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RESUMO 

 

Esse trabalho teve como objetivo investigar o que pesquisas no Brasil revelam sobre a 

incidência de transtornos alimentares mais comuns entre atletas adolescentes do alto 

rendimento associados á insatisfação corporal e o comportamento alimentar inadequado. A 

partir disso, identificou-se quais as modalidades esportivas foram abordadas, a identidade 

sexual dos participantes das pesquisas, a fase da carreira mais propensa e os fatores que 

interferem no desenvolvimento desses transtornos. Duas das características do alto 

rendimento são competitividade e cobrança exacerbada, e esses fatores, juntamente com as 

informações veiculadas pela mídia e a influência da Indústria Cultural, podem fazer com que 

o jovem atleta queira alcançar a todo custo o corpo veiculado como ideal, o que pode 

desencadear insatisfação corporal e comportamento alimentar inadequado, que são 

predispositores para os Transtornos Alimentares (TAs) como a Anorexia e a Bulimia Nervosa. 

Dentre os fatores de risco que interferem no desenvolvimento dos TAs 52,95% dos artigos 

citam Insatisfação corporal e 35,29% citam o comportamento alimentar inadequado havendo 

uma predominância desses fatores que são sintomas de primeira ordem. Especificamente para 

a Educação Física que tem como elemento a cultura corporal de movimento e tem o ser 

humano como instrumento de todas as suas atividades, o presente estudo visou fomentar a 

reflexão acerca dos métodos utilizados para alcançar o desempenho desejado, submetendo 

jovens atletas a treinamentos que não condizem com a fase que se encontram, como a pressão 

pela vitória e os danos psicológicos que isso pode promover. Entende-se que esses fatores 

podem desencadear o transtorno alimentar e fazer com que o jovem busque meios alternativos 

para complementar suas limitações fisiológicas para alcançar um corpo atlético e delineado.  

 

 

Palavras chave: Transtorno Alimentar, Insatisfação Corporal e Atletas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A Industrialização ocorrida no final do século XIX e inicio do século XX tem papel 

fundamental na forma como concebemos a adolescência na atualidade. Como corrobora Bock 

(2007, p.68) “A adolescência se refere, assim, a esse período de latência social constituída a 

partir da sociedade capitalista gerada por questões de ingresso no mercado de trabalho e 

extensão do período escolar, da necessidade do preparo técnico”, o que a torna segundo 

Levinsky (apud BOCK, 2007, p.64) “[...] mais lenta e dolorosa [...]”. 

Nesse sentido, se tornou comum a caracterização da adolescência como uma fase 

natural e universal, em que o adolescente passa por mudanças corporais que tem impacto 

social, emocional, psicológico e, sobretudo na identidade do individuo. Em contraposição à 

concepção de base liberal
1
, tem-se a concepção sócio histórica que postula a adolescência 

como uma construção social com repercussões na subjetividade e no desenvolvimento do 

homem moderno e não como um período natural do desenvolvimento (BOCK, 2007). 

Também é na adolescência que ocorre a estabilização e a formação concreta da 

identidade, fator este que está ligado à imagem corporal, que é definida por Grogan (1999 

apud GROGAN, 2006, p.524) como as percepções, sentimentos e pensamentos que a pessoa 

tem de si mesmo ou do seu próprio corpo. 

Como a identidade ainda está em processo de formação no adolescente, ele se torna 

mais vulnerável às informações veiculadas de maneira descontextualizada pela mídia
2
de 

massa. Informações estas que tendem a alienar a percepção da imagem corporal, fazendo com 

que o individuo busque a todo custo um corpo ideal em contra partida ao seu corpo real e 

saudável. 

Damasceno et al. (2006) afirmam que a mudança no corpo durante a puberdade faz 

com que os adolescentes aumentem sua gordura corporal o que resulta em mudanças na 

aparência física e no próprio sentimento pelo corpo, ocasionando uma reorganização da 

imagem corporal. Nesta fase o adolescente está em processo latente de transformação corporal 

e se encontra com a identidade em formação o que o torna mais susceptível às informações 

vindas da mídia, e passa a associar seu corpo com o padrão estabelecido pela mesma, e 

“identificar” se ele se enquadra ou não neste padrão de beleza. 

                                                 
1
Corrente que defende a teoria de que o homem é concebido a partir da ideia de natureza humana.  

2
A mídia é vista por Slater e Tiggermann (2006) como o mais importante transmissor dos ideais de beleza na 

sociedade. 
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No Brasil, foi a partir da década de 1980 através das academias de ginástica que o 

culto ao corpo se fortaleceu. A expansão desse movimento impulsionou a Indústria Cultural. 

Esta última em contíguo com a mídia, segundo Anzai (2000, p.73) “[...] se responsabiliza em 

humanizar os bens materiais, erotizando produtos e transformando o corpo em objeto de 

consumo". 

O corpo como objeto, foi incorporado ao esporte no mundo contemporâneo e 

relaciona-se com a especialização precoce e com o processo de construção da identidade de 

forma mais incisiva no caso do adolescente que está inserido no alto rendimento. Os 

adolescentes que se encontram inseridos nesse processo vivem um cotidiano esportivo 

inadequado a sua fase, pois eles ainda se encontram em processo de desenvolvimento 

psicológico e fisiológico. O esporte de alto rendimento desde a infância vem carregado de 

regras e significados do mundo dos adultos.  

