Os valores relativos do conjunto das amostras quanto ao autoconceito 

total (TOT) foram subdivididos, conforme podemos observar, na FIGURA 14, em 

diferentes níveis socioeconômicos. Não foram levados em consideração pelo 
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pesquisador, os aspectos relacionados com a faixa etária, raça e sexo dos escolares 

participantes da pesquisa.  

 Os valores atribuídos ao autoconceito total (TOT) por nível 

socioeconômico nos levaram a considerar que os grupos de escolares incluídos nos 

grupos A, B e D foram os que apresentaram uma relação de queda entre os valores 

atribuídos ao autoconceito total e a um aumento dos valores do IMC score. Por 

conseguinte, os grupos classificados como C e E foram aqueles que não 

apresentaram nenhuma relação entre as variáveis analisadas. A linha de dispersão 

gráfica se manteve constante independentemente dos valores assumidos pelo IMC 

score.  

 Os resultados demonstraram que independentemente dos níveis 

socioeconômico dos escolares analisados, os valores médios compreendidos entre 

40 a 60 pontos atribuídos ao TOT podem ser considerados normais dentro dos 

critérios estabelecidos pelo Instrumento Piers-Harris 2. 

 A dispersão dos valores atribuídos ao autoconceito total (TOT) e 

subdivididos quanto à raça associada ao IMC (score z) visando encontrar possíveis 

diferenças de percepção do autoconceito por parte dos escolares classificados por 

grupos raciais estão apresentados, na FIGURA 15.  
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 FIGURA 15 – Gráficos de dispersão dos valores atribuídos ao autoconceito total 

(TOT) da amostra subdividida em raça com seu IMC (score z). 

 

 Os resultados demonstraram que os escolares incluídos nos grupos 

classificados como branco e Japonês / amarelo foram aqueles que apresentaram 

maiores diferenças quanto à relação direta entre o aumento do IMC e a queda dos 

valores atribuídos ao TOT. O grupo classificado de raça branca foi o que apresentou 

um número maior contingente de escolares e que desencadeou uma maior queda de 

relação entre o TOT em relação aos valores do IMC, que ultrapassaram o valor 

positivo de dois (score +2) na escala.  

 O grupo racial Negro não apresentou nenhum comportamento ligado ao 

aumento do peso corporal, ao contrário, observa-se que o aumento do IMC score 

proporcionou um aumento da variável autoconceito total. Saliente-se que, analisar o 

autoconceito sob o ponto de vista das opiniões de crianças e jovens adolescentes é o 

ponto crucial da nossa tese. Por outro lado, todas as análises estatísticas realizadas 

foram feitas dentro de perspectivas isoladas – por essa razão, as variáveis 
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comportamentais vinculadas ao autoconceito total (TOT) foram apresentadas na 

perspectiva de uma variável independente única quanto às dimensões: nível 

socioeconômico, sexo, raça, idade.   

 Todos os procedimentos têm uma ocorrência significante na amostra e 

poderiam delimitar uma visão ampla do conhecimento de possíveis influências na 

atribuição de valores para cada uma dessas variáveis. Na tentativa de se observar 

dentre todas as variáveis avaliadas, quais poderiam apresentar maior influência nas 

atribuições de valores para autoconceito total, foi utilizado um procedimento 

matemático estatístico denominado de Regressão Múltipla. O objetivo foi de analisar 

os sujeitos dentro de uma perspectiva global e, verificar possíveis variações nas 

opiniões dos escolares quanto ao autoconceito,  sem que as características do 

indivíduo fossem isoladas.  

 A organização e a distribuição dos dados provenientes da aplicação da 

Regressão Múltipla são demonstrados na TABELA 16. Cabe salientar que o 

tratamento foi realizado tendo como ponto de referência o grupo de crianças do sexo 

feminino, com idade de oito anos, raça branca e de nível socioeconômico C.  
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TABELA 16 - Regressão Múltipla: Autoconceito e variáveis (escola, nível 

socioeconômico, gênero, idade, raça, antropometria e dimensões 

comportamentais).  

 
Variáveis  

Coeficientes 
Estimativa Desvio Padrão t p-valor 

Intercepto -9,95 0,83 -11,98 0,00 *** 
Escola 1 -0,16 0,30 -0,52 0,60 
Escola 2 0,04 0,24 0,15 0,88 
Escola 3 -0,02 0,28 -0,07 0,95 
Escola 4 0,22 0,47 0,47 0,64 
Escola 5 0,18 0,27 0,56 0,57 
NSE A 0,20 0,23 0,88 0,38 
NSE B 0,15 0,27 0,56 0,57 
NSE D 0,19 0,17 1,14 0,26 
NSE E 0,08 0,30 0,25 0,80 
Sexo Masc. 0,09 0,14 0,61 0,54 
Idade 9 anos -0,38 0,30 -1,25 0,21 
Idade 10 anos -0,74 0,46 -1,62 0,11 
Idade 11 anos -1,05 0,52 -2,01 0,05 * 
Idade 12 anos -1,11 0,55 -2,03 0,04 * 
Idade 13 anos  -1,43 0,58 -2,45 0,01 * 
Idade 14 anos -1,39 0,58 -2,41 0,02 * 
Raça Negra 0,02 0,18 0,10 0,92 
Raça Japonês  -0,16 0,26 -0,62 0,53 
BEH 0,24 0,01 22,94 0,00 *** 
INT 0,24 0,01 20,95 0,00 *** 
PHY 0,16 0,01 14,73 0,00 *** 
FRE 0,27 0,01 21,64 0,00 *** 
POP 0,19 0,01 17,47 0,00 *** 
HAP 0,11 0,01 9,57 0,00 *** 
Estatura 1,56 1,46 1,07 0,28 
Peso  0,01 0,02 0,64 0,52 
IMC  -0,15 0,20 -0,79 0,43 
Nota: Diferenças estatísticas, *** >0,001, **>0,01, *>0,05. Valor de R2 ajustado = 0,9395. 
 

 No que diz respeito ao procedimento estatístico empregado na TABELA 16 

podemos considerar que as variáveis comportamentais BEH, INT, PHY, FRE, POP, 

HAP, poderiam ser vistas como significativas pela importância que receberam dos 

escolares dentro do processo de análise. A idade cronológica também apresentou-se 

como uma variável importante no processo. Curioso também é verificarmos que os 

valores atribuídos ao IMC e peso corporal não poderiam ser considerados 

significativos se comparados com os valores atribuídos à variável autoconceito total – 
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acontecendo o mesmo em relação às variáveis raça, gênero e níveis 

socioeconômicos.  

 O Valor obtido de R2 ajustado (0,9395) demonstra que os 

aproximadamente 94% dos valores atribuídos a variável autoconceito total (TOT) 

foram significativos quando vinculados às dimensões de autoconceito e a variável 

idade. Significa que quanto maior for os valores vinculados a essas variáveis, maior 

poderia ser os valores ligados ao autoconceito dos sujeitos que participavam do 

estudo. Esses resultados são similares aos apresentados na FIGURA 11 –  com 

ênfase na variável idade, que naquela apresentação não foi considerada significativa 

pelas atribuições dadas para a variável autoconceito total.  

 

 

10       DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

  

Como visto anteriormente, os resultados são pródigos em exemplos de 

posições que nos levam a uma visão das freqüências dos valores atribuídos pelos 

escolares às dimensões envolvidas, por um lado, com o autoconceito total e 

autoconceito associados a variáveis comportamentais, denominadas como: BEH, 

INT, PHY, FRE, POP, HAP - e, por outro, com as variáveis antropométricas, IMC, 

peso corporal, estatura, idade, além das variáveis escolas, raça e níveis 

socioeconômicos.  

É difícil negar-se a importância de avaliar, identificar e classificar fatores de 

generalizações dos achados obtidos nas opiniões de 785 sujeitos de ambos os sexos 

que freqüentavam escolas públicas e privadas na cidade de Cambé - Paraná. Por 

conseguinte, um dos indicadores encontrados para se discutir os dados, resultados 

apresentados anteriormente, é analisá-los em forma de itens, e de acordo com sua 

abrangência e relevância. Caso as respostas não apresentarem soluções adequadas 

aos problemas relacionados com os objetivos do presente estudo, não se pode 

atribuí-los à forma de interesse por tais tópicos, mas, provavelmente, à complexidade 

dos problemas e/ou à deficiência dos procedimentos metodológicos empregados por 

parte do pesquisador.  
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Quanto a esse último ponto, é conhecida a crítica feita à psicologia, sociologia, 

antropologia biológica e cultural, e a saúde física e mental, baseadas na 

impossibilidade de generalização de dados encontrados numa situação natural de 

escolas de ensino fundamental e médio para os problemas concretos da vida real 

dos escolares. Apenas gostaria de acrescentar, em consonância com os pontos aqui 

abordados, que segundo protocolos estatísticos modernos – os principais periódicos 

continuam mostrando amplo domínio dos experimentos realizados em laboratórios de 

estudos e pesquisas sobre outras modalidades de pesquisas em psicologia sociais e 

experimentais, tais como: experimentos e estudos de campo e pesquisas de 

levantamento.  

Nesse sentido, um dos indicadores dos problemas das pesquisas sociais e 

psicológicas no campo das atividades físicas e esportivas é, precisamente, o dilema 

decorrente da enorme necessidade de instrumentos e procedimentos metodológicos 

para a melhoria dos estudos e das condições de saúde física e mental de um lado, e 

a tendência em buscar o rigor da metodologia experimental de laboratórios, de outro. 

É difícil confessar, por outro lado, que tivemos enormes dificuldades em encontrar 

instrumentos de pesquisas que pudessem ser validados e fidedignos quanto aos 

objetivos e pretensões do pesquisador. Acontece, porém, que meu entusiasmo pelo 

estudo e pela quantificação de informações sobre um conjunto de variáveis 

antropométricas e comportamentais suscitou interessante discussão, que ora 

começamos.  

Num primeiro momento serão abordadas as variáveis antropométricas, 

envolvendo as características do conjunto dos resultados relacionados ao sexo, nível 

socioeconômico e raça.  Posteriormente serão discutidos os resultados obtidos em 

torno da distribuição do peso corporal em escalas pré-determinadas, peso normal, 

sobrepeso e obesidade. A seguir será feita uma discussão voltada para as 

características comportamentais, distribuição das freqüências das percepções dos 

escolares em relação ao autoconceito total e suas seis dimensões. Por fim será 

desenvolvida uma discussão relacionada com relações que foram encontradas entre 

as variáveis antropométricas e comportamentais. 
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10.1   Variáveis Antropométricas 

  

Acredito que os dados dispostos e apresentados nas TABELAS e FIGURAS 

são perfeitamente compreensíveis e explicáveis quanto aos resultados relacionados 

com os grupos etários, raciais, socioeconômicos e por gênero. Essas tabelas 

constituem a nosso ver, excelente ponto de partida para uma síntese integradora em 

torno da distribuição equivalente entre os grupos dos escolares 375 escolares do 

sexo masculino, e dos 410 do sexo feminino. Essa estratégia foi empregada pelo 

pesquisador para permitir discutir a revelância que os dados poderiam ter para 

elucidar alguns problemas que aturdem o campo das atividades físicas e esportivas 

escolares. 

Nesse sentido as principais idéias desenvolvidas nesse estudo nos levam a 

considerar que inúmeros os pontos cruciais devem ser ressaltados quanto às 

variáveis antropométricas. No que tange a distribuição dos sujeitos por sexo 

(TABELA 3) podemos considerar que as variáveis antropométricas de peso corporal, 

estatura, IMC, não apresentaram diferenças estatisticamente significativas.   

Acreditamos que a variação existente entre os escolares com idade 

cronológica de oito a 14 anos, cujas médias alcançaram 11,34 para os meninos e 

11,53 para as meninas, não poderiam ser considerados com relevantes 

estatisticamente falando, porque não foi encontrado nenhum fator de diferenciação 

entre os grupos de sujeitos analisados. A média etária de todos os sujeitos 

envolvidos no estudo, meninos e meninas, foi de 11,44 anos. 

 Segue que os resultados apresentados na TABELA 3, cujos valores estão 

dispostos em relação às variáveis de peso corporal, estatura e IMC, não 

demonstraram a existência de diferenças estatisticamente significativas entre os 

meninos e meninas. No que diz respeito à questão maturacional, podemos dizer que 

representa um fator de diferenciação dos grupos masculinos e femininos, mas não 

foram dados suficientes para confirmar possíveis diferenças quanto a essa variável 

antropométrica.  Por outro lado, quando comparados os resultados da TABELA 3 

com estudos (GUEDES, 1994; RONQUE, CYRINO, DÓREA, SERASSUELO JR, 

GALDI e ARRUDA, 2005;  SERASSUELO JR, 2002) que estudaram e investigaram 

as mesmas variáveis antropométricas e mesma faixa etária, realçam que as médias 
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alcançadas no presente estudo são semelhantes quanto às variáveis de peso 

corporal, estatura e IMC. 

 Os resultados do IMC, peso corporal e estatura nos levou a considerar em 

conformidade com as médias obtidas que os grupos masculinos e femininos são 

adequadas aos prognósticos propostos por COLE et al (2000). A média ideal, IMC,  

para a saúde proposta por este critério de referência para a faixa etária de 11 e 12 

anos é de aproximadamente 20 kg/m2. Assim considerando, os resultados médios 

obtidos em relação aos escolares do sexo masculino e feminino estão abaixo da 

média preconizada. Por conseguinte, a média obtida no conjunto da amostragem 

pode ser vistas como normais para os parâmetros estabelecidos para as faixas 

etárias pesquisadas.  

Penso também que a média do IMC no conjunto das amostras está bem 

próxima dos valores alcançados por várias pesquisas com características 

semelhantes ao nosso estudo. CONDE e MONTEIRO (2006), por exemplo, 

desenvolveram um estudo visando distribuir os valores de corte de IMC para os 

estados nutricionais de crianças e jovens brasileiras e estes valores aproximam-se 

dos encontrados, em média, no presente estudo.  

Os resultados médios encontrados em nosso estudo, sob muitos aspectos do 

IMC, quando relacionados com estudos regionalizados envolvendo crianças de sete 

a nove anos assemelham-se muito com os propostos na pesquisa desenvolvida por 

SOAR, VASCONCELOS, ASSIS, GROSSEMAN e LUNA (2004) realizado em 

escolares da cidade de Florianópolis - Santa Catarina. Os resultados médios do IMC 

do estudo realizado por BARUKI, ROSADO, ROSADO e RIBEIRO (2006), na cidade 

de Corumbá – MS, com crianças entre oito e 10 anos, apresentou também, 

resultados bastante semelhantes com o que foram obtidos no presente estudo. Por 

outro lado, os resultados encontrados no presente estudo são inferiores aos 

encontrados por COSTA, CINTRA & FISBERG (2006), na cidade de Santos – SP, 

com escolares da faixa etária de oito a 10 anos. 

É importante salientar que, do ponto de vista da análise comparativa dos 

resultados médios do IMC das informações alcançadas pelo presente estudo em 

relação ao desenvolvido, por RONQUE et al (2005), no estado do Paraná, estado 

onde foi realizada a coleta de dados do presente estudo, são semelhantes em 
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relação aos sujeitos situados na faixa etária de 10 anos e, inferiores para as faixas 

etárias de oito e nove anos. Em outro estudo também realizado na cidade de 

Londrina - Paraná, por GUEDES (1994), envolvendo sujeitos de todas as faixas 

etárias, evidenciou-se que os resultados obtidos são semelhantes ao nosso estudo, 

em relação às variáveis do IMC, estatura e peso corporal.  

 Convém ressaltar que vários resultados contribuem para proporcionar uma 

visão mais clara sobre as semelhanças entre os valores antropométricos – das 

relações entre  peso corporal e estatura – IMC – que surgiram nas amostras dos 

grupos masculinos e femininos quanto a freqüência das médias obtidas no âmbito 

geral dos 785 escolares que participaram voluntariamente do estudo. As TABELAS 3 

e 4, por exemplo, trazem a distribuição da média geral alcançada, daí podermos 

observar que a distribuição e os resultados médios das variáveis são muito 

semelhantes entre os escolares do sexo masculino e feminino. Vê-se que existe uma 

perspectiva conclusiva de homogeneidade de resultados em relação aos escolares 

de ambos os sexos.  

 Uma outra forma de análise e discussão dos resultados antropométricos 

por parte do pesquisador foi subdividir os participantes por faixa etária, conforme 

pode ser visto na TABELA 4. Daí pode ser observado algumas diferenças 

encontradas entre os grupos masculino e feminino. Estas diferenças estatisticamente 

significativas foram comprovadas principalmente em relação aos escolares 

pertencentes às faixas etárias de 10 e 11 anos, idades consideradas como de início 

da adolescência, e que segundo MALINA, BOUCHARD e BAR-OR (2004) 

contribuem por marcar profundas mudanças nas características fisiológicas e 

psicológicas das crianças e jovens adolescentes.  

 Faz-se mister, por conseguinte, que essas mudanças são mais acentuadas, 

em relação ao sexo feminino, com o acúmulo / depósito de gordura e com a chegada 

do primeiro fluxo de menstruação (menarca). Cabe ainda ressaltar que na TABELA 4 

que os valores médios das variáveis de peso corporal, estatura e IMC estão 

distribuídos através do conjunto geral das amostras e todos os sujeitos subdivididos 

por idade e sexo.  Mais importante, porém, é que foram feitas análises estatísticas 

(Teste t) dentro de cada faixa etária, e entre os sexos. Optou-se, também, por não 
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realizar nenhuma comparação entre as faixas etárias dos escolares para que o 

momento maturacional e as diferenças não influenciassem nos resultados.  

 Analisando os resultados apresentados na TABELA 4 foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas entre o grupo masculino e feminino nas 

idades de 12, 13 e 14 anos na variável peso corporal, e na idade de 14 anos para a 

variável estatura. Na variável IMC, apesar das possíveis diferenças existentes na 

velocidade do processo maturacional, que geralmente se potencializa no sexo 

feminino no início da adolescência, não demonstrou, para esta amostra, diferenças 

na média final, não caracterizando diferenças estatisticamente significativas. Tais 

dados são suficientes para mostrar aos menos familiarizados com estudos 

antropométricos (peso corporal, estatura, idade e IMC), que apesar das mudanças 

que acontecem durante o processo maturacional (mais acentuado no sexo feminino), 

não foram encontradas diferenças estatísticas que pudessem ser consideradas 

significativas, em relação à média final dos resultados alcançados, principalmente na 

relação do peso corporal e a estatura (IMC).  

 Esses resultados são semelhantes aos apresentados nos estudos 

desenvolvidos, por SERASSUELO JR (2002) e SERASSUELO JR, RODRIGUES, 

CYRINO, RONQUE, OLIVEIRA e SIMÕES (2005), com crianças e/ou jovens 

adolescentes com idade cronológica entre 11 e 12 anos e,  com os estudos de 

GUEDES (1994) que encontrou diferenças estatísticas quanto às variáveis 

antropometricas de peso corporal e estatura, entre grupos masculino e feminino, 

especialmente na faixa etária acima dos 13 anos. Lembremos, ainda, que não foram 

encontradas diferenças entre os sujeitos do sexo masculino e feminino, na variável 

IMC, independente das faixas etárias.  

 A relevância dos resultados nos levou a empregar um protocolo 

matemático denominado Boxplot de IMC / sexo, visando obter uma melhor 

visualização dos resultados médios no conjunto da amostragem e dos sujeitos 

subdivididos por faixas etárias. Por conseguinte, a distribuição dos valores atribuídos 

ao sexo e IMC estão apresentados na FIGURA 16.   
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FIGURA 16 –    Distribuição em Boxplot dos valores de IMC e sexo dos sujeitos do   

sexo masculino e feminino 

 

 Os valores do IMC relacionados e preconizados pelos critérios adotados por 

COLE et al (2000), demonstraram dentro do sexo e de cada faixa etária, que os 

valores médios alcançados, independentemente das idades e sexos estão de acordo 

com os parâmetros ideais estabelecidos para a saúde dos sujeitos pesquisados. 

