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RESUMO

No decorrer dos séculos, o que é tido como belo foi construído e descontruído de acordo com o contexto. Na sociedade atual, onde o consumo se 
impera, a aparência se torna fundamental, induzindo os indivíduos a consumir as normas impostas pela sociedade de diversas formas, sendo uma 
delas a imitação de corpos considerados “perfeitos”. O corpo, por suas formas e usos, pode assim se considerado um capital, ou seja, um recurso 
de poder que os indivíduos utilizam em um determinado espaço social para nele obter vantagens. Assim, as mulheres são constantemente 
influenciada por fatores socioculturais que as conduzem a apresentar um conjunto de preocupações e insatisfações com sua autoimagem. Esses 
fatores induzem-nas a se exercitarem, a cuidarem de seus corpos, visando hábitos e cuidados prioritariamente relacionados à aparência visual do 
corpo. O presente estudo, de caráter descritivo, teve por objetivo analisar a influência da idade na percepção da imagem corporal de mulheres 
praticantes de exercícios físicos. Participaram desse estudo 40 mulheres praticantes de exercícios físicos com idade compreendida entre 18 e 35 
anos (média=25,58 anos; DP=4,48) estratificadas por idade. Assim, o G1 com 20 mulheres de 18 a 25 anos de idade e o G2 com 20 mulheres de 25 
a 35 anos de idade. No processo de seleção, foram adotados os seguintes critérios de inclusão, ser do sexo feminino, com idade compreendida na 
faixa etária entre 18 e 35 anos, praticar exercício físico a no mínimo dois meses (tanto treinamento de força, quanto exercícios aeróbicos) e 
apresentar uma frequência semanal de no mínimo três vezes por semana. Para a avaliação da insatisfação corporal utilizou-se o questionário 
Body Shape Questionnaire (BSQ), os resultados são classificados em insatisfação leve (70 a 90), moderada (90 a 110) ou intensa (> 110).  Os 
resultados demonstraram que mulheres mais velhas tendem a ter um maior escore de insatisfação corporal (G1 média= 108,1; DP= 3,02; 
classificação=“insatisfação moderada”; G2 média= 113,05; DP= 4,50; classificação=“intensa insatisfação”). Com base nos resultados evidenciados 
nesse estudo pode-se concluir que há prevalência de insatisfação corporal entre mulheres praticantes de exercícios e que a idade é um fator de 
risco para a piora da percepção da imagem corporal. Sugere-se, então, que profissionais de Educação Física estejam atentos para auxiliar suas 
alunas de academias, a persistirem em seus treinamentos e objetivos.
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