Rubio (2006, p.86) declara que “[...] o esporte se diferencia de outros espetáculos por 

levar protagonistas e espectadores a se posicionarem”. Segundo Machado et al.(2010) esse 

posicionamento dos espectadores pode enaltecer, valorizar o atleta bem como pode 

desestabiliza-lo. Essa maneira de agir dos torcedores, juntamente com as informações 

descontextualizadas sobre a espetacularização do esporte veiculadas pela mídia, a pressão por 

resultados no alto rendimento; tendem a ser motivadores para o abandono precoce da 

modalidade e em casos dos que permanecem podem desencadear consequências graves para o 

individuo como distorção da imagem corporal e transtornos alimentares. 

Nesse contexto a Educação Física tem papel orientador como destaca Machado et al. 

(2010), com o conhecimento adquirido no processo de formação o profissional de Educação 

Física deve orientar os pais e os atletas com a finalidade de lhes proporcionar informações 

sobre a especialização precoce para que os mesmos decidam seguir por esse caminho ou não. 

A partir das considerações acima, este estudo tem por objetivo investigar o que pesquisas no 

Brasil revelam sobre a incidência de transtornos alimentares mais comuns entre atletas 

adolescentes do alto rendimento associados a insatisfação corporal e o comportamento 

alimentar inadequado. A partir disso, identificou-se quais as modalidades esportivas foram 

abordadas, a identidade sexual dos participantes das pesquisas, nível competitivo que 

apresenta risco e os fatores que interferem no desenvolvimento desses transtornos. 

Este estudo se justifica pela possibilidade de problematizar essas questões no âmbito 

escolar, visto que os transtornos alimentares, associados a insatisfação corporal e o 

comportamento alimentar inadequado, e a especialização esportiva precoce se fazem 
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presentes e muitas escolas e educadores se encontram despreparados para discutir os mesmos 

com seus alunos.  

Especificamente para a Educação Física que tem como elemento a cultura corporal de 

movimento e tem o ser humano como instrumento de todas as suas atividades, o presente 

estudo visou fomentar a reflexão acerca dos métodos utilizados para alcançar o desempenho 

desejado, submetendo jovens atletas a treinamentos que não condizem com a fase que se 

encontram, como a pressão pela vitória e os danos psicológicos que isso pode promover. 

Entende-se que esses fatores podem desencadear o transtorno alimentar e fazer com que o 

jovem busque meios alternativos para complementar suas limitações fisiológicas para 

alcançar um corpo atlético e delineado.  

O alto rendimento, os transtornos alimentares e a busca pelo corpo propagado pela 

mídia associados aos adolescentes são questões pertinentes no cotidiano assim como no 

âmbito escolar e devem ser colocadas em evidencia para uma melhor compreensão e 

abordagem dos temas por nós professores de Educação Física. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 ADOLESCÊNCIA 

 

 

Na sociedade contemporânea a adolescência é considerada uma fase de conflitos, 

medo, rebeldia, crises. Essa visão na perspectiva de concepções de desenvolvimento liberal, 

consequentemente estabelece esse modelo de adolescência como natural e inerente a todo 

adolescente. 

Estudos na área da Antropologia social contribuíram para desmistificar a concepção 

supracitada de adolescência “ressaltando duas importantes questões: a adolescência não 

precisa ser, necessariamente, um período turbulento; e as características do desenvolvimento 

psicossocial não são universais” (FERREIRA, et al. 2010, p. 231). 

A visão sócio histórica de psicologia também tem contribuído no processo de 

superação da visão liberal da adolescência. A teoria psicológica de vertente sócio histórica 

postula que,  

 
[...] o HOMEM é histórico, isto é, um ser constituído no seu movimento; constituído 

ao longo do tempo, pelas relações sociais, pelas condições sociais e culturais 

engendradas pela humanidade. Um ser, portanto, em permanente movimento; um ser 

que tem características forjadas pelo seu tempo, pelas condições de sua sociedade, 

pelas relações que estão sendo vividas. O homem é visto a partir da idéia de 

condição humana e não de natureza humana. A condição humana se refere ao fato de 

o homem construir as formas de satisfação de suas necessidades e ao fato de fazer 

isso com os outros homens, e é das formas que constrói e da maneira como faz isso 

com os outros homens que tem as condições para se constituir (BOCK, 1999, p.2). 

 

Dessa maneira a adolescência nada mais é do uma fase que faz parte desse constructo 

histórico-social e o adolescente é construído dentro desse contexto. 

 

A Adolescência se refere, assim, a esse período de latência social constituída a partir 

da sociedade capitalista gerada por questões de ingresso no mercado de trabalho e 

extensão do período escolar, da necessidade do preparo técnico e da necessidade de 

justificar o distanciamento do trabalho de um determinado grupo social (BOCK, 

1999, p.6). 

 

Diferente de outros tempos, somente a puberdade não define a adolescência. Como 

explicita Griebler; Alves; Ross (2009, p. 30) "puberdade e adolescência estão diretamente 
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relacionadas, mas são dois momentos, dois fenômenos distintos. A puberdade envolve 

mudanças físicas inevitáveis e a adolescência se refere a questões psicológicas e sociais". 