Esses dados são muito interessantes se associados tanto às médias alcançadas 

pelos grupos quanto aos transtornos ligados com o sobrepeso e a obesidade.  

 Os resultados mostram claramente uma curva crescente do IMC quando os 

escolares avançam em suas faixas etárias, dados que confirmam as predições 

derivadas das teorias que enfatizam que o desenvolvimento maturacional favorece o 

aumento do peso corporal e proporciona diferenças entre crianças / jovens 

adolescentes situados nas faixas etárias de 10 – 11 anos com as idades mais 

avançadas da adolescência: 13 e 14 anos.   

 Tais dados seriam suficientes, para mostrar que as variáveis 

antropométricas são relevantes e atuais para estudos na área da educação física e 

esporte escolar. Não raro se encontram os valores alcançados no âmbito geral da 
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amostragem, na relação da idade e do IMC, cujos valores estão expostos, na 

TABELA 4.  

 Quando analisados os valores do IMC de cada faixa etária com relação aos 

valores preconizados pelo critério de referencia adotado, COLE et al (2000), mais 

uma vez são observados que os valores médios apresentados por todos os sujeitos, 

independente da idade ou sexo, estão dentro dos considerados ideais para a saúde. 

Isentando este grupo, média, de possíveis transtornos relacionados ao sobrepeso e a 

obesidade. Na FIGURA 17 estão expostos os valores de todos os sujeitos da 

amostra, na relação da idade e do IMC, observa-se que apesar da média ser 

considerada como dentro dos padrões ideais, há um número de sujeitos acima e 

abaixo do critério.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 17 –   Distribuição em Boxplot dos valores do IMC por faixa etária da 

amostra envolvida no estudo. 

              

 Como podemos observar as médias alcançadas estão dentro dos padrões 

considerados pela literatura como ideais, porém tal como esperado pelas 

perspectivas do pesquisador, encontrou-se um número considerável de escolares 

acima e/ou abaixo dos critérios estabelecidos por COLE et al (2000). Outra 
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preocupação interessante e muito apropriada adotada pelo pesquisador foi analisar 

as possíveis diferenças entre os valores alcançados pelas variáveis antropométricos 

subdividindo os escolares em grupos segundo os critérios socioeconômicos 

estabelecidos, ABEP (2003).  

 Assim como já foi demonstrado na TABELA 5, os valores médios das 

variáveis de peso corporal, estatura e IMC da amostragem total, foi subdividido em 

cinco grupos associados com níveis econômicos A, B, C, D e E. Tais valores 

demonstram que existem diferenças estatisticamente significativas entre os escolares 

incluídos nos grupos com maior nível socioeconômico “A” e no grupo intermediário 

“C” associados à variável peso corporal. Essa diferença foi observada, também, em 

relação à variável antropométrica denominada estatura relacionada com o grupo de 

escolares pertencentes ao nível socioeconômico “A”. O mesmo acontecendo em 

relação aos valores médios do grupo intermediário “C” e aos valores que podemos 

considerar como menores dos grupos “D” e “E”.  

 Esses resultados apresentam provas bastante convincentes da influência de 

fatores socioeconômicos na vida social e na cultura regional, além de outros, tais 

como, suas expectativas, suas ansiedades, suas necessidades de aprovação, e 

ainda de seu autoconceito. Do exposto se infere que os valores médios alcançados 

em relação às variáveis antropometricas de peso corporal e estatura estão de acordo 

com os valores das médias apresentadas, por SERASSUELO JR (2002) em estudos 

sobre os níveis e diferenças socioeconômicas envolvendo escolares com idade 

cronológica entre 10 e 12 anos.  

 Segue que a distribuição dos valores médios do IMC apresentados, na 

TABELA 5 para cada um dos grupos socioeconômicos - A, B, C, D, E - não 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre si. Por outro lado, não 

foram feitas subdivisões da distribuição desses valores com as variáveis 

antropométricas de sexo e idade. É possível que muitas pessoas por ventura não 

familiarizada com estudos envolvendo variáveis antropométricas estejam curiosos 

com o que estamos falando em termos de resultados alcançados.  

  O assunto é suficientemente relevante para nos levar a mais uma 

abordagem sobre a prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças e jovens 

adolescentes pertencentes a grupos sociais com maior poder aquisitivo. Nesse 
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sentido, CAMPOS, LEITE e ALMEIDA (2006) demonstraram a prevalência de 

sobrepeso e obesidade que poderia estar associada tanto a uma maior 

disponibilidade de recursos alimentares como da falta de atividades físicas e 

esportivas. RONQUE et al (2005) e RONQUE, DÓREA, SERASSUELO JR, GALDI, 

CYRINO e ARRUDA (2007), por conseguinte, demonstrou que os valores do IMC de 

crianças e jovens adolescentes situados nas faixas etárias entre oito, nove e 10 anos 

e, de classes socioeconômicas altas são maiores que os encontrados neste estudo.   

 Uma outra ilustração de pesquisa realizada com crianças e jovens 

adolescentes pertencentes às altas classes socioeconômicas é o estudo 

desenvolvido, por SIQUEIRA e MONTEIRO (2007) com crianças e jovens 

adolescentes pertencentes às faixas etárias de seis e 14 anos, apresentando 

resultados muito semelhantes quando comparados com os alcançados neste estudo.  

 MONDINI e MONTEIRO (1998) apresentaram relatos sobre os estudos 

realizados pela Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN), com 14.000 

domicílios e com aproximadamente 3.600 crianças e jovens adolescentes, visando 

obter informações sobre a prevalência da obesidade em sujeitos independente da 

sua renda per capita familiar. E esses estudos detectaram que quanto maior foi a 

renda per capita familiar, maior a tendência dos sujeitos se tornarem obesos. Apesar 

das evidências relatadas em torno da prevalência da obesidade em crianças e jovens 

adolescentes brasileiros, os resultados alcançados são diferentes dos encontrados 

no presente estudo, ou seja: não existem diferenças estaticamente significativas 

entre os achados do presente estudo, no sentido dos níveis socioeconômicos.  

 Não queremos com isso dizer, que essas diferenças devam abdicar dos 

esforços contínuos de aprimoramento dos métodos de procedimentos metodológicos 

para que esses respondam convincentemente às criticas de natureza ética que são 

dirigidas aos estudos desenvolvidos na área da educação física e esporte e, ao 

mesmo tempo, consiga criar instrumentos e protocolos estatísticos indispensáveis ao 

atendimento dos objetivos propostos. Não é difícil, por exemplo, localizar estudos 

com o propósito de se observar às mudanças de hábitos alimentares no Brasil.  

 LEVI-COSTA, SICHIERI, PONTES e MONTEIRO (2005), por exemplo, 

observaram que independentemente da região e do nível socioeconômico, houve 

uma mudança na ingestão alimentar do brasileiro. Segundo esses pesquisadores, 
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houve um aumento na ingestão de proteína animal, que provoca conseqüentemente, 

um aumento considerável de consumo de alimentos calóricos. Concluíram, ainda, 

que existe um decréscimo no consumo de alimentos tradicionais, tais como: arroz e 

feijão em detrimento de alimentos industrializados (refrigerantes, doces), que 

contribuem para um significativo aumento de gordura saturada no cotidiano das 

dietas.    

 Esses dados levantados, por LEVI-COSTA et al (2005), apesar de 

importantes, demonstrando uma tendência atual da obesidade no Brasil, são 

diferentes dos achados do presente estudo, que não evidenciam informações que 

possam nos levar a considerar há existência de diferenças significativas entre as 

duas amostragens, masculina e feminina, quanto aos níveis socioeconômicos dos 

escolares que participaram deste estudo.  

 Os valores médios das variáveis antropométricas subdivididos por raça 

apresentados, na TABELA 6 realçam também que não existe diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos de escolares categorizados por raça, 

em nenhuma das três variáveis analisadas: peso corporal, estatura e IMC. 

Encontrou-se, uma homogeneidade das freqüências entre os valores atribuídos aos 

sujeitos.  

 Vemos aí delineado o papel desempenhado pelas variáveis antropométricas 

de peso corporal, estatura e IMC na formação e crescimento de crianças e jovens 

adolescentes, em idade escolar. Decorre que é perfeitamente normal especular-se 

acerca dos resultados encontrados, por LEÃO, ARAÚJO, MORAES e ASSIS (2003), 

com 387 crianças com idade cronológica entre cinco e 10 anos, que estudavam em 

escolas públicas e privadas.   

 Os resultados obtidos tanto pelos pesquisadores como no presente estudo 

são semelhantes entre as variáveis obesidades, sexo e os grupos classificados por 

raça. Especificamente encontramos semelhanças entre os resultados quando se 

compara obesidade em relação ao sexo e os grupos de escolares classificados por 

raça. Os maiores diferenciais percentuais giram em torno da variável obesidade, nas 

faixas etárias de sete a nove anos, nas escolas particulares e, entre nove e 10 anos 

nas escolas públicas. Faz-se mister dizer que esses estudiosos apontam uma 
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associação direta da variável antropométrica obesidade com os níveis 

socioeconômicos.  

 Como se vê, em todas as variáveis antropométricas se pode encontrar ou 

não, possíveis diferenças estatisticamente significantes. Parece-nos, pois, que 

quando se analisa o valor do IMC relacionado com grupos de etnia branca, amarela / 

japonesa ou negra, observamos que as médias encontradas - aproximadamente 18 

kg/m2, são comparativamente semelhantes com os critérios propostos por COLE et al 

(2000) para a idade de 11 e 12 anos. Daí poderíamos dizer, que uma área 

interessantíssima de estudo constitui a pesquisa transcultural envolvendo culturas 

que se diferenciam quanto aos fatores envolvidos com os grupos raciais, em relação 

a prevalência de sobrepeso ou obesidade. 

 Comportamentos diferenciais seriam certamente esperados, quando se 

estudarem culturas e recursos alimentares diferenciais que se diversifiquem ao longo 

do contínuo processo de crescimento e maturação.  Em culturas cujas pessoas 

vivem com falta de recursos financeiros tornam difícil a criação de um senso de 

“controle interno” sobre a prevalência das variáveis, tais como: peso normal, 

sobrepeso e obesidade.   

 É perfeitamente viável especular-se acerca da possibilidade de uma cultura 

– por exemplo, da brasileira – onde os direitos das crianças e jovens adolescentes 

são constantemente solapados quanto ao poder aquisitivo em relação aos recursos 

alimentares, levar esses agentes sociais a perder a fé em suas próprias 

potencialidades e passem, por mecanismos de defesa úteis à sobrevivência, à sorte, 

ao destino, ao curso natural das coisas. Vemos aí delineadas algumas perspectivas 

capazes de interferir no processo de crescimento e desenvolvimento maturacional de 

crianças e jovens adolescentes, no sentido da prevalência dos valores do IMC 

quanto ao peso normal, sobrepeso e obesidade.  

 Antes de terminarmos esta visão prospectiva do tópico de atribuições de 

freqüência de valores atribuídos às variáveis antropométricas, consideramos 

oportuno citar e analisar mais detalhadamente os dados apresentados na TABELA 7, 

onde os escolares foram subdivididos por gênero e classificados em relação às 

variáveis de peso corporal e estatura e índice de IMC – por conseguinte, em grupos 
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de escolares classificados dentro dos critérios estabelecidos, por COLE et al (2000), 

no sentido classificatório de peso normal, de sobrepeso e obesos.   

 Os resultados obtidos demonstram que 70% da amostra foi incluída no 

grupo dos escolares com peso normal, 15% no grupo dos escolares com sobrepeso, 

e 12% no grupo dos obesos. Quanto aos resultados apresentados, na TABELA 7 e 8 

podemos considerar que são semelhantes com dois estudos realizados com 

brasileiros, do tipo de pesquisa Survey, referendados pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE 

(2006) objetivando determinar os pontos cruciais de cortes para fatores determinados 

como preditores da prevalência da obesidade.  

 O primeiro deles (desenvolvido na década de 70) relaciona-se com as 

despesas familiares – ENDEF – e, o segundo (final da década de 80), como os 

padrões de vida (PPV).  Ambos encontraram resultados semelhantes quanto aos 

riscos do aparecimento de sobrepeso, considerados como baixos para homens 

(2,6%) e para mulheres (5,3%), no ENDEF e 6% (homens) e 11,6% (mulheres) para 

o PPV. 

 Examinando esses resultados, vemos que os valores obtidos no presente 

estudo são de aproximadamente de 15% para a o grupo sobrepeso e de 12% para o 

grupo obesidade, que podemos considerar como acima dos encontrados nos estudos 

abrangendo a população brasileira. Verifica-se que os resultados obtidos no presente 

estudo, apontam que 25% dos escolares estariam acima dos índices considerados 

como normais de IMC. Vemos que os efeitos diferenciais desses índices se 

revelariam mais nitidamente com as tendências seculares das pessoas, de ser 

tornarem mais “gordas”.  

 Os critérios de IMC estabelecidos até bem pouco tempo atrás eram menos 

rígidos que os atuais e, portanto, necessitando de mudanças quanto aos critérios de 

pontos de corte em nível percentis. Alguns dados incluídos na literatura nacional nos 

levaram a um levantamento de estudos que tiveram como objetivo principal avaliar a 

prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças, adolescentes das regiões 

Nordeste e Sudeste. O estudo desenvolvido, por ABRANTES, LAMOUNIER E 

COLOSIMO (2003), por exemplo, envolveu 2.683 crianças (menores de 10 anos) e 

3.943 adolescentes (idade entre 10 e 20 anos). O critério de corte implementado 
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pelos pesquisadores para se identificar o sobrepeso e a obesidade, foi o estabelecido 

por  Cole et al (2000).  

Examinando esses resultados e a quantidade de sujeitos que foram 

considerados como sobrepesados nas regiões citadas, nos levam a dizer, em relação 

ao nosso estudo, que os percentuais de indivíduos com estas características são 

maiores do que os nossos em todas as faixas etárias. Na classificação do IMC para 

os sujeitos obesos, os percentuais alcançados em relação aos nossos escolares, 

para o sexo masculino e feminino, são semelhantes (TABELA 7 e 8).  

 Segue que o estudo desenvolvido, por GIUGLIANO e MELO (2004) 

visando diagnosticar o sobrepeso e a obesidade com crianças de ambos os sexos, 

com idade cronológica entre seis e 10 anos, classificando-os em grupos de obeso, 

sobrepeso e peso normal, e utilizando os parâmetros de corte sugerido, por Cole et 

al (2000). Temos que para o IMC, cerca de 15% dos sujeitos avaliados foram 

considerados com sobrepesados e 5% como obesos. Podemos dizer que apesar do 

referido estudo ser composto por sujeitos com idades inferiores ao presente estudo, 

os resultados obtidos são bastante semelhantes em relação aos 15% dos escolares 

que compuseram o grupo de sobrepeso. 

No que concerne ao grupo dos obesos, os resultados se revelaram mais 

nitidamente quanto às diferenças que giram entre os 12% desse estudo contra 5% 

encontrados naquele estudo. Para aprofundarmos esse ponto, fizemos a 

comparação com o estudo desenvolvido, por SOTELO, COLUGNATI e TADDEI 

(2004) que avaliaram 2.519 crianças de ambos os sexos e com idade cronológica 

entre os seis e os 11 anos, no que concerne à prevalência de obesidade em crianças 

e jovens adolescentes pertencentes às diversas escolas de ensino fundamental e 

médio da cidade de São Paulo.  

Os achados de Sotelo e colaboradores, independentemente das faixas etárias, 

são inferiores aos alcançados pelo presente estudo tanto em relação ao grupo dos 

escolares com sobrepesado como dos considerados obesos. Destaca-se que as 

faixas etárias pesquisadas são diferenciadas entre os estudos – ou seja: uma termina 

antes da fase da adolescência e a outra faixa etária transcende o momento 

pubertário. 



 154

 Os dados apresentados, por exemplo, por NOBRE, DOMINGUES, SILVA, 

COLUGNATI e TADDEI (2006), que avaliaram 2.125 estudantes de escolas públicas 

e particulares (idade média de 12,96) da cidade de São Paulo, visando estabelecer a 

relação entre o aumento do peso e a prevalência dos riscos cardiovasculares, 

demonstraram que não existiam grande diferenças entre essas variáveis no contexto 

das escolas públicas e privadas. Os resultados no que diz respeito ao sobrepeso e 

obesidade ficaram em torno dos 24%. Nota-se aqui, também, que a magnitude dos 

resultados atingiram 26% para as escolas privadas e 22% para as escolas públicas. 

Os resultados apresentados por este estudo são muito parecidos com os descritos 

na TABELA 7 (amostra total - 30% de sobrepesados e 23% de obesos). 

Na comparação com os resultados obtidos, por CAMPOS, LEITE e ALMEIDA 

(2006), que estudaram 1.158 jovens adolescentes das faixas etárias entre 14 e 19 

anos, com o objetivo de observar a prevalência de sobrepeso e obesidade, podemos 

dizer que os resultados encontrados quanto às variáveis sobrepeso (32,5%) e 

obesidade (20,7%), para as faixas de idade de 10 a 14 anos, são relativamente 

semelhantes aos que foram alcançados no presente estudo, ou seja: 30% para os 

escolares com sobrepeso e 23% para os considerados como obesos.  

 Consideremos um pouco mais detalhadamente essas informações, que 

nos levam a dizer, que quando os valores são atribuídos e analisados, por faixas 

etárias –  independentemente de sexo, traz à tona formulações que poderiam 

caracterizar que a variável antropométrica obesidade aumenta em termos 

percentuais. Exemplo disso, é que esses percentuais são maiores nos escolares 

situados, nas faixas etárias de 11, 12 e 13 anos – idades que antecedem a fase da 

adolescência.  

As questões ligada com a maturação e meio ambiente poderiam ser, os 

fatores determinantes das diferenças encontradas durante o processo de 

desenvolvimento e maturação de crianças e jovens adolescentes, em idade escolar. 

Quando os escolares foram divididos, por idade (não por sexo) e classificados de 

acordo com o IMC, por exemplo, apresentaram um aumento da prevalência da 

obesidade nas faixas etárias de 11, 12 e 13 anos – período etário que antecede a 

puberdade.  
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Esses resultados nos levam a considerar mais uma vez, que os fatores 

ambientais e maturacionais podem responder diretamente às tendências dos sujeitos 

pesquisados de se tornarem obesos, principalmente entre as meninas. Verificou-se 

também que o maior percentual de escolares com sobrepeso estão incluídos nas 

faixas de idades de 10, 12 e 13 anos, enquanto que os menores percentuais estão 

relacionados à variável obesidade, nas faixas etárias de oito e nove anos.  

É seguro asseverar que, para essas faixas etárias, afirmações tais como: as 

dependências das crianças de seus parentais.  Essa afirmação contém concepções 

que sustentariam que os parentais contribuiriam decisivamente para que as crianças 

acumulem percentuais de gorduras que os levam ao sobrepeso e a obesidade.  

 A idéia de tendência à aquisição de sobrepeso e obesidade é considerada, 

tanto no sentido de variáveis antropométricas determinadas de várias situações 

sociais e econômicos, como no de um mecanismo de processamento de estímulos 

relacionados com os hábitos alimentares. Esses estímulos poderiam ser entendidos 

como qualquer tipo de conduta ou atividade das crianças / jovens suscitadas por 

estímulos sociais e econômicos – daqueles estímulos sociais que emanam da 

conscientização de um individuo do comportamento e/ou expectativa de 

comportamento, de outras pessoas (parentais).  

