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Resumo: A adolescência é uma etapa marcante de transformação na vida de todos 

os indivíduos por se caracterizar pela busca de identidade e de identificação com 

outras pessoas, podendo haver influências do ambiente externo no processo. Nesta 

idade, ocorrem mudanças e variações, tanto físicas quanto psicológicas, que levam o 

adolescente a enxergar-se de maneiras diferentes, muitas vezes fazendo 

comparações em relação a si mesmo e a pessoas de seu convívio. Dentre tais 

comparações, as de caráter físico podem levar o adolescente a alterar os seus 

comportamentos alimentares, considerando que não se encaixa em um padrão social 

adequado. Assim, o presente estudo, com jovens de 14 a 18 anos matriculados no 

ensino médio, investigou se há relação entre os comportamentos alimentares e a 

percepção que o adolescente tem de si mesmo. Os instrumentos utilizados foram 

Teste de Atitudes Alimentares, Teste de Imagem Corporal e uma breve entrevista para 

coletar informações pessoais a fim de caracterizar os participantes. Espera-se obter 

uma correlação estatisticamente significativa e positiva entre a autoimagem corporal 

e comportamentos alimentares dos participantes. A pesquisa encontra-se em fase 

final de coleta de dados.  

Palavras-chave: Percepção corporal, autoimagem, atitudes alimentares, 

adolescência, conduta alimentar. 

 

Introdução: De acordo com Bertol e Souza (2010), a adolescência é marcada por ser 

uma fase significativa da vida do indivíduo. Na sociedade ocidental, pode ser 

caracterizada como uma etapa de transição entre a infância e a vida adulta na qual 

todos os indivíduos passam por transformações biológicas, psicológicas e sociais, 

vivenciando modificações no corpo (fase da puberdade) e na subjetividade com a 

construção de sua identidade e maturidade. Nesse sentido, segundo Scherer, 

Pelegrini, Matheus e Petroski (2010), a imagem corporal envolve a percepção corporal 

que o indivíduo tem de si, ou seja, como ele vê sua forma e tamanho, bem como o 

sentimento que ele possui em relação ao que percebe. Sob essa perspectiva, nos 

estudos realizados por Gonçalves, Trindade e Fiates (2013) foi percebido que o apelo 

estético exposto socialmente pelas mídias, o grupo social ao qual o adolescente está 

inserido, dentre outros fatores, podem influenciar diretamente no modo em que a 

pessoa se auto avalia. O presente estudo contribui de forma acadêmica e científica 

para a área da psicologia e possui relevância social ao apresentar novas 

possibilidades de compreensão do assunto. 
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Objetivos: Os objetivos da presente pesquisa são  caracterizar a autoimagem corporal 

e os hábitos alimentares de adolescentes, verificar se há relação entre a autoimagem 

corporal e os comportamentos alimentares de adolescentes que frequentam o ensino 

médio em escolas da cidade de São Paulo e analisar comportamentos alimentares e 

hábitos alimentares considerando as variáveis gênero, idade, série escolar 

frequentada e índice de massa corporal.  

 

Metodologia 

Pesquisa de levantamento transversal. 

 

Participantes: A amostra está se constituindo por adolescentes de ambos os gêneros, 

com idade entre 14 e 18 anos que frequentem o ensino médio em escolas da cidade 

de São Paulo. 

 

Materiais: Foi elaborado e aplicado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) e o Termo de Assentimento do Menor (TAM) cujo objetivo foi esclarecer aos 

participantes e responsáveis os objetivos e os procedimentos da pesquisa, bem como 

ter seu consentimento e aceite em participar. Utilizou-se o Teste de Atitudes 

Alimentares (EAT) desenvolvido por Garner e Garfinkel (1979) e traduzido para o 

português por Nunes, Bagatini, Abuchaim, Kung, Ramos, Silva, Someuzi e Pinheiro 

(1994) destinado para servir de complemento no diagnóstico clínico de transtornos 

alimentares. É composto por questões de possíveis respostas do tipo “sempre”, “muito 

frequente”, “frequentemente”, “às vezes”, “raramente” e “nunca”.  O outro instrumento 

utilizado foi o Teste de Imagem Corporal (TIC) desenvolvido por Stunkard, Sorensen 

e Schlusinger (1983) e validado para a população brasileira por Scagliusi, Alvarenga, 

Polacow, Cordás, Queiroz, Coelho, Philipp e Lancha Junior (2006) para caracterizar a 

percepção da imagem corporal do respondente por representações de figuras com 

diferentes perfis corporais. Foi aplicado um questionário sociodemográfico composto 

por três perguntas abertas e três fechadas para caracterizar os participantes acerca 

de dados pessoais, escolaridade e características físicas .  
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Desenvolvimento 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

São Judas Tadeu sob o número 55566816.8.0000.0089. Em assim sendo, os 

adolescentes foram convidados por contato pessoal com os pesquisadores para 

participar da pesquisa. Os que concordaram contaram com a autorização dos 

responsáveis mediante assinatura do TCLE e TAM. No caso se fosse maior de idade, 

ele próprio, assinou o TCLE. A coleta de dados encontra-se em processo pela 

aplicação do EAT, Questionário Sociodemográfico e o TIC em salas de aula regular 

dos participantes cujos professores e diretores escolares autorizaram previamente. A 

aplicação tem duração média de 10 minutos, por participante.  

 

Resultados Preliminares: 

Os resultados serão obtidos a partir de análise estatística descritiva e inferencial 

quando da coleta de dados completa. Pretende-se finalizar esse procedimento até 15 

de setembro de 2016. 
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