É também a natureza histórico-social juntamente com a natureza biológica que 

provocam o desenvolvimento dos interesses.  

 

Forças internas – biológicas – e forças externas – ligadas às condições de vida do 

jovem – movimentam a superação dos interesses da vida infantil para a 

adolescência, intensificando o desenvolvimento das funções psicológicas e a 

formação de novos conceitos, em uma relação dialética entre ensino e aprendizagem. 

(MASCAGNA, 2009, p.113) 

 

 Justamente por ocorrer o rompimento dos velhos interesses e o surgimento de outros novos 

que o adolescente vive uma crise, que ocasiona um negativismo (MASCAGNA, 2009). As 

crises são vistas pela psicologia tradicional como uma situação advinda de alterações 

hormonais e corporais (MASCAGNA, 2009). Contudo, Vigotski (apud Mascagna, 2009), 

alega que as crises “não advêm de questões biológicas e não são necessariamente negativas, 

elas dão um novo impulso ao desenvolvimento psíquico do indivíduo” (p. 126). 

Além das crises, é na fase de transição que se formam e desenvolvem os conceitos e as 

funções psicológicas superiores. Todos esses em conjunto com o desenvolvimento histórico-

cultural são delineadores da personalidade do adolescente. Sobre as funções psicológicas 

superiores Facci (apud MASCAGNA, 2009), afirma que elas “têm uma base biológica, mas, 

fundamentalmente, são resultados da interação do indivíduo com o mundo, interação mediada 

pelos objetos construídos pelos seres humanos” (p. 116). 

As funções psicológicas têm papel mais abrangente no que diz respeito ao 

desenvolvimento e a estruturação da personalidade. Elas se relacionam com o 

desenvolvimento das formas coletivas que foram apreendidas no contato individual. 

 

[...] as relações entre as funções psíquicas superiores foram em tempos relações reais 

entre os homens; no processo de desenvolvimento das formas coletivas, sociais de 

comportamento se convertem em modo de adaptação individual, em formas de 

conduta e pensamento da personalidade (VIGOTSKI, apud MASCAGNA, 2009, p. 

121). 

 

A estruturação e o desenvolvimento da personalidade também perpassam por um 

processo interno que se iniciou externamente. Conforme corrobora Mascagna (2009, p.121) 

“os indivíduos se expressam e se constituem primeiro externamente, no coletivo, depois se 

apropriam das produções humanas e se tornam internos. O comportamento, mesmo que 

individual, tem origem nas relações sociais e históricas”. 
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As faculdades psicológicas do homem são desenvolvidas através da apropriação de 

objetos que foram produzidos através do tempo. Não é diferente com a criança e o 

adolescente, “porém, como o ambiente humano já está dado, porque já foi desenvolvido, a 

apropriação agora se dá pela mediação entre os homens” (MASCAGNA, 2009, p.118). 

Se considerarmos o adolescente inserido no alto rendimento esportivo, as relações que 

mantem com seus pais, professores e treinadores são de suma importância para que haja uma 

apropriação mais adequada possível dos objetos e a formação das funções superiores e dos 

conceitos dos mesmos. Conforme, Vigotski (apud MASCAGNA, 2009, p. 127) “essas são as 

características principais da adolescência”.  

Como foi dito anteriormente é na fase de transição que os conceitos se desenvolvem, 

visto que “o jovem está em crise devido ao confronto entre interesses velhos e novos” 

(MASCAGNA, 2009, p.127). É através do pensamento em conceitos que o adolescente 

aprimora o conhecimento da realidade e é dessa maneira que ele passa do nível da vivencia 

para o nível do entendimento (MASCAGNA, 2009). Na imaginação do adolescente, ocorre 

uma aproximação externa ao pensamento em conceitos (MASCAGNA, 2009, p.121). 

A mesma imaginação gera conflitos no adolescente, pois “seus ideais permanecem no 

mundo dos sonhos e não coincidem com suas ações reais, dirigidas à sua realização” 

(MASCAGNA, 2009, p.125). Por não atingir o patamar da realização o adolescente sente-se 

incompreendido e às vezes isso se propaga dentro dos grupos que ele pertence. 

Cada fase da vida humana possui uma atividade dominante ligada ao momento 

histórico cultural. Na adolescência essa atividade se manifesta através do convívio social. 

Essa interação junto ao grupo de pares tem grande influencia no desenvolvimento do 

adolescente e na formação da autoconsciência
3
. Griebler; Alves; Ross (2009) sucinta que o 

âmbito familiar é formador da identidade do individuo, posteriormente se transformam em 

crenças, valores e ideias utilizadas socialmente.  

A escola é outro grupo que o adolescente encontra-se inserido e que desempenha papel 

de "socializar o conhecimento e logo integrar os jovens à sociedade, com conhecimento 

básico e técnico mínimo" (GRIEBLER; ALVES; ROSS, 2009, p.32). Esse processo de 

socialização já se encontra concretizado em uma base de educação capitalista. De acordo com 

Mascagna (2009) são as atividades desenvolvidas em grupo no ambiente escolar que criam 

novos interesses no jovem, inclusive o desejo de ter uma profissão.  