 Em outras palavras, seriam todos os fatores predisponentes e 

desencadeantes de condutas e atitudes pessoais, compreendidas através do meio 

social e de espaço vital relacionado a comportamentos ou expectativas de conotação 

interpessoal. Devido às características e necessidades atribuídas pelo pesquisador a 

essas variáveis antropométricas, os dados apresentados, na TABELA 9 estão 

relacionados ao conjunto geral dos escolares subdivididos, no sentido das raças: 

branca, negra e japonesa / amarela. Por conseguinte, seguindo os critérios 

propostos, por COLE et al (2000) às variáveis antropométricas: peso normal, 

sobrepeso e obeso.   

 Considerando a distribuição dos valores das freqüências observadas, em 

relação aos escolares do sexo masculino e feminino, podemos dizer que não foram 

encontradas diferenças percentuais entre os sujeitos com sobrepesado ou obeso. Os 

percentuais alcançados com os escolares tidos como obesos, foi de 

aproximadamente 10%.   
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 O maior percentual está associado aos escolares da raça japonesa / 

amarela e o menor à raça negra. Encontrou-se, ainda, que 76% dos escolares 

pesquisados estão dentro dos padrões de pessoas com peso normal e 13% deles 

com sobrepeso, segundo os critérios propostos, por COLE et al (2000). Por 

conseguinte, uma das formas para se compreender mais especificamente esses 

resultados, é verificar se existem diferenças dos valores atribuídos pelos escolares 

incluídos dentro dos três grupos de raças pesquisadas, cujos dados podem ser 

observados através da FIGURA 18.  

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

%

Peso Normal Sobrepeso Obesidade

Classificação IMC

BRANCO

NEGRO

JAPONÊS

 

  FIGURA 18 –  Distribuição da quantidade (percentual) de sujeitos da amostra 

considerados como de peso normal, sobrepesado e obesos 

classificados por raça. 

 

 

 

 Como se vê, há uma semelhança entre os resultados dos três grupos 

raciais, em relação as variáveis antropométricas estudadas: peso corporal e estatura 

(IMC). Essas informações devem ser lidas da seguinte maneira: independentemente 



 157

das características da amostragem, em relação a sexo, idade, nível socioeconômico, 

raça e dos valores apresentados para o IMC, em termos numéricos de escolares que 

poderiam ser considerados com sobrepesados e/ou obesos. Os resultados obtidos 

são semelhantes aos estudos de caráter regional realizados no Brasil. Em média, o 

sobrepeso esta em 10% dos escolares pertencentes ao grupo de raça branca,  o 

mesmo acontecendo em relação aos da raça negra (10%). As médias percentuais 

associadas à variável obesidade ficaram em torno de oito e nove por cento.  

 Em relação aos resultados apresentados na FIGURA 7 e 8, cujos escolares 

foram subdivididos por níveis socioeconômicos e classificados de acordo com os 

critérios do IMC para os grupos de escolares considerados, com peso normal, 

sobrepeso e obesidade, podemos considerar que dentro dos grupos masculinos (B e 

D) estão situados os maiores números de escolares obesos. Diríamos, também, que 

não foram encontradas diferenças percentuais entre os sexos nos diferentes níveis 

socioeconômicos - A, B, C, D e E. Há semelhanças entre os dados associados com 

os sujeitos considerados com sobrepeso ou obesos.  No grupo “E” (escolares com 

menor poder aquisitivo) não foi observado nenhum sujeito que possa ser considerado 

como obeso.   

 Resultados semelhantes foram encontrados entre os escolares do sexo 

masculino em relação aos do sexo feminino. Como constatado, na FIGURA 8, os 

grupos C e D foram os que apresentaram o maior número de sujeitos considerados 

como obesos. Esses resultados confirmariam que existem semelhanças entre os 

valores apresentados nas FIGURAS 7 e 8, confirmam as concepções que se 

seguem: existem semelhanças entre os valores percentuais atribuídos para os 

escolares de ambos os sexos, em relação às variáveis pesquisadas, com exceção do 

grupo “E”. 

 Estes dados observados são muito semelhantes àqueles obtidos por 

(NOBRE, DOMINGUES, SILVA, COLUGNATI e TADDEI, 2006; CAMPOS, LEITE e 

ALMEIDA, 2006), especialmente no que diz respeito às freqüências percentuais de 

avaliação dos níveis socioeconômicos e aumento do peso corporal. Todavia, 

podemos considerar que os dados apresentados nas FIGURAS 7 e 8 são maiores 

em relação aos escolares classificados com peso normal.   
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 Os resultados mostram, também, que apesar do aumento da prevalência da 

variável obesidade em escolares – essa variável antropométrica está associada a 

uma pequena parcela da população dos escolares estudados. Por outro lado, SILVA, 

BALABAN e MOTTA (2005) levaram a efeito um estudo objetivando comparar a 

prevalência das variáveis sobrepeso e obesidade em escolares de diferentes níveis 

socioeconômicos, do qual participaram 1.616 crianças e adolescentes, com idade 

cronologia entre dois a 19 anos, na cidade de Recife / PE.  

 Os critérios de corte para o sobrepeso e a obesidade estavam associados 

com os propostos pelo National Center of Health Statistic (2000). Foram alcançados 

resultados que demonstraram a prevalência do sobrepeso em crianças e jovens 

adolescente pertencentes às classes sociais com melhor nível socioeconômico e a 

que a obesidade prevalece entre as crianças pré-escolares com maior poder 

aquisitivo. Esses dados são semelhantes aos alcançados nesse estudo quanto às 

variáveis de peso corporal e estatura.  

 Os valores das médias percentuais encontradas, em relação às questões do 

IMC e sua classificação quanto ao peso normal, sobrepeso e obesidade, 

demonstram uma predominância de sujeitos classificados com peso normal e 

enquadrados de acordo com os parâmetros estabelecidos como ideais para a saúde 

física e mental. Por outro lado, podemos dizer que existe uma pequena parcela de 

escolares (15%) com sobrepeso e 10% que poderiam classificar como obesos.  

 Enfim, apresentamos algumas análises e digressões teóricas acerca das 

variáveis antropométricas, sugeridas no estudo pela relevância que tem na 

percepção de responsabilidade, e, todavia, a consideração de que tais variáveis são 

cruciais na compreensão dos comportamentos das pessoais que, em principio são 

formuladas psicologicamente em torno das possíveis diferenças perceptivas de 

autoconceito, auto-estima e imagem corporal. Essas hipóteses são, sem dúvida, 

úteis e tem gerado um grande número de trabalhos teóricos e experimentais, embora 

sua generalização juntamente com os problemas metodológicos empregados pelos 

pesquisadores tenham tornado alvo de varias críticas, facilmente encontradas na 

literatura psicológica e esportiva.  
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 Na seqüência, nós nos limitaremos a uma análise psicossocial e 

sociodinâmica associadas às concepções que norteiam as variáveis 

comportamentais que influenciam na auto-estima, autoconceito e imagem corporal 

que poderiam conduzir escolares a desencadear várias considerações em suas 

percepções.  

 

10.2 Variáveis dimensionais comportamentais de autoconceito 

 

 Nesta análise utilizaremos as questões formuladas que compõem o 

Instrumento Piers-Harris 2 que servem para explicar melhor as hipóteses aqui 

desenvolvidas. Recordemos, por exemplo, que este instrumento estabelece um 

conjunto de informações que devem ser analisadas de acordo com as diferentes 

percepções que os sujeitos dão aos seus próprios comportamentos associados ao 

autoconceito total (TOT) e, sobre seis variáveis comportamentais denominadas: 

ajustes de comportamento (BEH), “status” intelectual e escolar (INT), aparência física 

e atributos pessoais (PHY), liberdade de ansiedade (FRE), popularidade (POP), 

felicidade e satisfação (HAP).  

 É justamente, essa dimensão comportamental e suas variáveis que foram 

analisadas nesse estudo. Antes de passarmos à discussão dos resultados em apoio 

ao Instrumento Piers-Harris 2 (versão, 2002), discutiremos algumas concepções 

fundamentais, todas derivadas do instrumento de pesquisa utilizado. Por 

conseguinte, o Instrumento Piers-Harris 2 classifica os valores correspondentes a 

cada uma das variáveis em escores brutos (Score t), que posteriormente  podem ser 

classificados em percentil.  

 A diferença teórica entre o Pierrs-Harris 2 e os demais instrumentos de 

pesquisa reside no fato de que ele permite uma análise interpretativa qualitativa dos 

valores atribuídos ao autoconceito total (TOT) e às seis dimensões de 

comportamento dos sujeitos, sendo os resultados considerados como dentro, acima 

e abaixo das médias às respostas emitidas pelos sujeitos, todas as médias estão no 

QUADRO 11.   
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 Esses resultados é que servem para explicar melhor o ponto fundamental 

determinado pelo Pierrs-Harris 2 – o de que a média geral do TOT e das seis 

variáveis comportamentais deveriam ficar próximas da média normal. De acordo com 

esse referencial, os valores que ficarem muito acima da média podem ser vistos 

como uma maneira de mascarar o descontentamento que os sujeitos possuem de si 

próprios, em relação ao autoconceito e imagem corporal. Os valores que ficam 

abaixo da média normal podem apresentar indícios de desajustamentos dos estados 

de humor, especialmente àqueles relacionados à auto-estima baixa, frustração e 

transtornos alimentares (anorexia, bulimia).  

 As causalidades pessoais e impessoais, por exemplo, caracterizam-se pela 

intenção dos indivíduos e pela eqüifinalidade (conduta constante em direção a um 

certo fim através de diferentes meios). Nas condutas impessoais tanto a intenção 

quanto a eqüifinalidade ficam ausentes do processo – o resultado final das ações dos 

sujeitos ficam à mercê das condições ambientais e mediadoras que se interpõem 

entre a origem das intenções e o fim delas. Em outras palavras, quando tratamos de 

causalidades pessoais ou impessoais, o resultado final das percepções e atribuições 

de valores fica à mercê das condições ambientais e das forças sociais impulsoras, 

mediadoras e limitantes.    

 No caso dos resultados obtidos com a totalidade das amostras, distribuídos 

e classificados em termos de Score t podemos considerar que a percepção que os 

escolares (ambos os sexos) possuem dos próprios comportamentos associados ao 

autoconceito são valores importantes nas análises e discussões dessas atribuições 

pessoais. A TABELA 10 traz, por exemplo, a amostra subdivida por idade e valores 

médios atribuídos para cada uma das seis variáveis que compõem o autoconceito 

total, além do próprio autoconceito (TOT). De uma forma geral, as médias 

encontradas em todas as faixas etárias ficaram acima dos 40 pontos, que pode ser 

considerado como ideal para os padrões de saúde determinados pelo Pierrs-Harris 2.  

 Os resultados alcançados entre as faixas etárias (grupos etários) 

demonstraram mediante aplicação da Anova, que não existem diferenças 

estatisticamente significativas (p<0,05) entre os escolares da faixa etária de oito anos 

e as demais. Diríamos que independentemente da variável autoconceito total e de 

suas dimensões, os valores médios atribuídos pelos escolares caracterizam a 
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existência de comportamentos compatíveis com os parâmetros ideais estabelecidos 

quanto à saúde física e mental.   

 Esta confirmação deve ser aceita tendo em vista os dados obtidos nessas 

faixas etárias, cujos valores foram menores do que 44 pontos. Os desvios padrão de 

até oito pontos, obtidos em algumas escalas de conceitos, podem ser considerados 

como um sinal de que possíveis distúrbios perceptivos estavam sendo acentuados 

por alguns escolares, em relação ao autoconceito total (TOT) e demais dimensões 

comportamentais.   

 Como podemos constatar, os dados apresentados (sujeitos subdivididos, 

por, sexo e idade) na TABELA 11, demonstraram claramente que 

independentemente do sexo e da idade, todos os resultados obtidos (entre 45 e 55 

pontos) estão de acordo com os parâmetros preconizados como ideais para a saúde 

física e mental. Os resultados apresentados, na TABELA 11 – demonstraram 

claramente há existência de diferenças estatísticas em todas as idades. Foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas em todas as idades, alterando 

apenas as dimensões comportamentais.  

 O autoconceito total (TOT) e o ajuste de comportamento (BEH) foram as 

variáveis que demonstram as maiores diferenças entre os sexos. Por outro lado, a 

variável popularidade (POP) e felicidade e satisfação (HAP) apresentaram diferenças 

estatísticas quanto aos escolares, da faixa etária de oito anos.    

 Na busca de tais diferenças em relação ao autoconceito (TOT) observamos 

que há um aumento das atribuições de valores por parte dos escolares pertencentes 

à faixa etária correspondente ao início da adolescência (ver FIGURA 9). Observou-se 

que dentro dos grupos masculinos, os resultados obtidos (46 a 48 pontos) são 

semelhantes durante o processo de desenvolvimento dos escolares, das faixas 

etárias de oito a 14 anos. No grupo feminino, por conseguinte, foram encontrados 

valores inferiores aos do masculino. Foram observados que existem um decréscimo 

desses valores, no início da adolescência. Por outro lado, esses valores podem ser 

considerados normais pelos critérios estabelecidos, pelo Pierrs-Harris 2.  

 A concepção de que não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas entre os sexos, intergrupos e dentro dos grupos do mesmo sexo, 

evidência de forma ampla que as percepções e os valores atribuídos ao autoconceito 
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total e seus componentes devem ser considerados cruciais na compreensão dos 

padrões de comportamentos seguidos pelos escolares, em idade escolar. Diríamos 

que, apenas na faixa etária de oito anos e 13 anos, foram encontradas algumas 

diferenças estatisticamente significativas entre o masculino e feminino. Um ponto de 

vista teórico pode ser trazido à baila para que se dê maior significação e utilidade a 

hipótese de que, independentemente, de sexo e idade, os valores médios 

observados dentro de cada uma das variáveis comportamentais giram em torno dos 

parâmetros considerados, como ideais para a saúde física e mental (ver TABELA 

11).  

 É nossa a concepção que tais seqüências de atribuições ditam a percepção 

dos escolares à visão que possuem dos seus comportamentos. Conseqüentemente, 

a simples proposição de que o autoconceito gera o desencadeamento de possíveis 

“doenças” pode ou não ser verdadeira. Os valores atribuídos por um escolar, por 

exemplo, pode depender do estado de ânimo relacionados aos princípios do prazer e 

do desprazer com relação aos valores sociais e estéticos gerados pela sociedade.  

 A preocupação com possíveis mudanças perceptivas de autoconceito e 

auto-estima de sujeitos pertencentes às faixas etárias de 12 a 18 anos levou 

HEINONEN, RAIKKONE e KELTIKANGAS-JARVINEN (2005), a pesquisar opiniões 

de aproximadamente 3.500 sujeitos através de dois instrumentos de auto-estima: o 

Coopersmith Self-Esteem Inventory e o de Disposição para Otimismo (Life 

Orientation).  

 Os resultados demonstraram que não existiam diferenças estatisticamente 

significativas entre os valores atribuídos pelos indivíduos dos sexos masculino e 

feminino, de faixa etária mais nova. Os dados apontaram, por outro lado, que as 

mulheres, na idade de 18 anos atribuíram valores maiores para seus próprios 

comportamentos associados ao autoconceito e auto-estima. Observou-se, também, 

que não há diferenças entre os valores masculinos e femininos nas idades mais 

precoces, porém na análise dos valores dos grupos de idade diferente, 12 e 18 anos, 

os valores foram significativamente superiores sempre para a amostra de maior 

idade. 

 Nas opiniões desses pesquisadores, o fator idade não representaria a única 

variável que possa alterar os valores da auto-estima. Haveria maior atribuição de 
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causação pessoal quando a natureza dessas percepções estivesse ligada à natureza 

da experiência pessoal, propensão para o sucesso e ao otimismo social. As variáveis 

independentes poderiam determinar a natureza da ligação afetiva entre a percepção 

e os valores atribuídos ao autoconceito e auto-estima.  

 Como vimos anteriormente, na FIGURA 9, os valores atribuídos às variáveis 

comportamentais de autoconceito e seus componentes, são praticamente 

semelhantes, nas faixas etárias compreendidas entre oito anos (média 50 pontos 

para o TOT) até os 14 anos (média de 46 pontos para o TOT). Há pontos de contato 

entre a formulação dos mecanismos psicológicos e psicanalíticos de certas 

racionalizações e certas suposições e proposições das teorias de consistência 

cognitiva.  

 A tônica é sem dúvida a tentativa de se integrar concepções teóricas e os 

resultados práticos, visando chegar a conclusões objetivas, comprovadas e, quando 

possível, consistentes, acerca do problema caracterizado no presente estudo. Vemos 

que, há muito, a idéia de buscar harmonia entre percepções de comportamentos e de 

valores sociais e estéticos, que existem de forma inequívoca.  

 Encontramos, ainda, outras contribuições baseadas na idéia de que possam 

ser encontradas diferenças significativas entre autoconceito e a auto-estima, nas 

percepções de sujeitos, em idade escolar. ISRAEL e IVANOVA (2002) objetivando 

encontrar essas diferenças desenvolveram um estudo com 121 crianças (ambos os 

sexos) com idade cronológica entre oito e 14 anos. Os resultados apontam que os 

maiores percentuais foram encontrados nas opiniões dos sujeitos mais jovens, que 

atribuíram valores menores às variáveis de autoconceito, quando comparados com 

os sujeitos pertencentes à faixa etária da pré-adolescência. Foi observado, ainda, 

que os sujeitos do sexo feminino tendem a atribuir valores menores às variáveis 

comportamentais de autoconceito e auto-estima do que os sujeitos do sexo 

masculino, independentemente das faixas etárias analisadas. Os autores 

consideraram que, esses dados devem ser vistos com cautela devido à faixa etária 

dos sujeitos: oito anos.  

  Um outro estudo desenvolvido para verificar a influência da idade, nos 

valores atribuídos às variáveis comportamentais, de autoconceito é o de PIERCE e 

WARDLE (1993), que investigaram crianças com idade entre nove e 11 anos. O 
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instrumento empregado foi o Piers-Harris, sendo que os resultados encontrados 

diferem dos encontrados neste estudo.  Existem pequenas diferenças entre os 

valores atribuídos por meninos e meninas. Os maiores valores diferenciais foram 

encontrados, em relação ao grupo feminino. Esse conjunto de informações giram em 

torno dos 50 pontos – que podem ser considerados acima das médias estabelecidas 

psicologicamente para a saúde. Os resultados tenderam a ilustrar que a dimensão 

aparência física (PHY) foi à única variável comportamental que apresentou 

diferenças estatísticas significativas entre os sexos, a saber: no feminino, 60 pontos 

e, no masculino, 55 pontos.  O Piers-Harris empregado foi constituído, por 80 itens – 

sua primeira versão de respostas.    

 NEUMARK-SZTAINER e HANNAN (2000) pesquisaram, por exemplo, a 

percepção de autoconceito e auto-estima entre jovens dos sexos masculino e 

feminino. Avaliaram aproximadamente 6.700 sujeitos, com idade cronológica entre 10 

e 18 anos, durante o transcorrer de dois anos. Os resultados demonstraram que os 

valores atribuídos ao autoconceito total (TOT) foram semelhantes aos encontrados 

no presente estudo, independentemente do sexo, nível socioeconômico e etnia. Por 

conseguinte, tendendo a confirmar as expectativas de que não existem diferenças 

perceptivas nas atribuições de valores entre os jovens, diferentes idades, às 

variáveis comportamentais de autoconceito total e seus componentes. 

