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Introdução - Já está claro que a escola realmente exerce influência na formação de um indivíduo, e 

que lá é o lugar onde aprendemos que temos que aprender ainda mais. Entretanto, algumas lacunas 

surgem ao questionar as possíveis influências negativas que este ambiente pode trazer ao ser humano, 

independente de sua faixa etária. Assim, partindo do pressuposto de que o nível de escolaridade exerce 

influência na aceitação corporal das pessoas, realizou-se estudo com objetivo de verificar se o acesso a 

informação exerce influencia na satisfação/insatisfação corporal de crianças, adolescentes e adultos em 

diferentes níveis de escolaridade. Metodologia - Realizou-se estudo do tipo qualitativo de corte 

transversal na população investigada, sendo composta por crianças e adolescentes (N=483), estudantes 

adultos frequentes do projeto de Educação de jovens e adultos (EJA) (N=52) e Universitários do curso 

de Educação Física (N=193) com um total de 728 pessoas de ambos os gêneros. Para tanto, utilizou-se 

entre os adultos e adolescentes a escala de silhuetas proposta por Stunkard (et al, 1983) e entre as 

crianças a escala de silhuetas adaptada proposta por Tiggeman & Wilson-Barret (1998) seguindo o 

protocolo conforme sugerem estes autores. Para interpretação dos resultados foi utilizado o método 

não paramétrico do Quiquadrado, sendo confirmado com o pacote estatístico SPSS versão 10.0. Para 

análise dos resultados considerou-se um nível de significância de P<0,05. Resultados – foi verificada 

uma alta incidência de insatisfação com a imagem corporal nos três grupos, valores estes que 

coincidem com os achados da literatura. Verificou-se ainda uma diferença significativa entre adultos 

do EJA e universitários. Destacando que escolares e adultos do EJA apresentam valores similares de 

insatisfação com a imagem corporal (Tabela I). 

 

Conclusão – O acesso a informação exerce influencia na satisfação com a imagem corporal e as 

instituições de ensino devem estar atentas para temas ligados à mídia, cultura e sociedade que possam 

promover o desencadeamento de problemas para saúde. 

 

Tabela I – Associação do nível de escolaridade e aceitação corporal. 

 Insatisfeito % Satisfeito % Total   Idade x  

Adultos em alfabetização 33 63,46 19 36,54 52 37,10±13,66 

Escolares 304 62,94 179 37,06 483 13,99±3,30 

Universitários 152 78,76 41 21,24 193 22,86±5,46 

X2=15,993 GL=2 P<0,000       
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