 

                                                 
3
Consciência que o homem toma de si mesmo e dos seres sociais como sendo subjetivos e a interioriza 

(MASCAGNA, 2009). 
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A autora supracitada ainda acrescenta que,  

 

Ao adentrar na vida adulta, na juventude, o adolescente passa a fazer parte de outras 

atividades sociais e a principal é o trabalho. A futura profissão é a primeira atividade 

socialmente significativa que o jovem tem que escolher. Ele passa a fazer parte de 

novos círculos, novas necessidades surgem quando se envolve com a profissão, 

dando lugar a uma outra fase da vida humana: a maturidade. (p.127) 

 

Os adolescentes que atuam no alto rendimento já estão inseridos no mundo do trabalho com 

todas as demandas próprias do sistema capitalista.   
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2.2 TRANSTORNOS ALIMENTARES 

 

 

Atualmente o adolescente vem absorvendo todo tipo de informação que lhe é passado, 

principalmente através da mídia, na busca por um corpo perfeito, de um padrão de beleza 

desejado, do que se deve ser fisicamente para se tornar atraente e bem visto. E isso vem 

causando insatisfação com o próprio corpo e sua imagem no espelho, podendo ocasionar um 

transtorno alimentar. 

Sabemos que os transtornos alimentares são tidos como síndromes comportamentais, e 

seus critérios têm sido estudados amplamente nas ultimas três décadas, e não são consideradas 

doenças por ainda não conhecermos bem sua etiopatogenia. São utilizados neste presente 

artigo dois sistemas classificatórios de transtornos mentais, o DSM-IV (Diagnostic and 

Statistical Manual, IV edition) e CID-10 (Classificação Internacional de Doenças, 10ª edição), 

que destacam dois transtornos principais, a Anorexia Nervosa (AN) e a Bulimia Nervosa 

(BN).  

Appolinário e Claudino (2000) afirmam que, geralmente os transtornos alimentares 

tem suas primeiras manifestações na infância e na adolescência e de modo geral podemos 

dividir em dois grupos. Em um primeiro momento, ocorre de maneira precoce na infância 

com alterações entre a relação da criança com a alimentação. Nesta fase parece não haver 

associação a uma preocupação excessiva com o peso e ou forma corporal, contudo pode 

interferir no desenvolvimento infantil. Aqui se encontra dois transtornos da alimentação da 

primeira infância, a pica e o transtorno de ruminação.  

A PICA caracteriza-se por uma dificuldade em se alimentar de forma adequada, 

levando a uma perda de peso e se inicia antes dos seis anos de idade. A criança faz a ingestão 

de substâncias não nutritivas, inadequadas para o desenvolvimento, tais como terra, barro, 

fezes de animais, cabelo, alimentos crús, cinzas de cigarro. Com isso acarreta atraso no 

desenvolvimento e retardo mental. Appolinário e Claudino (2000, p.28) afirmam que “várias 

complicações clínicas podem ocorrer, principalmente relacionadas com o sistema digestivo e 

com intoxicações ocasionais, dependendo do agente ingerido”. 

A ruminação se caracteriza por episódios de remastigação que não são explicados por 

condições médicas. Appolinário e Claudino (2000) afirmam ainda que as principais 

complicações médicas decorrentes deste transtorno podem ser desnutrição, perda de peso, 

alterações de equilíbrio hidroeletrolítico, desidratação e morte. 
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No segundo grupo, as aparições dos transtornos propriamente ditos ocorrem de 

maneira mais tardia: a Anorexia nervosa e a Bulimia nervosa. Os critérios diagnósticos para 

AN e BN acham-se descritos na Tabela 1. 

 

Fonte: Claudino e Borges (2002). 
 

Segundo Appolinário e Claudino (2000), bulimia é um distúrbio alimentar que possui 

como principal característica episódios recorrentes e incontroláveis de grandes quantidades de 

alimentos, quase sempre com grande teor calórico, seguido de comportamentos indevidos 

para se evitar um ganho de peso corporal, como vômitos, uso de laxantes, diuréticos jejuns 

prolongados e podem seguir de práticas de exercícios físicos extenuantes. Nos adolescentes 

que desenvolvem esse distúrbio, nota-se que não é a extrema magreza que chama a atenção, 

em geral são mulheres de que possuem um belo corpo, porém que se cuidam de forma 

obsessiva seguem dietas rigorosas e que de repente, perdem o controle e ingerem grandes 

quantidades de alimento, na maior parte escondidos. Após a ingestão acentuada, são tomadas 

por sentimentos negativos, de remorso, culpa, frustração, ansiedade em que o único recurso 

encontrado pelos bulímicos para não se engordar, além de aliviar a ansiedade e a culpa, é o 

vômito auto induzido por inversão dos movimentos peristálticos ou colocando o dedo na 

garganta. Tal prática pode causar complicações no organismo tais como: “destruição do 

esmalte dos dentes, inflamação na garganta, sangramentos, problemas gastrintestinais, 

arritmias cardíacas, desidratação, etc” (VARELLA, 2000, s/p). 
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A BN é extremamente rara antes dos 12 anos. O transtorno é característico das 

mulheres jovens e adolescentes, com prevalência de 1,1% a 4,2% neste grupo. 