 Os argumentos acima e os resultados apresentados nos levam que o 

autoconceito e a satisfação são capazes de realçar predições sempre que existe uma 

relação quanto a maneira pela qual os sujeitos descrevem seus comportamentos. 

Essas concepções foram as que levaram, FROST e McKELVIE (2004), a pesquisar 

opiniões de 227 estudantes de ambos os sexos, de diferentes graus de escolaridade, 

sendo: escola elementar, segundo grau e universitários, a avaliação da auto-estima 

foi realizada por meio da aplicação de um instrumento denominado The Culture-Free 

Self Esteem Inventory (Battle, 1981).  

 Os resultados comprovaram que os homens - independentemente do grau 

de escolaridade, foram os que atribuíram os maiores valores para a auto-estima. 

Esses resultados, por conseguinte, não foram considerados estatisticamente 

significativos. As diferenças encontradas, por exemplo, entre os graus de 

escolaridade, demonstraram que os valores atribuídos variam, segundo a idade 
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cronológica dos sujeitos. Se levarmos em conta os valores atribuídos à autoconceito, 

poderíamos dizer, que não  apresentavam diferenças estatisticamente significativas. 

Destaca-se, também, que os resultados encontrados neste estudo são semelhantes 

aos apresentados, na FIGURA 9, cujos valores atribuídos pelos escolares à variável 

comportamental autoconceito, estão dentro dos parâmetros preconizados pelo 

Pierrs-Harris 2 quanto à saúde.  

 Uma das preposições desses resultados é o que se refere à relatividade da 

exposição a informações que sugerem que o processo de atribuição de valores às 

variáveis comportamentais de autoconceito pode variar, segundo a capacidade 

perceptiva das crianças e jovens adolescentes.  

 HARGREAVES e TIGGEMANN (2004)  pesquisando as diferenças 

perceptivas entre sujeitos do sexo masculino e feminino quanto a influência da mídia 

sobre a percepção da imagem corporal e do autoconceito, demonstraram segundo, o 

instrumento denominado como satisfação corporal, estado de humor, escala de 

aparência e inserção social, que a idealização da imagem corporal representava o 

ponto crucial das discussões. Os resultados obtidos, com 595 sujeitos pesquisados 

(310 garotas e 285 garotos), com idade média, de 14,3 anos, demonstraram que a 

idealização feminina de imagem corporal quando comparada com a masculina, é 

mais acentuada sobre o autoconceito.  

 Essas informações sugerem que as mulheres são mais dependentes dos 

valores socioculturais do que os homens, assim, atribuindo valores mais dissonantes 

quanto ao construto do autoconceito total (TOT). Diríamos que esses resultados, 

apesar de serem menores quando comparados com os do masculino, não 

representam ser estatisticamente significativos, se comparados com os encontrados 

nesse estudo (ver FIGURA 7).  

 Teoricamente esses dados informativos podem ser vistos como tendências 

dos sujeitos de ambos os sexos de se engajarem ou não quanto às avaliações que 

fazem de seus próprios comportamentos – aceitos ou repudiados, se aumentado a 

dissonância perceptiva quando um sujeito do sexo masculino ou feminino realmente 

se engaja em tais avaliações.  

 Essa linha de pesquisa nos conduz a um estudo desenvolvido, por 

YANPING, XIAOQI, WENJUN, JIN e GUANSHENG (2005) objetivando investigar 
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opiniões de 9.100 crianças e jovens adolescentes chineses, com idade cronológica 

de três a 15 anos de idade. Utilizando o instrumento denominado avaliação da 

imagem corporal e do autoconceito, demonstraram que existiam diferenças 

significativas entre o sexo e dentro das faixas etárias estudadas. Os resultados 

confirmaram de maneira insofismável as predições das crianças e jovens 

adolescentes, do sexo feminino com suas próprias imagens corporais.  

 Os dados confirmaram, ainda, as expectativas da existência de diferenças 

estaticamente significativas quanto às capacidades perceptivas negativas atribuídas 

ao autoconceito, e isso ficou ainda mais claro na medida em que os sujeitos se 

aproximavam da fase de maturidade. Apesar das diferenças encontradas entre os 

sujeitos avaliados, os valores médios alcançados por todas as variáveis analisadas, 

especificamente a variável comportamental de autoconceito, são muito semelhante 

aos que foram encontrados nesse estudo e apresentados, na TABELA 11 e FIGURA 

9 – que mostram que estão dentro dos parâmetros ideais para a saúde psicológica.   

 Como bem demonstram os estudos e pesquisas, quanto maior os níveis de 

satisfação dos seus próprios comportamentos, menor poderia ser a dissonância 

cognitiva dos sujeitos (ambos sexos) decorrente das percepções que evidenciam 

imagens corporais e autoconceitos contrários às posições pessoais e, 

conseqüentemente, menor as mudanças de condutas e atitudes quanto às 

concepções que possuem, em relação aos seus próprios comportamentos.  

 A fim de responder às análises e discussões de que as próprias atribuições 

de valores se confundem entre os estudos, STORVOLL, STRANDBU e 

WICHSTROM (2005) realizaram uma pesquisa com características longitudinais, 

com duração de 10 anos, visando caracterizar as possíveis mudanças perceptivas 

que adolescentes tinham das suas imagens corporais. Foram pesquisadas opiniões 

de jovens adolescentes, com idade cronológica entre 13 a 19 anos, em dois períodos 

distintos: em 1991 (n 10.460) e, em 2002 (n 11.371). Um ponto fundamental a ser 

realçado é que todas as avaliações seguiram os mesmos procedimentos 

metodológicos.  

 Em termos de resultados, as mulheres / meninas foram as que atribuíram 

menores índices de satisfação, em relação às imagens de seus corpos, sendo que os 

homens se posicionaram, segundo os dados coletados na fase inicial. O aumento na 
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proporção da imagem corporal negativa foi significativo, nos dois períodos, entre as 

meninas, no que diz respeito, a aparência física (face, tônus muscular, peso, 

estatura) e comportamento de autoconceito. O fato é que as mulheres / meninas 

foram as que se apresentavam “menos” felizes quanto suas aparências físicas (1992 

– 2002) quando comparadas com os homens / meninos.  

 Os homens / meninos foram avaliados como sendo mais felizes, na última 

fase do estudo (2002) do que na fase inicial, realizada em 1992. Os autores 

postularam que, as influências e pressões da sociedade e da mídia podem ser 

consideradas como agentes que maior influência exerce sobre o comportamento dos 

sujeitos na modernidade, especialmente sobre o sexo feminino.  

 Os estudos que tentam explicar os valores atribuídos ao comportamento de 

autoconceito de crianças e jovens adolescentes, por muitas vezes, não conseguem 

demonstrar resultados numéricos expressivos. A idade e o sexo aparecem como 

variáveis dependentes e independentes no processo de análise. Como apresentado, 

nas TABELAS 10 e 11 e, na FIGURA 9, os resultados dos valores médios 

encontrados, em relação às variáveis comportamentais de autoconceito e suas 

dimensões, por mais diferentes que possam ser,  estão dentro dos parâmetros 

preconizados pelos diversos instrumentos de pesquisas empregados.   

 Em termos de possíveis influências socioeconômicas na competência 

perceptiva dos escolares, nas atribuições de valores às variáveis comportamentais 

de autoconceito total (TOT) e suas dimensões, podemos dizer, em conclusão que 

tudo aquilo que distingue os resultados alcançados nesse estudo, é a ênfase dada 

pelos escolares ao processo decisional e todos os aspectos psicossociológicos 

envolvidos nas opiniões desses agentes nas diferentes faixas etárias. Inclusive no 

que diz respeito à predição dos valores atribuídos aos níveis socioeconômicos, que 

estão distribuídos em grupos denominados A, B, C, D e E, cujos resultados foram 

expostos, na TABELA 12. A idéia de consistência de valores atribuídos é uma 

variável de notável relevância no estudo e na predição de padrões de 

comportamentos seguidos por escolares de diferentes níveis socioeconômicos, da 

cidade de Cambé / Paraná. Por conseguinte, podemos dizer que os resultados 

demonstraram que existem diferenças estatisticamente significativas (ver TABELA 
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12) entre os valores atribuídos pelos grupos socioeconômicos e os critérios 

preconizados pelo Piers-Harris 2.  

 Conforme se aceite ou não as analogias e discussões sobre os níveis 

socioeconômicos dos sujeitos que participaram do presente estudo, o fato é que 

praticamente todos os grupos socioeconômicos obtiveram médias superiores a 45 

pontos, para os valores atribuídos para o autoconceito total (TOT) e suas dimensões 

constitutivas. O grupo socioeconômico “E” (menor poder aquisitivo) foi aquele que 

apresentou os menores valores para as variáveis comportamentais, cujo valor médio 

alcançado, pela variável comportamental denominada, de livre de ansiedade (FRE) 

foi de 43 pontos. Podemos dizer que foi o menor resultado alcançado, por uma 

variável comportamental quando comparados com todas as análises realizadas, 

independente do grupo socioeconômico e das dimensões avaliadas.  

 Considerando esse aspecto dos resultados obtidos que não se seguem um 

ao outro, eles se assemelham aos princípios que determinam as predições de 

comportamentos que se seguem à capacidade perceptiva de elementos consonantes 

ou dissonantes de condutas e atitudes opinativas. O fato, por exemplo, de um sujeito 

ter uma opinião e deparar com outra a quem a primeira respeita e que mantém 

opinião contrária à sua é considerada dissonante pela teoria da dissonância 

cognitiva.  

 As formulações teóricas sobre os resultados alcançados nos levam a dizer 

que em todos os grupos socioeconômicos, foram observadas através do protocolo 

estatístico, Anova, diferenças (p<0,05), em relação aos grupos de maior poder 

aquisitivo “A” com os de menor poder aquisitivo “E”, na variável livre de ansiedade 

(FRE). Apesar de serem poucos os estudos / pesquisas realizados no Brasil com 

base nas relações entre as percepções e valores atribuídos às variáveis 

comportamentais, os resultados obtidos indicam a generalidade desse fenômeno e 

sua aplicabilidade em escolares de determinada região populacional brasileira.  

 Segue que os resultados médios alcançados em todas as variáveis 

comportamentais analisadas podem ser vistos como condizentes com os critérios 

estabelecidos pelo Pierrs-Harris 2, em relação aos padrões normais de saúde 

mental. Um ponto importante é que a média resultante da aplicação deste 

instrumento é de que os valores dos desvios padrão entre 7 e 8 pontos, apontam que 
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alguns sujeitos apresentaram resultados inferiores aos preconizados como ideais 

para a saúde. O manual do Instrumento Piers-Harris 2, diz que a utilização de valores 

médios obtidos em grandes amostras devem ser observados com cautela. As 

possíveis diferenças entre os valores atribuídos para o autoconceito e suas 

dimensões se estiverem abaixo do que é considerado como normal, por exemplo, 

devem ser analisadas individualmente, porque podem referendar para a necessidade 

da ajuda de profissionais ligados com as áreas da psicologia e psicanálise. 

 A concepção que gerou a distribuição dos escolares, por grupos 

socioeconômicos está ligada com a observação de possíveis interferências 

socioeconômicas sobre a capacidade opinativa dos escolares (ambos os sexos), em 

relação ao autoconceito total (TOT) e suas variáveis dimensionais. Tais 

preocupações podem parecer incompatíveis a primeira vista, uma vez que se há um 

processo decisório que permite a liberdade de decisão de atribuição de valores às 

variáveis comportamentais de autoconceito total (TOT) e demais variáveis.   

 O que se fez foi criar uma situação pela qual os sujeitos não ficassem 

restritos quanto às suas liberdades opinativas. Esse foi o paradigma empregado, já 

que não encontramos na literatura nacional, estudos que pudessem oferecer dados 

para serem comparados com os do presente estudo. Os estudos encontrados, (em 

periódicos nacionais e internacionais), por exemplo, estavam relacionados com 

sujeitos pertencentes a populações com características e classificações 

socioeconômicas diferenciadas.  

 Essas informações requerem um aprofundamento para pudéssemos 

esclarecer algumas questões fundamentais em torno dos valores socioculturais no 

processo de avaliação da construção e desenvolvimento do autoconceito. DAVISON 

e BIRCH (2001) realizaram um estudo de revisão bibliográfica com o objetivo de 

investigar se os valores socioculturais estariam associados com o processo da 

construção do autoconceito. O estudo procurou, também, investigar a relação 

existente entre o aumento de peso corporal na infância e o autoconceito.  

 Os resultados demonstraram que o grau de escolaridade dos parentais 

influencia decisivamente os comportamentos infantis, no que diz respeito aos valores 

socioculturais e às crenças infantis. De acordo com tais dados, as características 

familiares e escolares, são agentes sociais que influenciam, nos hábitos e nos 
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interesses e oportunidades, das crianças de praticar atividades físicas e esportivas. A 

etnia e o nível socioeconômico, segundo esses estudiosos, podem levar às crianças 

e jovens adolescentes à prevalência de peso corporal – por essa razão, atuando 

como fortes aliados às mudanças positivas ou negativas quanto aos comportamentos 

de autoconceito e de imagem corporal.  

 O estudo desenvolvido, por KLACZYNSKI, GOOLD e MUDRY (2004) 

contribui para a confirmação dessas avaliações, destacando que os valores culturais 

e sociais interferem decisivamente na construção da identidade social dos jovens 

adolescentes. O estigma da prevalência da obesidade pode ter ligação direta com os 

valores socioculturais e, dentre eles, o socioeconômico. Esses fenômenos foram 

investigados e relatados, por DAVISON e BIRCH (2001), que pesquisaram 182 

crianças, na faixa etária de cinco a sete anos. O instrumento denominado Family 

Income and Parent Education, foi empregado para analisar a renda familiar – para 

avaliar o autoconceito utilizaram o inventário proposto por Harter e Pike (1984). Não 

foram encontrados resultados estatisticamente significativos que pudessem constatar 

diferenças entre os valores atribuídos ao autoconceito e a distribuição de renda 

familiar, embora as crianças com menor poder socioeconômico tivessem uma menor 

identificação com as questões relacionadas com a aparência física.  

 Os estudos com objetivos de esclarecer possíveis predições de 

comportamentos de autoconceito derivadas das relações entre hábitos alimentares e 

os níveis socioeconômicos levou-nos, a pensar sobre o que a literatura tem dito 

quanto à dissonância perceptiva de comportamento de autoconceito, que 

invariavelmente tem sido relacionado com problemas psicológicos, mas 

especificamente com o aparecimento de doenças ligadas com os distúrbios 

alimentares, tais como: anorexia, bulimia. 

 O Piers-Harris 2 focaliza e avalia, por exemplo, a percepção que os 

indivíduos possuem de sua aparência física (PHY) – uma variável estreitamente 

ligada com o autoconceito total (TOT). As concepções trazidas pelo manual do 

referido instrumento apontam que essa variável comportamental é a que mais 

influencia nas questões relacionadas aos transtornos alimentares, especificamente 

pela sua dependência direta com os canais de comunicação midiáticos que abordam 
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a necessidade das pessoas em se adequarem aos novos valores e padrões de 

comportamentos sociais e estéticos. 

 As forças motivacionais do ponto de vista sócio-psicológico – das questões 

envoltas com a aparência física e reatância psicológica (estado motivacional voltado 

para o restabelecimento de padrões de comportamentos que foram descartados) 

sugerem que os processos de aderência a novos padrões de comportamentos 

sociais e estéticos poderiam superar efeitos de reatância psicológica quando os 

indivíduos se defrontam com a liberdade restringida, mas com possibilidade de 

escolhas.   

 Um estudo conduzido, por ROGERS, RESNICK, MITCHELL e BLUM (1997) 

objetivando relacionar os níveis socioeconômicos com o peso corporal e o 

aparecimento de transtornos alimentares, demonstrou de acordo, com 17.571 

escolares (sexo feminino) classificados por renda familiar, que o hábito alimentar e o 

nível socioeconômico estariam associados de maneira significativa aos transtornos 

alimentares – por conseguinte, com as chamadas “doenças” psicológicas. Os 

pesquisados levantaram a hipótese de o nível socioeconômico, não seria o principal 

fator do desencadeamento dessas doenças devido a existência de outros elementos 

dependentes, tais como: a estrutura e hábitos familiares. 

 As questões socioeconômicas levaram WAMALA, WOLK e ORTH-GOMÉR 

(1997) a verificar se existia relação entre os níveis socioeconômicos e o 

aparecimento de prevalência da obesidade – procuraram, ainda, investigar qual (is) 

agentes sociais poderiam influenciar sobre o ganho de peso corporal. O estudo foi 

desenvolvido mediante a aplicação de instrumentos de pesquisas voltados para a 

identificar a qualidade e estilos de vida, auto-estima e prática das atividades físicas.   

 A hipótese central buscou verificar se as pessoas com menores níveis 

socioeconômicos estariam associados a um maior estado de stress situacional, que 

poderia levar os sujeitos à prevalência do aumento do peso corporal e à obesidade. 

Os dados obtidos apontaram que, as pessoas com menor nível socioeconômico tem 

uma estreita relação com a prevalência do aumento do peso corporal e a um baixo 

comportamento de autoconceito.   

 As tendências encontradas pelos pesquisadores apontavam para odds ratio 

de 2,2, ou seja, duas vezes mais a chance deste comportamento existir na população 
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de menor poder aquisitivo. Encontraram que a posição social, estilo de vida e a baixa 

auto-estima, contribuíam decisivamente para as essas tendências, cujos valores 

percentuais associativos, atingiram 53%. De acordo com essas avaliações, poder-se-

ia dizer, que existem grande parte dos sujeitos pesquisados, precisavam ser 

encaminhados em busca de ajuda de profissionais da área da psicológica e 

psicanálise. 

 A magnitude e a análise do conjunto de dados apresentados, na TABELA 12 

demonstram que praticamente não existem diferenças entre os valores alcançados 

entre os grupos de escolares subdivididos, por grupos socioeconômicos associados 

às variáveis comportamentais. Esses dados são semelhantes com os encontrados, 

em outros estudos, que confirma que não são suficientemente consistentes para 

explicar, a variação da queda das freqüências dos valores atribuídos ao autoconceito 

total (T0T) e suas dimensões comportamentais.   

 Os resultados encontrados, por SINTON e BIRCH (2006) demonstraram a 

influência que exercem os valores socioculturais e socioeconômicos, sobre a queda 

dos valores atribuídos pelos indivíduos ao autoconceito e a insatisfação corporal.  

Apontaram, ainda, que esses fatores podem ser considerados agentes cruciais, no 

aparecimento de doenças, exemplo, a depressão. Tanto o senso comum como a 

teoria da aprendizagem social sugere que os indivíduos evidenciam maior 

insatisfação corporal sob condição de ameaça suave do que sob ameaça severa.  

 Tais concepções mostram, então, que os indivíduos são impulsionados por 

justificativas sociais e psicológicas suficientes para aceitar ou não, a aquiescência 

comportamental e a desvalorização de suas aparências físicas em função da 

probabilidade de verificação e da severidade das pressões sociais quanto à 

prevalência do sobrepeso e obesidade. Na TABELA 13, por exemplo, encontramos o 

conjunto dos valores atribuídos às variáveis comportamentais de autoconceito total 

(TOT) e suas dimensões, com os sujeitos subdivididos, por raça branca, negra e 

japonesa / amarela.  

 Os dados sugerem um predomínio da raça branca (n 609) sobre a raça 

negra (n 127) e sobre a raça japonesa / amarela (n 49). Essas informações apóiam 

as predições semelhantes de dados apresentados, pelo IBGE (2006), para as 

regiões sul e sudeste do Brasil.  
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 Na TABELA 13 podemos, observar ainda, os valores médios atribuídos 

tanto para a variável autoconceito total (TOT) e suas dimensões comportamentais, 

quanto para cada grupo (raça branca, negra, japonesa / amarela) pesquisado. De 

acordo com os valores atribuídos (45 – 55 pontos), não foram observados dados 

percentuais abaixo dos parâmetros tidos como ideais para a saúde psicológica. 