Fatores de ordem biopsicossocial se encontram relacionados com sua etiologia. O 

episódio de compulsão alimentar é o sintoma principal e costuma surgir no decorrer 

de uma dieta para emagrecer (APPOLINÁRIO E CLAUDINO, 2000, p. 29). 

 

Neste mesmo contexto Claudino e Borges (2002, p. 10) afirmam ainda que:  

 

A manutenção do peso normal, apesar da excessiva preocupação com o corpo, 

representa um dos aspectos básicos da diferenciação entre os diagnósticos de AN e 

BN para o DSM-IV. Já na CID-10, a questão do peso para o diagnóstico de BN não 

é clara, pois descreve em um dos critérios que “o pavor mórbido de engordar levaria 

a paciente a buscar um limiar de peso bem abaixo de seu peso pré-mórbido” (que 

constituiria o peso saudável). Assim, no CID-10, bulímicas de peso normal são 

classificadas como BN atípica. 

 

A anorexia nervosa se caracteriza por uma restrição alimentar que leva à caquexia. “O 

medo intenso ou mórbido de engordar representa o aspecto psicopatológico central da 

anorexia, mantendo-se sem modificações por décadas” (CLAUDINO e BORGES, 2002, p. 9). 

Tem uma maior predominância em jovens mulheres com idades entre 14 e 17 anos, que se 

sentem pressionadas a ter um corpo magro, seja pela sociedade, pela mídia ou pela profissão 

escolhida, como ginasta ou bailarina, que vive do esporte que tem um estereótipo corporal que 

leva a ideia de “perfeição” do corpo. Com AN a adolescente tende a eliminar de sua dieta 

alimentos que podem engordar, como os carboidratos. Além da insatisfação corporal, há 

alterações perceptivas, que faz com que ao se ver no espelho, o indivíduo se perceba obeso 

apesar de estar com um corpo magro e muitas vezes, em processo de desnutrição. Nesta fase a 

adolescente pode chegar a realizar exercícios físicos extenuantes, mas não para melhoria de 

um condicionamento físico e sim para perder um suposto peso que a distorção da imagem 

corporal faz com que o individuo perceba. 

Além da BN e AN, destaca-se o Transtorno da Compulsão Alimentar Periódica 

(TCAP). Neste caso os pacientes com o transtorno apresentam a compulsão alimentar, porem 

não utilizam recursos extremos para evitar o ganho de peso como pessoas com BN.  

Claudino e Borges (2002, p. 10) afirmam que: 

 

A descrição desta síndrome surgiu pela necessidade de se discriminar indivíduos 

obesos com compulsão daqueles sem compulsão alimentar e dos bulímicos [...] Na 

base do diagnóstico de TCAP estão os episódios recorrentes de compulsão 

alimentar, que, como já referido, envolvem duas características principais: o excesso 

alimentar (para o tempo de duração da ingestão) e a perda de controle. Também se 

discute aqui a necessidade da presença do excesso alimentar (primeira característica) 

com base no achado de inexistência de associação entre a quantidade de alimentos 

ingeridos e a gravidade do TCAP por alguns autores. 
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Os critérios para diagnósticos do TCAP encontram-se na Tabela 2. 

Fonte: Claudino e Borges (2002). 

 

Citado ainda por Appolinário e Claudino (2000) uma característica marcante do TCAP 

é que o indivíduo possui o transtorno alimentar, porém de forma diferenciada da BN e a AN, 

os mesmos não utilizam de medidas extremas para se evitar o ganho de peso corporal, tendo 

em prevalência na população de indivíduos obesos, estima-se que a população é composta por 

2% de pessoas com este transtorno. 
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2.3 ALTO RENDIMENTO E INDÚSTRIA CULTURAL 

 

 

Usualmente os gregos antigos são citados como referência de um belo corpo; nos 

Jogos Olímpicos, por exemplo, serviam como elemento de coesão grupal entre as cidades 

gregas. O corpo era glorificado pelo Estado, chegando os atletas olímpicos a ter regalias tais 

como escravos e isenção de impostos. A perfeição só era alcançada com a beleza do corpo e 

por isso a educação integral dos gregos incluía a educação física. Havia uma competição 

exacerbada e ambição pelo rendimento físico; uma rivalidade no sentimento que tomava 

corpos e espíritos durante o período de competição (RÚBIO, apud VALLE, 2003).  

Na era cristã e no período feudal ocorreu um período em que a saúde corporal não era 

mais levada em conta, a relação do sujeito com seu corpo passou a ser carregada de 

preconceitos e culpa. “A crença de um mundo regido por leis divinas afastava dos indivíduos 

a autonomia necessária para realizarem um cuidado de si, pois tudo ficava a cargo de Deus” 

(SIEBERT, apud VALLE, 2003). 

Já no século XVIII, ocorreu a invenção do esporte moderno, surgindo na cultura 

europeia e espalhando-se pelo mundo. Posteriormente veio o esporte contemporâneo, que 

passou a fazer parte dos currículos escolares e sua pratica obrigatória. Contudo o esporte foi 

se automatizando e logo passou a ser explorado comercialmente e seus praticantes a se 

profissionalizar, surgindo o atleta de alto rendimento (VALLE, 2003). 

Com a profissionalização de modalidades esportivas e a exploração comercial de seus 

participantes, o resultado positivo, ou seja, a vitória, passa a ser a meta do esporte, deixando 

de lado outros aspectos que são constitutivos dessa atividade, como a performance que pode 

ser exibida ao longo do jogo, apresentação técnica e tática, habilidades singulares dos atletas, 

que nem sempre levam a vitória. Ganhar no esporte não significa ser a melhor equipe ou 

atleta, já que erro de arbitragem, falha de equipamentos, mau desempenho do atleta numa 

partida podem ocorrer. Assim, a vitória ou a derrota, nem sempre é justa (RÚBIO, 2006). 

Sobre a relação esporte e desempenho, Rúbio (2006) faz a seguinte afirmação:  

 

[...] o jogo acaba quando começa o esporte, porque o esporte não é um jogo, senão 

uma função, isto é, ele já não serve para jogar, senão sempre para algo mais: ganhar 

dinheiro, ser famoso, vender produtos, impressionar incautos, ganhar espectadores, 

ver-se saudável, fechar negócios ou entrar em circulo social. (p. 88). 
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O esporte como alto rendimento, implica nos atletas obterem um ótimo desempenho 

físico, e para isso, clubes e treinadores vem “recrutando” cada vez mais cedo atletas, até 

mesmo crianças, para garantir maior tempo de vida útil deste profissional, ocasionando a 

profissionalização precoce na Adolescência.  

A profissionalização precoce de adolescentes no esporte pode transpor etapas no 

desenvolvimento destes, de tal modo que o adolescente traga para si uma insatisfação com o 

próprio corpo. 

Neste sentido Valle (2003), afirma que:  

 
O esporte, desse modo, se presta totalmente para preencher esses sonhos narcisistas 

uma vez que se calcou na espetacularização. Como um fenômeno de massa, 

necessita da presença de “heróis”, “estrelas” ou “ídolos” para manter-se interessante 

e, consequentemente, uma fonte de identificação para as pessoas. 

 

Recentemente diversos meios de comunicação
4
 noticiaram que o jogador de futebol 

Neymar irá passar por um processo de fortalecimento muscular. Apesar de Neymar já ter peso 

satisfatório, de acordo com o calculo do IMC
5
, o Barcelona, clube que o contratou 

recentemente, quer que ele chegue a 69,5 kg e fique com um corpo atlético, que é entendido 

como massa muscular bem definida e delineada, mais forte, que é pré-requisito para se 

encaixar nos esquemas táticos das principais equipes da Europa. De acordo com Rêgo, 

Severiano e Telles (S/A) essas pessoas são tomadas como referencial por supostamente terem 

um corpo digno de ser considerado enquanto modelo. 

 

Os “excessos” nos parecem mais evidentes, principalmente, na maneira em que esta 

sociedade, através da publicidade, “oferta” igualmente, (mas não igualitariamente) 

bens de consumo, espaços de entretenimentos, estilos de vida, formas exemplares de 

ser, sentir, amar e desejar, apresentadas sempre sob o invólucro de um corpo perfeito 

de alguma “celebridade” (RÊGO, SEVERIANO E TELLES, S/A, p.1). 

 

O atleta em si foi “coisificado”, por meio das vitórias ele se torna um referencial para 

os jovens que estão em inicio da carreira e buscam o mesmo status e, por conseguinte 

consegue patrocinadores que visam atingir os consumidores usando da veiculação dos seus 

produtos e também da venda do corpo ideal pelos atletas. Adorno (2009, p.69) advoga que “as 

pessoas aceitam e consomem o que a indústria cultural lhes oferece para o tempo livre”. 

 

                                                 
4
Link da reportagem http://www.espbr.com/noticias/craque-neymar-precisa-ganhar-peso-segundo-barcelona 

5
 O cálculo do IMC é feito dividindo o peso (em quilogramas) pela altura (em metros) ao quadrado. O IMC do 

Neymar 21,06 (64,5) / (1,75)² o que o classifica na faixa de peso satisfatório. 
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A indústria cultural impede a formação de indivíduos autônomos, independentes, 

capazes de julgar e de decidir conscientemente. O próprio ócio do homem é 

utilizado pela indústria cultural como o fito de mecanizá-lo, de tal modo que, sob o 

capitalismo, em suas formas mais avançadas, a diversão e o lazer tornam-se um 

prolongamento do trabalho. [...] A indústria cultural traz em seu bojo todos os 

elementos característicos do mundo industrial moderno e nele exerce um papel 

específico, qual seja, o de portadora da ideologia dominante, a qual outorga sentido 

a todo o sistema. Aliada à ideologia capitalista [...] a indústria cultural contribui 

eficazmente para falsificar as relações entre os homens, bem como dos homens com 

a natureza, de tal forma que o resultado final constitui uma espécie de 

antiiluminismo (ADORNO, 1986, p.98). 

 

Os jovens atletas inseridos no alto rendimento são afetados pela indústria cultural
6
 de 

maneiras distintas. Antes de serem patrocinados, são consumidores dos produtos de 

determinadas marcas ditas necessárias para a prática optimizada da modalidade em que estão 

inseridos e também são afetados pelo desejo de ter o corpo ideal veiculado de maneira 

descontextualizada pela mídia. Este corpo é considerado por Rêgo, Severiano e Telles (S/A, 

p.6) “humanamente inalcançável, [...] onde nenhuma transformação será suficiente para 

atingi-lo e, assim, o sujeito entra em um ciclo infindável de metamorfoses”. Através dessas 

metamorfoses corporais os indivíduos comentem excessos como: o excesso de fome, excesso 

de exercícios, excesso de purgativos, excesso de alimentação, dentre outros (RÊGO, 

SEVERIANO E TELLES, S/A). 