Diríamos que ocorreram desvios padrão de até oito pontos, fato que pode 

demonstrar que alguns escolares (ambos os sexos, raças) perceberam e atribuíram 

valores abaixo dos ideais referenciais adotados, pelo pesquisador. 

 É muito importante notar, todavia, que não foi encontrado diferenças 

estatisticamente significativas (p<0,05) entre os grupos raciais, em nenhuma das 

variáveis comportamentais. Esses dados poderiam comprovar que o fator raça 

branca, negra, japonesa / amarela, não influenciou na capacidade opinativa dos 

escolares quanto às atribuições de valores às variáveis comportamentais de 

autoconceito total (TOT) e dimensões complementares. Condutas e atitudes em geral 

e mudanças de comportamentos em particular são tópicos a que todo estudioso da 

psicologia do esporte, em uma ou outra ocasião, deve dedicar alguma atenção.  

 Essas observações, acerca de alguns aspectos comportamentais, têm 

ligação direta com os objetivos propostos pelo presente estudo. Daí, a preocupação 

do pesquisador de investigar a distribuição da amostragem, por grupos raciais, com o 

objetivo de encontrar possíveis influências do fator raça na percepção do 

autoconceito total (TOT) e suas dimensões, por parte dos escolares. O que 

poderíamos dizer, é que os resultados obtidos quanto ao fator socioeconômico, por 

grupo racial, provocou algumas limitações, em relação às análises e discussões dos 

resultados alcançados, a saber: 

 

•  Não foram encontrados, na literatura nacional, estudos com 

dados que pudessem ser comparados com os obtidos, pelo presente estudo. Os 

estudos encontrados em periódicos internacionais foram desenvolvidos com sujeitos 

com características e conceitos étnicos diferenciados; 
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•  No presente estudo, os sujeitos foram subdivididos, por grupos 

étnicos, cuja participação de escolares da raça japonesa / amarela não faz parte da 

maioria dos estudos publicados.  

 

 

 A relação entre autoconceito, raça e idade, por exemplo, foi o principal 

objetivo do estudo desenvolvido, por KAPLAN e WADDEN (1986). Investigaram 851 

crianças da raça negra, com idade cronológica de nove a 18 anos, pertencentes a 

seis escolas públicas do estado da Filadélfia / USA. O instrumento utilizado foi Piers-

Harris, sendo que os resultados demonstraram que a idade não representa um fator 

que possa interferir na capacidade perceptiva de escolares quanto às atribuições de 

valores à variável comportamental de autoconceito. Foi demonstrado, um aumento 

dos valores atribuídos ao autoconceito total TOT conforme o avanço das faixas 

etárias, mas não apresentando diferenças estatisticamente significativas. Em média, 

os valores encontrados naquele estudo (TOT 58,5) são superiores aos descritos 

como ideais para a saúde psicológica da criança independente da idade e do sexo 

analisado.   

 Embora o instrumento de pesquisa empregado no presente estudo seja o 

mesmo utilizado, os resultados apresentados, na TABELA 13, em relação à todos os  

grupos étnicos pesquisados, sejam inferiores aos alcançados, por  KAPLAN e 

WADDEN (1986), poderíamos  considerar que a versão do Pierrs-Harris, de 1984 e a 

versão, de 2002 assumem a posição de considerar que são responsáveis pelas 

diferenças elevadas encontradas, em relação aos valores atribuídos ao autoconceito. 

Foi demonstrado que os componentes constitutivos desses instrumentos tendem a 

ser coerente. Por conseguinte, os resultados obtidos em ambos estudos 

demonstraram que o fator raça não influência a percepção de escolares, em relação 

aos valores que atribuem ao autoconceito total (TOT) e seus componentes. 

 Esses dados nos levaram, também, a verificar os resultados obtidos, por 

KIMM, BARTON, BERHANE, ROSS, PAYNE e SCHREIBER (1997), que procuraram 

investigar possíveis diferenças perceptivas de sujeitos (crianças / adolescentes) 

pertencentes à raça branca e negra, em relação ao autoconceito. Foram pesquisadas 

opiniões de 2.205 crianças com faixa etária de nove a 10 anos, utilizando o inventário 
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The Harter Self-perception Profile for Children, que subdivide os valores atribuídos ao 

autoconceito por escalas de dominância, tais como: competência escolar, 

competência atlética, conduta de comportamento, aceitação social e aparência física.  

 Se compararmos os resultados obtidos por KIMM et al, QUADRO 14, 

poderíamos considerar que os valores médios alcançados, em relação às seis 

escalas avaliadas pelo instrumento são muito similares entre os dois grupos raciais. 

Diríamos que, praticamente todos os valores estão acima dos critérios estabelecidos 

como ideal para a saúde psicológica.  

 Nesse sentido, os valores encontrados para o grupo étnico racial negro 

foram comparativamente significativos, em relação à variável aparência física 

(p<0,01). No grupo étnico racial branco, os resultados significativos apareceram em 

torno das variáveis competências atlética, conduta de comportamento e competência 

escolar (para todos p<0,01), conforme demonstrado, pelo quadro abaixo.   
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  QUADRO 14 –  Valores atribuídos ao autoconceito global e suas dimensões  

comportamentais.  

Domínio Sujeito Média (DP) Valor – p *Valor de Referência 

Competência 

Escolar 

Brancos  

Negros 

2.98 (0,66) 

2.88 (0,68) 

< 0,01 2.83 

Aceitação  

Social 

Brancos  

Negros 

2.91 (0,70) 

2.93 (0,67) 

0,64 2.74 

Competência 

Atlética 

Brancos  

Negros 

2.75 (0,70) 

2.67 (0,68) 

< 0,01 2.65 

Aparência  

Física  

Brancos  

Negros 

2.85 (0,73) 

2.96 (0,70) 

< 0,01 2.80 

Conduta de 

Comportamento 

Brancos 

Negros 

3.13 (0,58) 

3.00 (0,64) 

< 0,01 3.13 

Autoconceito 

Global 

Brancos 

Negros 

3.17 (0,60) 

3.15 (0,65) 

0,45 3.01 

*Valores considerados normais – Inventário The Harter Self-perception Profile for Children. 
Adaptado do estudo de KIMM, BARTON, BERHANE, ROSS, PAYNE e SCHREIBER (1997). 
  

 Se compararmos os resultados expostos, na TABELA 13 e no QUADRO 14, 

conseqüentemente, entre os obtidos pelo presente estudo e o desenvolvido por 

Kimm et al (1997), poderíamos considerar que os resultados para todas as variáveis 

comportamentais entre os grupos étnicos são semelhantes.  

 O que podemos destacar é que na análise da TABELA 13 não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos raciais, o que 

pode ser explicado, talvez, pela diferença de instrumentos, ou até mesmo pela 

quantidade de sujeitos de cada amostra. Independentemente dos valores 

estatísticos, fica evidente nos dois estudos, que todos os resultados obtidos estão 

acima dos critérios estabelecidos para a saúde por cada instrumento utilizado, 

exceção única da variável conduta de comportamento para o grupo negro (QUADRO 

14).  

 Os resultados de vários estudos são, portanto, referenciais quanto aos 

valores que os indivíduos atribuem às variáveis comportamentais de autoconceito 
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total (TOT). Exemplo disso foi o estudo desenvolvido, por BROWN, MCMAHON, 

BIRO, CRAWFORD, SCHREIBER, SIMILO, WACLAWIW e STRIEGEL-MOORE 

(1998), objetivando verificar mudanças de comportamento de autoconceito 

relacionadas com crianças das etnias brancas e negras.  

 Foram avaliadas 2.379 crianças (nove a 14 anos) mediante a aplicação, do 

instrumento denominado Self-Perception Profile for Children (Harter, 1982), em torno 

do autoconceito total (TOT) e das variáveis denominadas: aparência física e 

aceitação social. Vemos nesse estudo, que resultados apontaram que os sujeitos do 

sexo feminino, pertencentes à raça negra foram aqueles que apresentaram 

resultados maiores quanto ao autoconceito quando comparadas com as 

pertencentes à raça branca, especialmente, a partir dos 11 anos.  

 Esses resultados mostram, ainda, que as garotas pertencentes a etnia negra 

poderiam ser consideradas como mais consistentes quanto aos valores atribuídos ao 

autoconceito total. Diríamos que apresentam maior satisfação com suas aparências 

físicas e aceitação social. Tais dados são semelhantes aos encontrados, por KIMM et 

al (1997), cujos maiores valores para estas variáveis são mais consistente no grupo 

racial negro quanto comparado com o branco. Podemos então considerar que o 

comportamento social é freqüentemente o resultado de várias condutas e atitudes e 

não somente de uma.  

 Os componentes comportamentais de atitudes são, portanto, propulsores 

motivacionais de ações relacionadas com tudo aquilo que impulsionam os 

comportamentos sociais. É necessário notarmos, que os resultados observados, em 

todas as tabelas, quadros e figuras, não demonstram diferenças estatisticamente 

significativas relacionadas com os grupos socioeconômicos e étnicos (ver TABELAS 

12 e 13).  De fato chama nossa atenção como fenômeno curioso a verificação de que 

os escolares de ambos os sexos apresentam comportamentos que podem ser visto 

como positivos acerca dos valores que atribuem para as variáveis comportamentais 

de autoconceito total (TOT) e demais dimensões.  

 Na verdade encontramos algumas diferenças perceptivas, em relação às 

atribuições de valores às dimensões comportamentais. As principais limitações que 

poderiam ser realçadas são aquelas ligadas com as questões socioeconômicas e 

étnicas. Deve também ser mencionado o fato de algumas das inconsistências 
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aparentes nos resultados encontrados resultam de características regionais em 

relação à renda per capita familiar, etnia. Além disso, da dependência sociocultural e 

regional de um país.  

 

 

10.3 Variáveis dimensionais comportamentais de autoconceito e 

antropométricas – Avaliação por score z 

 

 

A proposta de discussão que se inicia agora procura analisar as respostas 

obtidas através da aplicação do Instrumento Piers-Harris 2 em todos os sujeitos do 

estudo subdivididos pela relação encontrada entre o peso corporal e a estatura 

(IMC). O critério de distribuição da amostra, quanto ao seu IMC, segue o sugerido 

por COLE et al (2000), assim todos os escolares foram distribuídos em grupos, 

sendo: escolares de peso normal, sobrepesados e obesos.  

Nos dados alcançados e apresentados na TABELA 14, em torno dos valores 

médios obtidos para cada uma das variáveis comportamentais (autoconceito total 

(TOT) e suas dimensões), podemos inferir o postulado básico de que os valores 

médios atribuídos pelos escolares de ambos os sexos, estão dentro dos parâmetros 

considerados normais para a saúde psicológica, com exceção dos resultados 

apresentados pelo grupo dos obesos, que para a variável autoconceito total (TOT), 

aparência física e atributos (PHY) e ansiedade (FRE), obtiveram valores médios 

abaixo do recomendado pelos critérios estabelecidos pelo Piers-Harris 2, cujos 

valores pontuais alcançados giram em torno de 44, 42 e 44 pontos respectivamente.   

Vale ressaltar que foram observadas diferenças estatisticamente significativas 

(p<0,05) tanto para dimensão de autoconceito total (TOT) quanto para suas 

dimensões constitutivas: aparência física (PHY), ansiedade (FRE), popularidade 

(POP) e felicidade (HAP) - especialmente, do grupo dos escolares com peso normal 

quando comparado com o grupo de obesos. Observou-se, também, que não houve 

diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) entre os grupos dos escolares com 

sobrepeso e o grupo dos obesos.  
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Na análise das TABELAS anteriores, não foi encontrado, por exemplo, 

diferenças estatisticamente significativas entre os valores atribuídos pelos escolares 

às dimensões comportamentais de autoconceito total, quando a amostra estava 

subdividida, por sexo, idade, raça, nível socioeconômico, entre os grupos 

pesquisados. Tais resultados não se confirmaram quando os escolares foram 

subdivididos e classificados pelo IMC. Daí segue que algumas diferenças estatísticas 

foram encontradas no que tange a variável distribuição do peso corporal e avaliação 

do autoconceito. Por conseguinte, determinado a existência de uma relação direta da 

influência do aumento do peso corporal com a queda dos valores atribuídos pelos 

escolares às dimensões comportamentais de autoconceito e suas variáveis 

complementares.  

Essas diferenças entre os valores alcançados podem ser observadas na 

TABELA 15, quanto há a distribuição e a relação dos valores médios atribuídos pelos 

grupos, subdivididos por gênero e classificados por IMC. Na primeira análise, por 

exemplo, todos os valores atribuídos estavam dentro dos parâmetros considerados 

como ideais para a saúde, ou seja: 45 a 55 pontos. Apenas o grupo de obesos 

(ambos os sexos) apresentou resultados inferiores aos desejados – esses achados 

aconteceram em relação à dimensão comportamental de autoconceito total (TOT) e a 

variável constitutiva denominada, de aparência física e atributos (PHY).   

Quando aplicado um procedimento estatístico (teste t) intragrupos, observa-se 

diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) entre o grupo de peso normal 

masculino e feminino nas variáveis, ajuste de comportamento (BEH), aparência física 

(PHY), ansiedade (FRE) e também no grupo sobrepeso nas variáveis, ajuste de 

comportamento (BEH) e livre de ansiedade (FRE).  

Em relação a esse tópico, podemos observar através da FIGURA 10 - cujos 

escolares foram subdivididos, por gênero, que os valores atribuídos pelos grupos 

considerados com peso normal, sobrepeso e obeso apresentavam diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos de peso normal e os obesos. Essas 

diferenças aconteceram tanto em relação aos escolares pertencentes ao sexo 

masculino quanto ao feminino. Isto sugere que o variável sexo, em geral, não poderia 

ser vista como um fator causador de diferenças perceptivas dos escolares na 

determinação dos valores atribuídos para a variável comportamental denominada, de 
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autoconceito total (TOT). Por conseguinte, o aumento de peso corporal –  a 

prevalência da obesidade - poderia ser considerada como um problema crucial para 

a qualidade de vida, saúde física, social e mental dos indivíduos.  

Em relação a este tópico, um estudo desenvolvido por SALLADE (1973) 

demonstrou que as crianças obesas são mais suscetíveis a problemas psicológicos 

quando comparadas com as não obesas. As meninas obesas, por exemplo, são mais 

propensas a problemas psicológicos do que meninos obesos – daí a prevalência de 

diferenças significativas entre crianças obesas (diferentes faixas etárias) quanto à 

atribuição de valores a variável comportamental de autoconceito. Os resultados 

mostraram ainda há não existência de diferenças estatisticamente significativas entre 

os grupos pesquisados, no que diz respeito à avaliação e ajustamento social. Os 

dados confirmaram que somente a idade poderia ser considerada, neste caso, como 

um fator preponderante nas atribuições de valores que fazem em relação aos 

estados emocionais, sendo que as crianças mais velhas foram as que atribuíram 

menores valores a dimensão comportamental de autoconceito total (TOT).  

Avançando no propósito dos objetivos do estudo, os resultados não foram 

consistentes quanto a influência do aumento do peso corporal nas mudanças de 

comportamento das crianças e jovens adolescentes. Diríamos que protocolo 

estatístico denominado, de análise de variância, foi insuficiente para responder e 

confirmar as hipóteses levantadas, por Sallade, cujos valores foram configurados em 

score z.  Os achados finais do estudo de Sallade são semelhantes aos apresentados 

em nosso estudo, FIGURA 10 e TABELAS 14 e 15, onde mesmo existindo diferenças 

significativas entre os grupos, obeso, sobrepeso e obesidade, estas não são 

suficientes para promover a queda do autoconceito total. E também, como já foi 

analisado anteriormente, as questões econômicas, raciais, etárias, não foram 

suficientes para explicar efeitos deletérios à saúde psicológica da criança obesa ou 

sobrepesada.   

RUMPEL e HARRIS (1994) analisaram também a influência do aumento do 

peso corporal na percepção da auto-estima em adolescentes. Foram avaliados 936 

jovens com idade entre nove e 11 anos – sendo que todos foram submetidos a 

avaliações antropométricas para a determinação do IMC e, responderam a 

inventários para o conhecimento do autoconceito e da auto-estima. Os resultados 
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encontrados demonstraram-se semelhantes aos descritos no nosso estudo (TABELA 

14), os jovens que apresentam maiores valores para o IMC, também foram aqueles 

que obtiveram as menores médias no autoconceito. Porém, cabe ressaltar que os 

valores não foram considerados abaixo do ideal, e também não foram encontradas 

correlações significativas entre o aumento do peso e a percepção do autoconceito.  

Um estudo desenvolvido, por ERICKSON, ROBINSON, HAYDAL e KILLEN 

(2000) avaliou 868 crianças com problemas psicológicos, de diferentes etnias, com 

faixa etária média de oito anos, com o objetivo de analisar possíveis diferenças 

associativas entre o sobrepeso e sintomas de depressão e queda do autoconceito. 

Os resultados demonstraram que no sexo masculino praticamente não houve 

correlação entre o IMC e possíveis distúrbios psicológicos. Entre as meninas de 

origem asiática as correlações foram significativas (r 0,23, p<0,01), porém entre as 

meninas de raça branca e negra não foram encontradas correlações significativas.  

Os resultados demonstraram, ainda, que quanto maior o IMC, independente 

da raça, maiores são as preocupações com o sobrepeso. Esses resultados quando 

confrontados com os alcançados nesse estudo (TABELAS 14 e 15) se mostraram 

semelhantes para o grupo feminino – que, apresentou também, uma queda nos 

valores atribuídos pelos escolares ao autoconceito total. Outro dado interessante, é 

que no presente estudo (FIGURA 10) foram encontradas diferenças significativas 

relativas ao autoconceito total dentro dos grupos masculinos e femininos, 

considerado de peso normal e obeso.    

MENDELSON e WHITE (1982) também realizaram uma pesquisa com o 

objetivo de avaliar a imagem corporal e o autoconceito de crianças obesas e não 

obesas. Para esse propósito a amostra foi constituída de 36 crianças (idade média 

de oito anos), o instrumento utilizado para o conhecimento do autoconceito foi o 

Piers-Harris (1984) e o IMC foi o método empregado para a discriminação da 

obesidade e não obesidade. Os procedimentos matemáticos realizados mostraram 

que as crianças obesas obtiveram uma relação inversa com o autoconceito total       

(r -0,27), assim, quanto maior o peso corporal menor os valores do autoconceito. 

Esta relação também foi encontrada em nosso estudo, FIGURA 11, onde se observa 

uma relação negativa do aumento do IMC com os valores atribuídos ao autoconceito 

total e as suas dimensões.  
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A literatura internacional tem demonstrado, por conseguinte, que a relação 

entre o autoconceito e distúrbios psicológicos (depressão) estariam intimamente 

ligadas aos problemas envoltos com a construção da imagem corporal. SHESLOW, 

HASSINK, WALLACE e DeLANCEY (1993) avaliando um total de 51 crianças com 

sobrepeso (24 meninos e 27 meninas) apuraram, por exemplo, que as crianças que 

atribuíram menores valores ao autoconceito estavam propensas ao aparecimento de 

sintomas de depressão. Os resultados apontaram, ainda, que na medida em que os 

sintomas de depressão aumentavam o autoconceito diminuía, porém, não 

encontraram correlações significativas entre a obesidade e o autoconceito. 

WADDEN, FOSTER, BROWNELL e FINLEY (1984) e STRAUSS (2000) 

também realizaram estudos com o objetivo de avaliar as diferenças entre crianças 

obesas e não obesas na percepção do autoconceito. Os resultados finais 

apresentados por estes dois estudos demonstraram que os valores conseguidos pela 

amostra obesa são menores que os descritos por seus pares não obesos, porém não 

foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. Estes 

resultados assemelham-se aos apresentados na TABELA 14 e 15 do nosso estudo, 

porém nas nossas TABELAS foram encontradas diferenças estatísticas na análise do 

grupo de peso normal com o considerado obeso.  

Gostaríamos de salientar, que os resultados encontrados até agora, não são 

convincentes para sustentar que existem alterações na saúde (psicológica) dos 

sujeitos considerados ou não com sobrepeso, especialmente pelo grande número de 

variáveis psicossociais e sociodinâmicas que norteiam a vida das crianças e/ou 

jovem adolescentes pesquisados. Parece-nos adequado, para as discussões futuras 

do problema que é debatido nesse estudo, um esclarecimento daquilo que 

consideramos como constitutivos a essência da distinção das características da 

amostragem integral dos pesquisados.  

Partindo-se deste pressuposto, as próximas discussões serão realizadas sem 

a distinção das características que nortearam a amostra até agora. Esse 

procedimento foi adotado pelo pesquisador como uma tentativa de se averiguar quais 

variáveis teriam maior influência na atribuição dos valores por parte dos escolares, 

em relação ao autoconceito total e suas dimensões constitutivas. Não houve dúvidas, 

por exemplo, em não mais utilizar as características dos pesquisados de forma 
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isolada, exemplo, a divisão do IMC por grupos de peso normal, sobrepeso e 

obesidade, ou até mesmo o nível socioeconômico. Essa idéia parte da tentativa de 

se averiguar as influências na percepção do autoconceito de forma global.  

A tônica desse posicionamento foi empregar o score z – que na linguagem 

escrita da estatística envolve as estimativas das médias e dos desvios padrão da 

população que se quer estudar, fornecendo indicações quanto à dispersão das 

unidades de desvio padrão das informações relacionadas aos valores atribuídos 

pelas crianças individualmente, em relação às estimativas do valor médio.   

Os dados fornecidos por essa amostra constam da FIGURA 11, cujos valores 

foram conseguidos pela correlação existente entre as variáveis antropométricas e 

comportamentais. Tal TABELA mostra que o IMC (score z) não apresenta correlação 

positiva com o autoconceito total (TOT), assim quanto maior o valor do TOT menor o  

IMC, e inversamente, quanto maior o valor do IMC menor o valor de TOT.  

Esta relação demonstra que o aumento do peso corporal pode apresentar-se 

como um fator influenciador em relação à queda do autoconceito. Os valores obtidos 

nas correlações entre o IMC e o TOT (r -0,10), por exemplo, poderiam ser vistos 

como frágeis, conforme os critérios propostos, por WEBER e LAMB (1970)3. Por 

outro lado, os valores alcançados para as correlações entre as variáveis INT, FRE, 

HAP, POP, PHY, BEH, e o autoconceito total (TOT), poderiam ser considerados 

como positivos. Logo, quanto maior o valor atribuído às dimensões, também maior 

seria o valor final para o autoconceito total.  

As variáveis denominadas, de “INT, FRE, HAP”, foram aquelas que 

apresentaram correlações de 0,70, que podemos considerar como elevadas, já que 

ficaram acima dos critérios considerados como alto pela literatura. Tais dados 

demonstram, também, que as correlações alcançadas entre as variáveis 

comportamentais e o IMC (score z) foram negativas (muito baixas) em relação aos 

valores atribuídos pelos escolares. As variáveis antropométricas, peso, estatura, não 

apresentaram correlações consideradas elevadas para a análise.  

                                                           
3 O critério adotado para as análises de correlação foi o proposto por WEBER e LAMB (1970), onde este 

pode ser classificado, considerando seu valor numérico, em cinco categorias: muito baixo (0,00 a 0,19); baixo 

(0,20 a 0,39); moderado (0,40 a 0,69); elevado (0,70 a 0,89) e muito elevado (0,90 ou superior).  
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Tais avaliações nos levaram a empregar um protocolo estatístico denominado, 

de regressão múltipla com o objetivo de compreendermos o aumento ou decréscimo 

dos valores atribuídos pelos escolares ao autoconceito total, cujos resultados foram 

apresentados na TABELA 16. Tal procedimento metodológico possibilitou que 

observássemos como as variáveis se influenciam e como podem influenciar o 

constructo estudado. O resultado da equação final da regressão múltipla nos levou a 

responder aproximadamente 95% dos valores atribuídos ao autoconceito total.  

Essas informações caracterizam que os fatores que mais influenciaram estão ligados 

com as dimensões de comportamentais associadas com a faixa etária dos escolares 

pesquisados. O peso corporal e o IMC, por outro lado, não podem ser vistos como 

fatores de distinção na capacidade dos escolares em atribuir valores ao autoconceito 

total.  

Muitos estudos publicados que utilizaram procedimentos estatísticos de  

regressão entre as variáveis antropométricas, características socioculturais e o 

autoconceito, obtiveram resultados semelhantes aos alcançados pelo presente 

estudo. Dentre eles, deter-nos-emos em alguns que parecem interessantes para 

realçar os problemas específicos em que estávamos interessados, a saber: 

DAVISON E BIRCH (2002) observaram que o IMC não seria uma variável 

significativa para se avaliar o autoconceito – e, que as dimensões psicossociais 

envolvidas com o comportamento infantil são altamente significativas, destacando-se 

a variável denominada, de aparência física e competência cognitiva.   

KAPLAN e WADDEN (1986), por outro lado, demonstraram que existem 

correlações entre as variáveis antropométricas e as comportamentais, especialmente 

para as faixas etárias entre 15 e 18 anos. Essas informações não foram encontradas 

em relação às faixas de nove a 14 anos. Por outro lado, o fator sexo não pôde ser 

visto como um fator de distinção. Os autores concluíram que a faixa etária pode ser 

um fator importante na percepção do autoconceito total de jovens.   

ALLON (1979) verificando a influência da faixa etária na percepção da imagem 

corporal e do autoconceito, demonstraram que com o avanço da idade cronológica, 

os jovens podem apresentar tendências para adotar uma postura mais ou menos 

positiva quanto à aceitação da imagem corporal associada ao aumento do peso 

corporal. Este estudioso atribuiu que essas tendências são reflexos dos efeitos dos 
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valores socioculturais ligados com o estigma do sobrepeso e responsabilizando, em 

parte, a própria família, que sem dúvida deve permitir ao jovem uma estrutura 

adequada de conhecimento e aceitação social.   

PAXTON, SCHUTZ, WERTHEIM e MUIR (1999) objetivando averiguar quais 

variáveis poderiam influenciar a percepção de jovens quanto à imagem corporal, 

entrevistaram 523 garotas abordando a relação de amizade, família, além da 

diminuição do peso e o peso corporal atual. Os resultados apontaram que o Índice de 

Massa Corporal (IMC) é um fator determinante quanto à imagem e a relação 

estabelecida entre a percepção e a imagem corporal. Tal avaliação demonstrou, 

ainda, que a família e os amigos são fortes influenciadores na construção da imagem 

corporal.  

Os estudos de PAXTON et al (1999) e de ALLON (1979) reforçam a idéia de 

que os jovens adolescentes são influenciados por forças sociais que poderiam 

comprometam a sua saúde psicológica, e que a família e os próprios amigos podem 

ser fatores de associação positiva ou não. Por outro lado, WARDLE, WALLER e FOX 

(2002) desenvolveram uma investigação visando comprovar que a obesidade poderia 

ser um fator determinante no comportamento de autoconceito dos sujeitos – da 

insatisfação de seus corpos em relação à idade do início da obesidade. Os 

resultados apontaram claramente que o início da obesidade e percepção da imagem 

corporal estariam ligadas a insatisfação corporal e com o autoconceito. Os dados 

apontaram, ainda, que o autoconceito e o IMC foram significativos (p<0,005) quanto 

à satisfação corporal, fato que não ocorreu com a variável idade. 

 Os tons impressionísticos desses relatos servem aos propósitos de 

demonstrar que a falta de maiores dados sobre a relação entre variáveis 

comportamentais e antropométricas dão margem a vários tipos de análises e 

opiniões aos estados geralmente aceitos. Ademais, isso traz à baila os resultados 

conseguidos, por DAVISON e BIRCH (2002) quanto à relação existente entre o  

aumento do peso e o autoconceito associado a conjunto de variáveis ambientais, tais 

como: família, amigos, nível socioeconômico, além das próprias dimensões 

comportamentais envolvidas com o autoconceito total, (auto-estima, aceitação dos 

amigos, competência física, competência cognitiva).  
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 Os resultados a que chegaram demonstraram que, independentemente da 

idade, o autoconceito é influenciado pelo IMC e, principalmente, pela competência 

física e cognitiva (p<0,01). Esses achados são bastante semelhantes aos 

encontrados no presente estudo, ou seja: da relação positiva entre comportamento e 

autoconceito total. Na ótica dos pesquisadores, o autoconceito poderia ser 

influenciado pelo peso corporal (IMC), além das variáveis que constituem o 

comportamento dos sujeitos – observaram, ainda, a necessidade da intervenção 

familiar como agente mediador no processo de proteção em relação à baixa auto-

estima e o surgimento de doenças tidas como psicológicas.  

 Além do mais vimos estudos que se propuseram a analisar as relações 

envoltas com diversas variáveis socioculturais e antropométricas nas atribuições de 

valores comportamentais de autoconceito. Exemplo disso é o estudo de GELLER, 

ZAITSOFF e SRIKAMESWARAN (2002) que demonstraram que o círculo de 

amizade e relações interativas entre os amigos, são fortes influenciadores para do 

autoconceito. A aparência física está relacionada com a competência escolar e de 

trabalho (p<0,05) – o IMC tem relação significativa com o autoconceito (p<0,05), 

cujos problemas estão ligados com o surgimento dos distúrbios alimentares (p<0,05). 

 Esses dados podem ser considerados como diferentes dos alcançados no 

presente estudo (TABELA 16), onde não foram encontradas relações significativas 

entre os dados antropométricos e os comportamentais. As possíveis diferenças entre 

os estudos podem ser atribuídas aos procedimentos metodológicos, como o próprio 

instrumento de pesquisa, que apresenta escalas e valores não padronizados como o 

preconizado pelo Pierrs-Harris2.  

O sobrepeso tem sido tradicionalmente relacionado com a queda na 

percepção do autoconceito, porém parece que o aumento do peso corporal não é a 

única variável responsável, e sim mais um dos possíveis contribuintes que poderiam 

levar o jovem a este comportamento. HARRIS e SMITH (1983) realizaram um estudo 

com o objetivo de relacionar a idade, o sexo, a etnia e a obesidade na percepção do 

autoconceito. Foram analisados adultos e jovens com as mais diversas 

características físicas, sociais, raciais.  

Os instrumentos utilizados permitiram aos autores obterem informações sobre 

a percepção da aparência, distribuição do peso, além de características ligadas ao 
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autoconceito. Os resultados mostraram que a idade, o sexo, e até mesmo a etnia, 

podem ser fatores de diferenciação nos valores creditados ao autoconceito, fato esse 

que não foi atribuído ao peso corporal, obesidade, que para este estudo não parece 

ser um potente influenciador, principalmente para os jovens. Mas os autores 

destacam que a obesidade apresentou-se de forma consistente na análise individual 

de mulheres adultas, e adolescentes, refletindo como um possível contribuinte para a 

queda do autoconceito.  

 Se levarmos em conta o fato da preocupação que os indivíduos têm em 

relação ao  peso corporal e ao possível aparecimento de distúrbios psicológicos, 

poderíamos dizer que faltam dados oferecendo interpretações ilustrativas. Esta 

preocupação foi tema de estudo de PHARES, STEINBERG e THOMPSON (2004). 

Os resultados a que chegaram investigando 141 escolares (oito a 11 anos) 

demonstraram que as garotas têm maior preocupação com o peso corporal. Elas 

estariam mais propensas em desenvolver distúrbios de imagem corporal aliados à 

queda do autoconceito, independentemente da relação de IMC.  

 Este é um ponto crucial entre os dados obtidos pelo presente estudo e os 

alcançados por PHARES et al (2004). Não foram encontradas distinções entre os 

resultados obtidos entre os sexos, padronizados, em score z, especialmente, quando 

os resultados são vistos em valores médios entre os grupos separados por gênero e 

por idade. Assim considerando, os resultados aqui apresentados, comparados e 

discutidos mostram, na maioria das vezes, que os estudos avaliando sujeitos obesos 

e não obesos, não conseguem de forma isolada encontrar uma única variável 

responsável pela aparente queda do autoconceito.  

 À luz desses resultados, o pesquisador ficou convencido de várias coisas. 

Em primeiro lugar, os escolares a despeito de raça, classe social e níveis 

socioeconômicos apresentam um grau de atribuição de valores semelhantes às 

variáveis comportamentais de autoconceito total e variáveis antropométricas 

envolvidas com peso normal, sobrepeso e obesidade. Todos demonstraram 

competência para atribuir valores às variáveis comportamentais – por conseguinte, 

as possíveis diferenças são muito mais oriundas da diferença interpretativa que 

existem entre as crianças e jovens adolescentes.  
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 Em segundo lugar, encontramos um fator predominante e desencadeador 

de baixos ou altos níveis de autoconceito, principalmente quando não há diferenças 

de classes entre os escolares – por conseguinte, ao desencadeamente de possíveis 

doenças e distúrbios psicológicos. Cada indivíduo responde diferentemente as 

situações socioambientais – em outras palavras, somente os sujeitos individualmente 

podem ser capazes de mostrar a linha que separa e delimitam os problemas 

envolvidos com o autoconceito e a obesidade.   

 A estigmatização da obesidade poderia ser vista tanto sob a perspectiva 

individual e social quanto das famílias, amigos, e a escola como agentes condutores 

da formação e desenvolvimento da personalidade infantil, cujo autoconceito e 

imagem corporal podem permitir aos jovens construir uma “armadura” capaz de 

responder aos interpérios do meio ambiente e viver em harmonia.  

 

11 Conclusões  

  

 Os resultados encontrados no presente estudo permitem as seguintes 

conclusões: 

 

• A idéia de que existem fatores psicossociais e sociodinâmicos que podem 

influenciar crianças e jovens adolescentes na predição de comportamento social 

humano, tornou-se verdadeira, principalmente pela consistência dos resultados que 

se enquadram no âmbito das dimensões comportamentais de autoconceito total 

(TOT) e de suas variáveis constitutivas de ajuste de comportamento (BEH); “Status” 

intelectual e escolar (INT); aparência física e atributos (PHY); livre de ansiedade 

(FRE); popularidade (POP); felicidade e satisfação (HAP) e das variáveis de idade e 

de IMC; 

  

• A idéia de que existem diferenças perceptivas de escolares no que diz 

respeito ao comportamento de autoconceito total (TOT) e variáveis constitutivas foi 

comprovada entre os escolares de diversas faixas etárias com prevalência de 

sobrepeso e obesidade;  
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• O Piers-Harris 2 é um instrumento de pesquisa de notável relevância no 

estudo e na predição da atribuição de valores de escolares à dimensão 

comportamental de autoconceito total (TOT) e suas variáveis constitutivas 

denominadas de ajuste de comportamento (BEH); “Status” intelectual e escolar (INT); 

aparência física e atributos (PHY); livre de ansiedade (FRE); popularidade (POP) e; 

felicidade e satisfação (HAP); 

 

As formulações teóricas baseadas na noção da existência de correlações 

estatisticamente significativas foram confirmadas, a saber:  

 

• Quando há um aumento do Índice de Massa Corporal (IMC) - os valores 

atribuídos às dimensões comportamentais de autoconceito total e suas variáveis 

constitucionais tende a diminuir;  

 

• Quando os resultados obtidos são analisados em conjunto por meio de 

protocolos estatísticos, de correlação e regressão múltipla, a faixa etária e às 

próprias percepções dos escolares, no que diz respeito ao comportamento das  

variáveis denominadas, de ajuste de comportamento (BEH); “Status” intelectual e 

escolar (INT); aparência física e atributos (PHY); livre de ansiedade (FRE); 

popularidade (POP) e; felicidade e satisfação (HAP) tornam-se significativas para a 

atribuição de valores para o autoconceito total; 

 

 Com relação aos valores conseguidos através da avaliação 

antropométrica, podemos destacar;  

 

•  O conjunto de resultados antropométricos encontrados entre as variáveis de 

peso corporal, de estatura e de Índice de massa corporal (IMC) -  

independentemente, da idade e do sexo, estão dentro dos parâmetros considerados 

como adequados aos valores existentes em outras regiões do Brasil; 
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• A quantidade de escolares que se apresentavam acima dos valores 

preconizados para a relação de peso corporal e estatura (IMC) são similares aos 

encontrados nos estudos incluídos na literatura nacional; 

  

• Os resultados obtidos pela distribuição dos escolares por grupos de idade, 

raça, sexo e nível socioeconômico, não se apresentaram consistentes para se 

considerar que existem diferenças estatisticamente significativas para os valores 

médios do peso corporal, estatura e IMC; 

 

• A distribuição da amostra em grupos socioeconômicos, raciais e etários, 

demonstrou que os resultados obtidos nas variáveis de autoconceito e suas 

dimensões constitutivas estavam acima dos valores considerados como ideais pelo 

próprio instrumento de pesquisa Piers-Harris 2;  

 

•  A distribuição da amostra em grupos divididos pelo IMC mostrou que os 

grupos de escolares obesos masculinos / femininos foram os que apresentaram 

resultados abaixo dos valores normais associados às variáveis de autoconceito total 

e suas dimensões constitutivas.  

 

      Concluiu-se, também que, estatisticamente:  

 

•  Não existem diferenças estatisticamente significativas na percepção dos 

escolares subdivididos por sexo em relação ao comportamento de autoconceito total 

e suas dimensões;  

 

• Não existem diferenças estatisticamente significativas na percepção dos 

escolares subdivididos por níveis socioeconômicos, em relação ao comportamento 

de autoconceito total e suas dimensões;  
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• Não existem diferenças estatisticamente significativas na percepção dos 

escolares subdivididos por raça branca, negra e japonesa/amarela, em relação ao 

comportamento de autoconceito total e suas dimensões;  

 

 Ainda, como resultado das conclusões deste estudo – as seguintes 

sugestões são oferecidas para o desenvolvimento de novos estudos e pesquisas:  

 

1. Que estudos similares sejam realizados com outras populações, 

permitindo posteriores comparações de valores atribuídos às dimensões 

comportamentais de autoconceito total (TOT) e suas variáveis constitucionais, 

especialmente em relação aos aspectos raciais e socioeconômicos dos brasileiros.  