Além disso, o alto rendimento constitui a atividade de trabalho dos jovens atletas 

inseridos nesse contexto. Dessa maneira o adolescente não participa do período de latência 

social advinda da sociedade capitalista, pois ele já está inserido no mundo do trabalho, típico 

da fase adulta do desenvolvimento, por meio do mundo esportivo com todas as 

sistematizações características deste ultimo. Adorno (1995 apud BRACHT, 2005, p.28) faz 

um parâmetro entre esses dois mundos e mostra que na verdade eles pertencem a um só 

mundo, o do capitalismo; 

 

O esporte moderno procura devolver ao corpo uma parte das funções que a máquina 

havia lhe roubado. Mas ele procura faze-lo para colocar o homem de forma mais 

implacável ainda a serviço da mesma máquina. Ele molda o corpo tendencialmente à 

maquina. Por isso, ele pertence ao mundo da não-liberdade, independente de onde a 

gente se organize. 

 

 

Portanto o adolescente visando obter o status, o brilho e o reconhecimento sofre 

alterações físicas e estéticas para obter o máximo de rendimento físico em um determinado 

                                                 
6
Com o propósito de substituir a expressão cultura de massas Adorno passou a se referir "a uma espécie de 

racionalização das formas de produção cultural, em que os produtos antecipadamente sofrem uma padronização" 

como indústria cultural (RÊGO, SEVERIANO E TELLES, S/A, p.4). 
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esporte e atingir os padrões impostos. Tais fatores fazem com que o adolescente se submeta às 

modificações físicas a ponto de poder desencadear transtornos psicológicos e alimentares.   
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3. METODOLOGIA 

 

 

3.1 Lócus 

 

 

Para atingir os objetivos desse estudo, foi feita uma pesquisa de Revisão Bibliográfica, 

por meio de artigos publicados na base de dados Scielo e na Biblioteca Virtual em Saúde. Os 

artigos foram encontrados por meio da combinação das palavras chave: Transtorno Alimentar, 

Insatisfação Corporal e Atletas. Além do critério acima mencionado, outro foi a fase do 

desenvolvimento humano dos participantes das pesquisas investigadas, que deveria 

corresponder a adolescência. Foram encontrados 10 artigos, destes 1 foi excluído do estudo 

por não se enquadrar na faixa-etária de 10 a 19 anos.  

 

 

3.2 Procedimentos 

 

 

Após a leitura dos artigos, foram organizadas as seguintes categorias de análise para 

possibilitar melhor estudos dos mesmos: 

 as modalidades esportivas abordadas nas pesquisas; 

 os fatores de risco que interferem no desenvolvimento dos transtornos alimentares; 

 identidade sexual dos participantes das pesquisas; 

 nível competitivo que apresenta risco; 

 transtornos alimentares identificados. 
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4. RESULTADOS E ANÁLISES 

 

 

TABELA 1: relação de artigos e seus respectivos objetivos. 

 

ARTIGOS ANALISADOS OBJETIVOS 

FORTES, L.S; FERREIRA, M.E.C. 

Comparação da insatisfação corporal e do 

comportamento alimentar inadequado em 

atletas adolescentes de diferentes 

modalidades esportivas, Rev. Bras. Educ. 

Fís. Esporte, São Paulo, v.25, n.4, p.707-

16, out./dez. 2011. 

 

Comparar a IC e o comportamento 

alimentar inadequado (CAI) entre atletas 

adolescentes de diversas modalidades 

esportivas e diferentes níveis 

competitivos, utilizando o índice de massa 

corporal (IMC), o percentual de gordura e 

a idade como covariáveis. 

VIEIRA, J.L.L; AMORIM, H.Z; VIEIRA, 

L.F; AMORIM, A.C; ROCHA, P.G.M.  

Distúrbios de Atitudes Alimentares e 

Distorção da Imagem Corporal no 

Contexto Competitivo da Ginástica 

Rítmica, Rev. Bras. Med. Esporte, v.15, 

n.6, p. 410-414, nov./dez. 2009. 

 

Investigar a presença e a relação entre 

comportamentos sugestivos de transtornos 

de conduta alimentar e distorção da 

imagem corporal de atletas de ginástica 

rítmica participantes do contexto esportivo 

competitivo. 

FORTES, L.S; MATTA, M.O; PAES, 

S.T; FERREIRA, M.E.C. Fatores de risco 

associados ao comportamento alimentar 

inadequado em futebolistas, Rev. Bras. 

Educ. Fís. Esporte, São Paulo, v.26, n.3, 

p.447-54, jul./set. 2012. 

 

O objetivo do presente estudo foi 

identificar fatores de risco para o CAI em 

jovens futebolistas. 

FORTES, L.S; ALMEIDA, S.S; LAUS, 

M.F; FERREIRA, M.E.C. Grau de 

comprometimento psicológico ao 

exercício e comparação da insatisfação 

corporal de atletas participantes do 

panamericano escolar, Rev. Bras. Med. 