 

2. Que os profissionais das áreas da Antropologia, Sociologia, Psicologia, 

Educação Física e Esporte façam uma reflexão detalhada sobre os resultados deste 

estudo e procurem dedicar maior atenção aos fenômenos psicossociais e 

sociodinâmicos que norteiam o comportamento humano vinculado com a qualidade 

de vida, saúde física e mental.    
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ANEXO I – Carta de autorização para os diretores das escolas selecionadas 
 
 

ESCOLA ______________________________________________ 
Exma.  Diretor (a ) : _____________________________________ 
 

   A Universidade de São Paulo (USP), através do Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Psicossociologia do Esportes – GEPPSE - planeja desenvolver em escolares 
da cidade de Cambé, um Projeto de Pesquisa, o qual destina-se a avaliar alguns aspectos 
ligados a obesidade e suas implicações na Educação Física regular e na percepção do 
autoconceito.  
  Para o desenvolvimento do estudo, um grupo de profissionais, 
professores da instituição acima citada, realizarão alguns testes e mensurações, os quais 
incluem: medidas antropométricas (estatura, peso corporal), Inventários psicológicos 
(classificação do autoconceito), e classificação das características socioeconômicas e 
culturais (questionários socioeconômico e culturais). 
  Para que todo o projeto tenha o êxito esperado, as mensurações e 
testes envolvidos serão realizados dentro dos procedimentos aceitos internacionalmente. 
Destacando também, que não haverá nenhuma despesa financeira, bem como, nenhum 
horário de aula será utilizado na decorrência dos testes.  
  Desta maneira, acreditando que este estudo trará uma somatória 
de resultados importantes, no que diz respeito ao conhecimento dos hábitos alimentares 
e sua interação com o crescimento harmonioso e psicológico dos jovens; dirigimos-nos a 
Vossa Senhoria no sentido que nos permita a participação das turmas de 4a a 8a séries 
(matutino) como população da pesquisa. 
  No caso de quaisquer informações sobre o trabalho e os 
procedimentos que serão aplicados, estamos a disposição para os esclarecimentos 
necessários. 
  Sem mais, e agradecendo sua valiosa colaboração. 
  Atenciosamente 
 

Prof. Ms. Helio Serassuelo Junior  
    Coordenador do Projeto 

......................................................... 
Diretor (a) da Escola 
De acordo                Em. ......./......./....... 
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ANEXO II – Carta de autorização para os pais ou responsáveis pelo escolar 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO 
 

Exmo(a). Sr(a) ......................................................................................... 
Responsável pelo escolar ................................................................. série : .............. 
 
Prezado (a) Senhor (a), 
   

Pretendemos realizar em escolares da cidade de Cambé, um projeto de pesquisa 
sobre atividade física, alimentação e desenvolvimento psicológico. O estudo destina-se a 
avaliar alguns aspectos relacionados aos hábitos da vida dos escolares e sua repercussão 
em parâmetros associados à saúde, com o objetivo de, através dos dados coletados,  
traçar um perfil dos jovens escolares de nossa cidade. 
 Para que isso seja realizado, eu Helio Serassuelo Junior (coordenador), e um 
grupo de professores da Universidade de São Paulo (USP) – Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Psicossociologia do Esporte – GEPPSE, realizaremos nos escolares alguns 
testes e mensurações que incluem, medidas antropométricas (estatura, peso corporal), 
Inventários psicológicos (classificação do autoconceito), e classificação das 
características socioeconômicas e culturais (questionário socioeconômico e cultural).  
  Para garantir a segurança dos escolares envolvidos no estudo, as 
avaliações utilizadas, bem como os testes, estarão de acordo com todos os 
procedimentos já realizados e aceitos internacionalmente. Além do que, não haverá 
nenhuma despesa financeira decorrente da participação dos escolares na pesquisa. 
  Desta maneira, nos dirigimos a V.S.a. no sentido de solicitar 
consentimento para que o escolar ........................................................................................ possa 
participar do estudo, de acordo com as condições mencionadas no presente documento. 
No caso da necessidade de outras informações, sobre os procedimentos utilizados no 
trabalho, estamos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos. 
  Sem mais, e agradecendo sua valiosa colaboração. 
   
Prof. Ms. Helio Serassuelo Junior 
...................................................... 
Coordenador da Pesquisa 

Diretor (a) da Escola 
................................................... 

De acordo Em  ......./......./........ 
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ANEXO III – Questionário para a classificação socioeconômica do escolar 
 
 

QUESTIONÁRIO – ASPECTOS SÓCIOECONÔMICOS 
 
 
1. Nome :______________________________________ 
 
2. Data de Nascimento : ___/___/___ 
 
3. Você sempre estudou neste colégio ?  (   ) sim         (   ) não 
Caso não, onde você estudou antes de vir para este colégio ? ____________ 
 
3. Coloque o grau de instrução de seu pai e sua mãe : 
 
Pai  (    ) analfabeto/Primário incompleto   (    )
 Mãe 
 (    ) primário completo/ginásio incompleto  (    ) 
 (    ) ginásio completo/colegial incompleto  (    ) 
 (    ) colegial completo/superior incompleto  (    ) 
 (    ) superior completo    
 (    ) 
 
4. Coloque dentro dos parênteses, em NÚMERO, a quantidade destes itens que 

existem na sua casa : 
 
(     ) TV em cores   (     ) automóvel 
(     ) videocassete   (     ) empregada mensalista 
(     ) rádio    (     ) aspirador de pó 
(     ) banheiro   (     ) máquina de lavar 
(     ) geladeira comum   
(     ) geladeira duplex 
(     ) frezzer 
 
 
5. Além de estudar, você ? 
 
(    ) ajuda em casa  (    ) trabalha fora 
 
 
6. Em relação a sua atividade física: 
 
(      ) somente participo das aulas de educação física 
(      )  além das aulas de educação física eu vou a escolinhas de futebol,  
natação, volei , etc. 
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ANEXO III – Questionário para a classificação socioeconômica do escolar (cont.) 
 

 
CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA BRASIL 

 
A VOLTA DE UM CRITÉRIO ÚNICO DE CLASSIFICAÇÃO 

 
 

                   ITENS DE POSSE 

Itens Não tem 1 2 3 4 e + 
TV em cores 0 2 3 4 5 
Videocassete 0 2 2 2 2 
Rádio 0 1 2 3 4 

Banheiro 0 2 3 4 4 
Automóvel 0 2 4 5 5 
Empregada mensalista 0 2 4 4 4 
Aspirador de pó 0 1 1 1 1 
Máquina de lavar 0 1 1 1 1 
Geladeira 0 2 2 2 2 
Geladeira dúplex ou freezer 0 3 3 3 3 

 
 

GRAU DE INSTRUÇÃO  
Analfabeto/Primário incompleto  0 
Primário completo/ Ginasial incompleto  1 
Ginasial completo/Colegial incompleto  2 
Colegial completo/ superior incompleto  3 
Superior completo 5 

 
 

A partir desses itens e respectivas pontuações foram criados sete 
segmentos, correspondendo ao seguinte corte na escala de pontos:  

 
CLASSES ECONÔMICAS E CRITÉRIO DE CORTE 

 
CLASSES  PONTOS  

A1 30 E MAIS 
A2 25 A 29  
B1 21 A 24  
B2 17 - 20  
C 11 - 16  
D 6 - 10  
E 0 - 5  
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ANEXO III – Questionário para a classificação socioeconômica do escolar (cont.) 
 

Pontuação da distribuição de renda, e sua relação com o ganho mensal 

da família, considerando o critério adotado: 

 
 
 

Nível sócioeconômico    Renda 

A1 ................................... R$ 7.793,00 ou + 

A2 ................................... R$ 4.648,00 a R$ 7.793,00 

B1 ................................... R$ 2.804,00 a R$ 4.648,00 

B2 ................................... R$ 1.669,00 a R$ 2.804,00 

C ................................... R$    927,00 a R$ 1.669,00 

D ................................... R$    424,00 a R$    927,00 

E ...................................                   até R$    424,00 
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ANEXO IV – Questionário socioeconômica, cultural e social do escolar 
 
I -  Perguntas sobre a criança : 
 
l- Nome :________________________________________ 
 
2. Data de Nascimento : ____/____/____. 
 
3- Sexo :  (    ) masculino   (   ) Feminino 
 
4. Cidade em que nasceu:___________ 
 
5- Mora no centro, bairro ou em outra cidade?  Escreva o lugar e  a quanto tempo ela 
mora neste local 
___________________________________________________________________ 
 
6. Sem contar com a criança, quantas pessoas moram na mesma casa:__________ 
 
7- Esta criança é, por ordem de nascimento: 
(  ) 1° filho (  ) 2° filho (  ) 3° filho (  ) 4 filho (  ) 5° filho ( ) 6° filho ; ( ) 7° filho  
(  ) 8° filho (  )9° filho (  ) 10° filho.  
 
8. Algum dos filhos faleceu,    (   ) não  (  ) sim , qual a causa _______________ 
 
9- Sobre as atividades da criança: 
(   ) só estuda   (   ) estuda e ajuda em casa  (   ) estuda e trabalha 
fora  
        
    
10- Em relação a maneira da criança brincar e realizar atividade que envolvem   
movimentos, pode-se dizer: 
( ) que ela é pouco ativa  ( ) que ela é ativa   ( ) que ela é muito 
ativa 
 
11- Sem contar a casa e a escola, quais são os lugares onde a criança costuma  ir ? 
( ) igreja ou templo    ( ) centro comunitário 
( ) casa de familiares e amigos  ( ) brincar na rua ou em parques e praças públicas 
( ) teatro, cinema ou clubes.  
   
12- Com quem a criança mora? 
( ) pai e mãe juntos 
( ) com a mãe, mas sem o pai  
( ) com o pai, mas sem a mãe 
( ) com outro parente, mas sem o pai e sem a mãe  
( ) com outra pessoa, mas sem o pai e sem a mãe 
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ANEXO IV – Questionário socioeconômica, cultural e social do escolar (cont.) 
 
13- Comparando as condições em que os pais desta criança foram criados, pode-se 
dizer que esta criança: 
( ) está vivendo em condições piores  
( ) está vivendo em condições iguais 
( ) está vivendo em condições melhores 
 
14- Comparando o crescimento e desenvolvimento dos pais desta criança pode-se 
dizer que esta criança: 
( ) está crescendo e se desenvolvendo menos 
( ) está crescendo e se desenvolvendo da mesma maneira 
( ) está crescendo e se desenvolvendo mais 
 
15- Escreva as doenças que a criança já teve: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
16- Quantas refeições a criança faz, normalmente, por dia? _________ 
 
17- A criança come a merenda oferecida pela escola? 

(  ) Sim   (  ) Não 
 

II- Perguntas sobre a família da criança e local onde ela mora : 
 
18- Qual a cidade de nascimento do pai da criança? __________________ 
 
19- Qual a cidade de nascimento da mãe da criança? _________________ 
 
20- Qual a idade do pai da criança? _______ anos 
 
21- Qual a idade da mãe da criança? ______ anos 
 
22- Qual a altura do pai da criança? _________  centímetros 
 
23- Qual a altura da mãe da criança? _________ centímetros 
 
24- Quantos anos tinha a mãe da criança quando  menstruou pela primeira 
 vez ?  _________ anos 
 
25- Atividade profissional do pai: _________________, e em que está trabalhando 
hoje em dia, ________________. 
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ANEXO IV – Questionário socioeconômica, cultural e social do escolar (cont.) 
 
 
26- Atividade profissional da mãe: ________________, e em que está trabalhando 
hoje em dia, ________________. 
 
27- Renda familiar mensal, de toda a família, ( em salários mínimos): ________ 
 
28- Qual e o tipo de moradia da família?  
(  ) material (  ) madeira  (  ) mista (  ) outros ___________ 
  
29- Na localidade em  que a família mora tem posto de saúde? 
(  ) Sim  (  ) Não 

 
30- Na casa em que a criança  mora a água é: 
(  ) encanada   (  ) de poço ou bica  (  ) de rio ou córrego 
 
31- Na casa em que a criança mora o banheiro : 
(  ) tem privada    (  ) não tem privada 
 
32- Na casa em que a criança mora o banheiro é ? 
(  ) dentro de casa  (  ) a céu aberto  (  ) outro ____________ 
 
33- Na casa em que a criança mora tem: 
(  )  horta    (  )  árvores frutíferas 
(  ) horta e árvores frutíferas (  ) não tem  horta nem árvores frutíferas 
 
34- Até que ano de escola o pai e a mãe da criança estudaram : 
Pai ______________  Mãe ______________ 
 
35- Coloque dentro dos parênteses, em número, a quantidade destes itens que 
existem na casa : 
(   ) TV preto e branco (   ) TV colorida  (   )rádio   (   ) 
geladeira 
(   ) empregada  (   ) aspirador de pó  (   ) máquina de lavar 
roupa 
(   ) automóvel  (   ) vídeo cassete  (   ) computador 
 
36- Em caso de algum problema com a criança, qual  das pessoas abaixo se 
encarrega normalmente de solucioná-lo : 
(   ) pai  (   ) mãe  (   ) pai e mãe juntos  (   ) tio ou tia 
(   ) irmão mais velho  (   ) outro familiar    (   ) conhecido da 
família 
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ANEXO V - Inventário Piers-Harris Children’s Self-Concept Scale - 2 (versão 

adaptada) 

 SIM NÃO 
1. Meus colegas de classe tiram sarro de mim.   
2. Eu sou uma pessoa feliz.   
3. Tenho dificuldade em fazer amigos.   
4. Eu fico triste com freqüência.   
5. Eu sou esperto (a).   
6. Eu sou tímido (a).    
7. Eu fico nervoso (a) quando meu (minha) professor (a) me 
faz perguntas. 

  

8. Minha aparência me incomoda.   
9. Eu sou líder em jogos e esportes.    
10. Eu fico preocupado (a) quando tenho prova na escola.   
11. Eu não sou uma pessoa popular.   
12. Eu me comporto bem na escola.   
13. Quando acontece algo errado geralmente é minha culpa.    
14. Eu causo problemas a minha família.   
15. Eu sou forte.   
16. Eu sou uma pessoa importante na minha família.   
17. Eu desisto com facilidade.   
18. Eu sou bom nos trabalhos realizados na escola.   
19. Eu faço muitas coisas ruins.   
20. Eu me comporto mal em casa.   
21. Eu sou muito devagar para terminar minhas atividades 
escolares. 

  

22. Eu sou uma pessoa importante na minha classe.    
23. Eu sou uma pessoa ansiosa (impaciente).   
24. Eu consigo falar bem na frente da minha turma.   
25. Eu sou desligado (desatento) na escola.   
26. Meus amigos gostam das minhas idéias.   
27. Eu entro em apuros com freqüência.   
28. Eu tenho sorte.    
29. Eu sou muito preocupado.   
30. Meus pais esperam muito de mim.    
31. Eu gosto do meu jeito de ser.   
32. Eu sou deixado de lado.   
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ANEXO V -  Inventário Piers-Harris Children’s Self-Concept Scale - 2 (versão   

adaptada) (cont.) 

 SIM NÃO 
33. Eu tenho bom cabelo.   
34. Eu me ofereço para realizar tarefas na escola com 
freqüência. 

  

35. Eu gostaria de ser diferente.   
36. Eu odeio a escola.   
37. Eu sou um dos últimos a ser escolhido para jogos e 
brincadeiras. 

  

38. Eu com freqüência sou maldoso com as outras pessoas.   
39. Meus colegas de classe acham que eu tenho boas 
idéias. 

  

40. Eu sou infeliz.   
41. Eu tenho muitos amigos (as)   
42. Eu sou alegre.   
43. Eu não sou muito esperto sobre a maioria das coisas.    
44. Eu sou bonito (a).   
45. Eu me envolvo em muitas brigas.   
46. Eu sou popular com os meninos.    
47. As pessoas me azucrinam (chateiam).   
48. Minha família esta desapontada comigo.   
49. Eu tenho um rosto bonito.   
50. Quando eu crescer serei uma pessoa importante.   
51. Em brincadeiras e esportes eu assisto ao invés de jogar.   
52. Eu esqueço o que aprendo.    
53. Eu me dou bem com as outras pessoas.    
54. Eu sou popular com as meninas.   
55. Eu sou um bom leitor.   
56. Eu sinto medo com freqüência.   
57. Eu sou diferente das outras pessoas.    
58. Eu tenho maus pensamentos.    
59. Eu choro com facilidade.   
60. Eu sou uma boa pessoa.   
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APÊNDICE 1 – Comitê de Ética da Escola de Educação Física e Esporte – USP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 232

APÊNDICE 2 – Avaliação do Inventário “Piers-Harris Children’s Self-Concept Scale 2 

 

Carta de Apresentação 

De : Helio Serassuelo Junior 

Para : Comissão Julgadora  

 

Prezados Colaboradores, 

 

Estamos encaminhando para apreciação e avaliação de Vossa Senhoria o 

Inventário “Piers-Harris Children’s Self-Concept Scale 2”, em anexo, utilizado para 

a análise do constructo do autoconeito em crianças e jovens, destacamos que este 

instrumento de pesquisa passou por uma adaptação transcultural inglês – português.  

A finalidade desta solicitação é o desenvolvimento de nosso projeto de 

pesquisa “Autoconceito e imagem corporal de alunos de educação física: um estudo 

do comportamento de jovens adolescentes com tendências a obesidade”, para a 

Pós-Graduação, nível Doutorado, que ora estamos cursando na Escola de Educação 

Física e Esporte da Universidade de São Paulo, com a orientação do Prof. Dr. 

Antonio Carlos Simões.  

O objetivo geral da pesquisa é estudar no ambiente escolar, se o 

comportamento de alunos com tendência ao sobrepeso e a obesidade estão 

associadas ao autoconceito, imagem corporal e relacionamento interpessoal e grupal 

nas dimensões: ajustes de comportamento, “status” intelectual e escolar, aparência 

física e atributos pessoais, ansiedade, popularidade, felicidade e satisfação. 

Contamos com a sua contribuição no sentido de julgar e sugerir modificações 

no enunciado das frases descritivas, o que será de grande valia para a coleta de 

dados futuros.  

Esperamos merecer de Vossa Senhoria a devida atenção e colaboração, 

subscrevo-me,  

 

 

   Helio Serassuelo Junior 
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INVENTÁRIO DE AVALIAÇÃO DA AUTO-ESTIMA EM CRIANÇAS E JOVENS 

 

Piers-Harris Children’s Self-Concept Scale - 2  

 

 O Piers-Harris Children’s Self-Concept Scale (Piers, 1984) foi criado no 

início da década de 1960 com o objetivo de avaliar a Auto-Estima em crianças e 

adolescentes. O instrumento original estabelecia um conjunto de escalas que 

avaliavam e descreviam as condutas e atitudes que refletiam o próprio 

comportamento dos indivíduos.  O instrumento de pesquisa denominado de Piers-

Harris tem grande aceitação entre os estudiosos no desenvolvimento de projetos de 

pesquisas e, entre clínicas, tendo recebido inúmeros elogios nas mudanças que 

foram sendo realizadas visando seu aperfeiçoamento. É também um instrumento 

referenciado por mais de 500 vezes em jornais e revistas, nas áreas da Psicologia, 

Educação e Ciências da Saúde. Todas destacando o papel representativo do 

instrumento no campo do conhecimento e dos estudos sobre comportamento 

humano e auto-estima.  

O Piers-Harris – inicialmente - apresentava um conjunto de 80 questões 

descritivas e objetivas com as alternativas vinculadas às respostas “sim” ou “não”. 

Atualmente é constituído – segunda versão - por um conjunto de 60 questões, que 

são divididas em suas análises por escalas de comportamentos.  A segunda versão 

mantém as mesmas propriedades do documento original – com a inclusão de mais 

seis componentes que norteiam o comportamento e a auto-estima dos indivíduos, a 

saber: ajustes de comportamento, “status” intelectual e escolar, aparência física e 

atributos pessoais, ansiedade, popularidade, felicidade e satisfação. 

 

 

 

 



 234

APÊNDICE 2 – Avaliação do Inventário “Piers-Harris Children’s Self-Concept Scale 2 

(cont.) 

 

Piers-Harris Children’s Self-Concept Scale - 2 

(Segunda Versão) 

 As mudanças mais importantes do Piers-Harris 2 são atribuídas a 

validação que ocorreu com a utilização de amostras de 4th a 12th graders, que o 

capacitam em avaliar indivíduos de sete (7) a dezoito (18) anos de idade, 

independente da etnia e do nível socioeconômico.  Outra mudança ocorreu em torno 

da redução do conjunto de escalas de respostas de oitenta (80) para sessenta (60) 

itens. Essa redução propiciou uma diminuição significativa no tempo de 

administração do instrumento, destacando que foram retiradas do original as frases 

que apresentavam baixos valores psicométricos, especialmente daqueles itens 

construídos por uma linguagem escrita considerada “fora de moda” - que dificultavam 

o entendimento das questões por parte de algumas crianças.  

A terceira mudança fundamental do Piers-Harris está relacionada como o 

desenvolvimento de um programa computacional que fornece informações simples e  

objetivas sobre os resultados encontrados na classificação da auto-estima global e 

de todos os outros componentes: ajustes de comportamento, “status” intelectual e 

escolar, aparência física e atributos pessoais, ansiedade, popularidade, felicidade e 

satisfação. Cabe ainda destacar que a nova versão apresenta um manual descritivo 

e explicativo sobre os procedimentos que o pesquisador deve seguir para utilizá-lo e  

interpretá-lo, além de um apêndice com cerca de 500 referências bibliográficas (1958 

– 2002). 

 

Princípios que norteiam o uso do Piers-Harris Children’s Self-Concept Scale - 2 

 O Piers-Harris 2 – é um instrumento que pode ser utilizado em vários 

campos de conhecimento – ciências da saúde, educação, psicologia – que requeiram 

avaliação quantitativa eficiente e eficaz da auto-estima. Tanto a versão original 

quanto a segunda versão têm ampla aceitação em estudos com escolares, 
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especialmente no processo de intervenção psicológica ou educacional, além de 

investigações que relacionam a auto-estima e outros traços de comportamento, tais 

como: obesidade, drogas, alcoolismo...    

 O fato do Piers-Harris ser um instrumento objetivo e de fácil aplicação, ele 

pode ser administrado em grupos e/ou em avaliações psicológicas individuais. A sua 

aplicação pode ser feita por professores ou profissionais de diversas áreas de 

conhecimento treinados para aplicá-lo. A aplicação e interpretação dos resultados 

devem ser assumidas por profissionais com experiência em avaliações 

psicométricas.  A leitura do manual descritivo torna-se imprescindível para o sucesso 

das avaliações e interpretações. Por outro lado, Piers-Harris 2 – embora seja um 

instrumento fidedigno nas suas avaliações, não pode ser utilizado como um modelo 

conclusivo sobre os resultados e avaliações sobre a auto-estima devido à 

complexidade das concepções envolvidas com as análises – por isso, devem ser 

analisadas e associadas às informações prévias, tais como: histórico familiar, além 

do diagnóstico das escolas, e de dados referentes aos estudos de casos e testes 

psicométricos dos estudos clínicos.  

 

Administração do Piers-Harris Children’s Self-Concept Scale - 2  

  

A administração do inventário pode ser feita: 

• Seguindo procedimentos que são normativos para assegurar suas 

propriedades psicométricas; 

• Seguindo normas de condutas éticas na sua aplicação com grupos em 

salas e/ou individualizada em consultórios e clínicas e sempre 

mantendo silêncio durante a aplicação; 

• Por professores ou profissionais treinados, destacando o profissional 

capacitado para avaliar e interpretar os dados coletados – profissional 

especialistas em testes psicométricos; 
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É importante que antes da entrega do Piers-Harris – 2, os profissionais 

responsáveis pelo estudo façam uma explanação detalhada sobre o instrumento e a 

forma pela qual devem respondê-lo, e durante o transcorrer de sua aplicação 

esclarecer possíveis dúvidas interpretativas.  

Os participantes devem primeiramente preencher o cabeçalho com as 

informações pessoais e posteriormente realizar a leitura e marcar “sim” ou “não” nas 

questões – frases – que compõem o instrumento Piers-Harris – 2. 

  A faixa etária recomendada para a aplicação do instrumento de pesquisa, é 

de sete a 18 anos, cabendo ressaltar que as crianças independentemente da idade 

devem ser capacitadas a leitura e interpretação das questões.  

Não existe um tempo determinado para o preenchimento e entrega dos 

instrumentos respondidos – a literatura mostra que o tempo gasto na maioria dos 

estudos varia entre 10 e 15 minutos – o instrumento preenchido, portanto, pode ser 

entregue a qualquer momento. Assim, quando os participantes indicarem o final do 

preenchimento do instrumento, os profissionais responsáveis pela pesquisa deverão  

recolhê-los e conferir se todas as frases foram respondidas – caso falte alguma 

informação deverá devolver o instrumento ao participante e esperar que complete as 

respostas.   

É importante que a criança e/ou jovem avaliado preencha todos os campos 

destinados às respostas - o correto preenchimento aumenta a validade do 

instrumento.  

 

Validade do Piers-Harris Children’s Self-Concept Scale - 2  

No procedimento avaliativo das pontuações é importante que o profissional 

observe se todas as questões foram assinaladas com sim ou não, além de verificar 

se o cabeçalho foi totalmente preenchido.  Em seguida e através de um formulário 

próprio, o pesquisador pontuara todas as questões e observará se o inventário pode 

ser considerado válido ou inutilizado para o estudo. 
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O primeiro passo para a interpretação do Piers-Harris 2 é determinar se as 

respostas são válidas para a auto-avaliação da criança ou do jovem adolescente. O  

instrumento dispõe de uma escala de validade expressa em quatro formas de avaliar 

as respostas: Exagero, repostas duvidosas, respostas aleatórias e variáveis 

moderadas. Qualquer uma destas considerações no conjunto das respostas pode 

trazer implicações graves na validade do instrumento dentro da pesquisa e cabe ao 

profissional considerar ou não este formulário. Na formas de validade, por exemplo, o 

instrumento dispõe no quesito Respostas Duvidosas. O pesquisador dispõe de um 

conjunto de frases que se apresentam aleatoriamente no texto, ou seja: se a criança 

ou o jovem responder sim para uma frase e não para uma outra frase que tenham o 

mesmo objetivo – a resposta deverá ser considerada como uma distorção, e caso 

aconteça em sete frases, o formulário deverá ser considerado nulo para o estudo que 

está sendo realizado.  

Como exemplo, o aluno respondeu Sim para a questão 5 (Eu sou esperto) e 

Não para a questão 43 (Eu não sou muito esperto sobre a maioria das coisas) – 

observa-se, portanto, que o avaliado respondeu de forma duvidosa essas duas 

questões, que aparentemente expressam o mesmo objetivo. Caso isso seja constato 

sete vezes ou mais, a proposta de avaliação da auto-estima global ficaria 

comprometida, e o pesquisador deverá obrigatoriamente excluir esse formulário da 

pesquisa.  

Na observação da validade das respostas, o pesquisador deverá controlar os 

instrumentos que apresentarem exageros em suas respostas – exageros nas 

respostas, dúvidas e os por podem estar ligados com a boa ou a má vontade do 

pesquisado em colaborar com o estudo.  

 

Resultados do Piers-Harris Children’s Self-Concept Scale - 2 

O cálculo dos resultados obtidos em cada formulário deve seguir uma 

planificação já existente tanto no manual escrito quanto no programa computacional.  
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As escalas de auto-estima apresentam-se em conjuntos, sendo utilizado uma 

pontuação geral para a interpretação da auto-estima na sua forma global e 

posteriormente uma nova classificação no conjunto das seis subescalas 

denominadas de: escala de ajuste de comportamento, de “status” intelectual e 

escolar, de aparência física e atributos pessoais, de ansiedade, de popularidade e de 

felicidade e satisfação.  

Os valores atribuídos para a classificação destas escalas estão no Quadro 1. 

 

 Quadro 1 – Interpretation of Piers-Harris 2 T- Score (original em ingles) 

Total (TOT) Scale 

T-Score Range Percentile Range Interpretive Label 

≤ 29 T ≤ 2 Very low 

30T-39T 3-14 Low 

40T-44T 15-28 Low Average 

45T-55T 29-71 Average 

56T-59T 72-83 High Average 

60T-69T 84-97 High 

≥ 70T ≥ 98 Very High 

   

Domain Scales 

T-Score Range Percentile Range Interpretive Label 

≤ 29T ≤ 2 Very Low 

30T-39T 3-14 Low 

40T-44T 15-28 Low Average 

45T-55T 29-71 Average 

≥ 56T ≥ 72 Above Average 

Adaptado do Instrumento Piers-Harris 2 (2002) 
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Adaptação Transcultural do Piers-Harris Children’s Self-Concept Scale - 2  

 

Em vista dos objetivos do estudo “Auto-estima e imagem corporal de 

alunos de educação física: um estudo do comportamento de jovens 

adolescentes com tendências a obesidade” houve uma preocupação com a 

escolha de um instrumento que pudesse fornecer com segurança informações sobre 

os reais níveis de auto-estima e que pudesse ser aplicado em uma população de 

escolares com faixa etária entre 10 e 14 anos. Daí, a opção pela escolha do 

instrumento criado e desenvolvido por Piers, Harris e Herzberg, (2002) denominado 

Piers-Harris Children’s Self-Concept Scale - 2 (original em inglês) constituído por 

60 questões distribuídas em seis escalas de análise: ajuste de comportamento, 

“status” intelectual e escolar, aparência física e atributos pessoais, ansiedade, 

popularidade, felicidade e satisfação. 

Herdman et al (1998) postulou que antes que um instrumento possa ser 

traduzido para diferentes idiomas, é necessário avaliar se o constructo a ser 

mensurado é pertinente à nova cultura. O Piers-Harris 2 portanto, se apresenta com 

algumas características que o qualificam para este fim, já que foi validado em sua 

primeira versão em inglês (1963) e revalidado na sua segunda edição em 1984. 

Destaque-se, também, que foi validado em outros idiomas, dentre eles, o castelhano 

(Piers,1984), o grego (Alexopoulos e Foudoulaki, 2002). Além disso, foi adaptado 

para a língua  portuguesa – idioma português,  na cidade de Lisboa (Veiga, 1989).  

 

Adaptação Transcultural para o português  

Na adaptação transcultural do instrumento Piers-Harris 2 foi utilizado o modelo 

de abordagem universal de equivalência para adaptação de instrumentos de 

qualidade de vida relacionada à saúde proposto por Herdman et al. (1998).  Todas 

traduções foram realizadas por profissionais capacitados (juramentado), e todos os  
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procedimentos necessários para a adaptação seguiram uma série de etapas 

destacadas a seguir: 

Etapa 1 - Apreciação das equivalências conceituais e de itens – que tem como 

objetivo entender como diferentes populações expressam os conceitos e domínios a 

serem investigados e o modo com que as perguntas do instrumento são captadas. 

Nesse processo a tradução e validação do instrumento para a língua portuguesa teve 

como base o modelo já traduzido em Lisboa por Veiga (1989), seguindo o formato 

original do instrumento em inglês.  

Etapa 2 - Equivalência Semântica – tem como objetivo observar a linguagem 

tanto no ponto de vista referencial quanto no geral (conotativo). Ainda tratando da 

transferência dos significados das palavras entre diferentes idiomas - e objetiva o 

alcance de efeitos similares em respondentes de culturas distintas. Nesta etapa 

algumas palavras foram substituídas por sinônimos mais conhecidos na língua 

portuguesa, exatamente pela facilidade de tradução (inventário utilizado para 

crianças) estas alterações não se mostraram significativas no texto geral. 

Etapa 3 - A tradução e adaptação do instrumento foram entregues para um 

especialista em língua inglesa e sua apreciação foi confrontada com o original, 

adicionalmente, o autor do estudo apreciou as avaliações feitas no intuito de 

observar possíveis alterações no formato final do documento.  

Resumidamente durante todo o processo, o texto original em inglês passou 

por uma tradução para o português e depois por uma retradução para o inglês e por 

fim novamente a tradução para o português. Após isso foram observadas as 

concordâncias do “novo” original e da primeira tradução. Sendo que houve uma 

concordância completa em 92% dos itens e apenas 8% apresentaram concordância 

moderada. Os itens mostraram-se inalterados entre os originais e as traduções. Vale 

destacar que o próprio instrumento permite esse efeito, pois apresenta frases de fácil 

entendimento por crianças à partir de 7 anos de idade.    
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TABELA 1 - GRAU DE CONCORDÂNCIA E DISCORDÂNCIA DO “INVENTÁRIO 

PIERS-HARRIS 2”  VERSÃO ADAPTADA PARA O PORTUGUÊS 

 

 A Tabela 1 apresenta a versão em português do Piers-Harris 2 após ser 

submetida a adaptação transcultural, por favor analise as frases e destaque ao lado 

sua opinião quanto a sua opinião. Após realizar a análise da construção das frases 

preencha o Formulário 1 com suas sugestões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 242

APÊNDICE 2 – Avaliação do Inventário “Piers-Harris Children’s Self-Concept Scale 2 

(cont.) 

 

 

Tabela 1  
 

Concordo 
Plenamente 

Concordo Discordo Discordo 
Plenamente 

1. Meus colegas de classe tiram sarro de mim.     
2. Eu sou uma pessoa feliz.     
3. Tenho dificuldade em fazer amigos.     
4. Eu fico triste com freqüência.     
5. Eu sou esperto (a).     
6. Eu sou tímido (a).      
7. Eu fico nervoso (a) quando meu (minha) 
professor (a) me faz perguntas. 

    

8. Minha aparência me incomoda.     
9. Eu sou líder em jogos e esportes.      
10. Eu fico preocupado (a) quando tenho prova na 
escola. 

    

11. Eu não sou uma pessoa popular.     
12. Eu me comporto bem na escola.     
13. Quando acontece algo errado geralmente é 
minha culpa.  

    

14. Eu causo problemas a minha família.     
15. Eu sou forte.     
16. Eu sou uma pessoa importante na minha 
família. 

    

17. Eu desisto com facilidade.     
18. Eu sou bom nos trabalhos realizados na 
escola. 

    

19. Eu faço muitas coisas ruins.     
20. Eu me comporto mal em casa.     
21. Eu sou muito devagar para terminar minhas 
atividades escolares. 

    

22. Eu sou uma pessoa importante na minha 
classe.  

    

23. Eu sou uma pessoa ansiosa (impaciente).     
24. Eu consigo falar bem na frente da minha 
turma. 

    

25. Eu sou desligado (desatento) na escola.     
26. Meus amigos gostam das minhas idéias.     
27. Eu entro em apuros com freqüência.     
28. Eu tenho sorte.      
29. Eu sou muito preocupado.     
30. Meus pais esperam muito de mim.      
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31. Eu gosto do meu jeito de ser.     
32. Eu sou deixado de lado.     
33. Eu tenho bom cabelo.     
34. Eu me ofereço para realizar tarefas na escola 
com freqüência. 

    

35. Eu gostaria de ser diferente.     
36. Eu odeio a escola.     
37. Eu sou um dos últimos a ser escolhido para 
jogos e brincadeiras. 

    

38. Eu com freqüência sou maldoso com as outras 
pessoas. 

    

39. Meus colegas de classe acham que eu tenho 
boas idéias. 

    

40. Eu sou infeliz.     
41. Eu tenho muitos amigos (as)     
42. Eu sou alegre.     
43. Eu não sou muito esperto sobre a maioria das 
coisas.  

    

44. Eu sou bonito (a).     
45. Eu me envolvo em muitas brigas.     
46. Eu sou popular com os meninos.      
47. As pessoas me azucrinam (chateiam).     
48. Minha família esta desapontada comigo.     
49. Eu tenho um rosto bonito.     
50. Quando eu crescer serei uma pessoa 
importante. 

    

51. Em brincadeiras e esportes eu assisto ao invés 
de jogar. 

    

52. Eu esqueço o que aprendo.      
53. Eu me dou bem com as outras pessoas.      
54. Eu sou popular com as meninas.     
55. Eu sou um bom leitor.     
56. Eu sinto medo com freqüência.     
57. Eu sou diferente das outras pessoas.      
58. Eu tenho maus pensamentos.      
59. Eu choro com facilidade.     
60. Eu sou uma boa pessoa.     
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Formulário 1 

AVALIAÇÃO DO “INVENTÁRIO PIERS-HARRIS 2”  

 VERSÃO ADAPTADA PARA O PORTUGUÊS 

 

Nome do Avaliador : __________________________________________________ 

Assinatura : ______________________________ Data : _____________________ 

 

1. Quanto a estética do Inventário : 

 

Concordo         Discordo  

Sugestões : 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. Quanto ao conteúdo dos itens do Inventário : 

 

2.1. Algum (s) item (s) do Inventário deve (m) ser alterado (s) ? 

Concordo         Discordo  

Em qual questão  : 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Sugestões :  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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2.2. Quanto à compreensão dos termos (questões) e do sentido das frases do 

Inventário :  

Concordo         Discordo  

Sugestões: 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2.3. Quanto a clareza dos termos e da construção das frases do Inventário : 

Concordo         Discordo  

Sugestões : 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2.4. Quanto a clareza dos termos e da construção das frases para uma amostra 

composta por crianças e jovens de 7 a 18 anos : 

Concordo         Discordo  

Sugestões : 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. Observações Finais : 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Piers-Harris Children’s Self-Concept Scale – 2 (versão original) 

Nome: _________________________________ Data: ___________ Idade:______ 

Sexo:___________ Série:__________ Escola:_____________________________ 

 

1. My classmates make fun of me Yes  No  
2. I am a happy person Yes No 
3. It is hard for me to make friends Yes  No  
4. I am often sad Yes No 
5. I am smart Yes  No  
6. I am shy Yes No 
7. I get nervous when the teacher calls on me Yes  No  
8. My looks bother me Yes No 
9. I am a leader in games and sports Yes  No  
10. I get worried when we have tests in school Yes No 
11. I am unpopular Yes  No  
12. I am well behaved in school Yes No 
13. It is usually my fault when something goes wrong Yes  No  
14. I cause trouble to my family Yes No 
15. I am strong Yes  No  
16. I am an important member of my family Yes No 
17. I give up easily Yes  No  
18. I am good in my schoolwork Yes No 
19. I do many bad things Yes  No  
20. I behave badly at home Yes No 
21. I am slow in finishing my schoolwork Yes  No  
22. I am an important member of my class Yes No 
23. I am nervous Yes  No  
24. I can give a good report in front of the class Yes No 
25. In school I am a dreamer Yes  No  
26. My friends like my ideas Yes No 
27. I often get into trouble Yes  No  
28. I am luck  Yes No 
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APÊNDICE 2 – Avaliação do Inventário “Piers-Harris Children’s Self-Concept Scale 2 
(cont.) 

 

29. I worry a lot Yes  No  
30. My parents expect too much of me Yes No 
31. I like being the way I am Yes  No  
32. I fell left out of things Yes No 
33. I have nice hair Yes  No  
34. I often volunteer in school Yes No 
35. I wish I were different Yes  No  
36. I hate school Yes No 
37. I am among the last to be chosen for games and sports Yes  No  
38. I am often mean to other people Yes No 
39. My classmates in school think I have good ideas Yes  No  
40. I am unhappy Yes No 
41. I have many friends Yes  No  
42. I am cheerful Yes No 
43. I am dumb about most things Yes  No  
44. I am good looking Yes No 
45. I get into a lot of fights Yes  No  
46. I am popular with boys Yes No 
47. People pick on me Yes  No  
48. My family is disappointed in me Yes No 
49. I have a pleasant face Yes  No  
50. When I grow up, I will be an important person Yes No 
51. In games and sports, I watch instead of play Yes  No  
52. I forget what I learn Yes No 
53. I am easy to get along with  Yes  No  
54. I am popular with girls Yes No 
55. I am a good reader Yes  No  
56. I am often afraid Yes No 
57. I am different from other people Yes No 
58. I think bad thoughts Yes No 
59. I cry easily Yes No 
60. I am a good person Yes No 
 

 

 

 

 