Esporte, v.18, n.4, p.239-241, jul./ago. 

2012. 

 

Comparar a insatisfação corporal entre 

diferentes modalidades esportivas e 

verificar a influência da mesma sobre o 

grau de comprometimento psicológico ao 

exercício em atletas adolescentes 

competitivos. 

FORTES, L.S; OLIVEIRA, F.G; 

FERREIRA, M.E.C. Influência de fatores 

afetivos, antropométricos e 

sociodemográficos sobre o 

comportamento alimentar em jovens 

atletas. J Bras Psiquiatr. 2012, p.148-

153. 

 

O objetivo do estudo foi analisar a 

influência de diversos fatores sobre o 

comportamento alimentar inadequado 

(CAI) em jovens atletas femininas. 
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FORTES, L.S.; MIRANDA, V.P.N.; 

AMARAL, A.C.S.; FERREIRA, M.E.C. 

Insatisfação corporal de adolescentes 

atletas e não atletas. Jornal Brasileiro de 

Psiquiatria, Rio de Janeiro. 2011, p.309-

14.  

 

O objetivo deste estudo foi comparar a 

insatisfação corporal de adolescentes 

atletas e não atletas. 

FORTES, L.S.; PAES, S.T.; AMARAL, 

A.C.S.; FERREIRA, M.E.C. Insatisfação 

corporal e comportamento alimentar 

inadequado em jovens nadadores segundo 

níveis econômicos e competitivos. Jornal 

Brasileiro de Psiquiatria, Rio de Janeiro. 

2012, p.20-4. 

 

Comparar a insatisfação corporal e o 

comportamento alimentar entre atletas 

adolescentes de diferentes níveis 

econômicos e competitivos.  

FORTES, L.S; ALMEIDA, S.S; 

FERREIRA, M.E.C. Processo 

maturacional, insatisfação corporal e 

comportamento alimentar inadequado em 

jovens atletas, Rev. Nutrição, Campinas, 

v.25, n.5, p.575-586, set./out. 2012. 

 

O objetivo deste estudo foi analisar a 

associação entre o processo maturacional, 

a insatisfação corporal e o comportamento 

alimentar inadequado, de acordo com o 

sexo, em jovens atletas. 

PERINI, T.A; VIEIRA, R.S; VIGÁRIO, 

O.S; OLIVEIRA, G.L; ORNELLAS, J.S; 

OLIVEIRA, F.P. Transtorno do 

comportamento alimentar em atletas de 

elite de nado sincronizado, Rev. Bras. 

Med. Esporte, v.15, p.54-57, n.1, 

jan./fev. 2009. 

O objetivo do presente estudo foi 

identificar a presença de transtorno do 

comportamento alimentar (TCA) ou 

síndromes precursoras e o grau de 

distorção da imagem corporal em atletas 

de elite de nado sincronizado. Essa 

modalidade é considerada de risco para 

desenvolvimento de TCA por valorizar, 

além de outros aspectos, a leveza e beleza 

de movimentos que, de certa forma, estão 

associados a baixa massa corporal. 

 

 

Após a analise dos artigos encontrados na base de dados Scielo e na Biblioteca Virtual 

em Saúde, constatou-se que dos 9 artigos estudados, o mesmo autor constava em 7 deles; e os 

estudos foram polarizados na Universidade Federal de Juiz de Fora, especificamente pelo 

grupo de estudos  “Corpo e Diversidade Humana”. As pesquisas de Perini et al. (2009) e 

Vieira et al. (2009) foram realizadas pela Universidade Federal do Rio do Janeiro e por 

pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá, Universidade Metodista de Piracicaba, 

Centro Universitário Cesumar, Faculdade Ingá/Uningá respectivamente. 

Foram publicados em quatro periódicos científicos, de áreas distintas (Revista 

Brasileira de Medicina do Esporte, Revista de Nutrição, Jornal Brasileiro de Psiquiatria e 
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Revista Brasileira de Educação Física e Esporte), mas que tangenciam a relação rendimento 

do atleta, corpo, insatisfação corporal e transtorno alimentar. 

 

TABELA 2: as modalidades esportivas abordadas nas pesquisas 

MODALIDADES NÚMERO DE 

ARTIGOS  

PERCENTUAL 

Natação 5 11,11% 

Basquetebol  4 8,89% 

Voleibol 4 8.89% 

Handebol 4 8,89% 

Atletismo  3 6,67% 

Futebol 3 6,67% 

Ginástica Artística 3 6,67% 

Nado Sincronizado 3 6,67% 

Saltos Ornamentais 3 6,67% 

Tae-kwon-do 3 6,67% 

Esgrima  2 4,44% 

Judô 2 4,44% 

Polo Aquático 2 4,44% 

Triátlon 2 4,44% 

Futsal 1 2,22% 

Ginástica Rítmica 1 2,22% 

TOTAL 45
7
 100% 

 

TABELA 3: os fatores de risco que interferem no desenvolvimento dos transtornos 

alimentares 

RISCOS NÚMERO DE 

ARTIGOS 

PERCENTUAL 

Insatisfação Corporal 9 52,95% 

Comportamento Alimentar 6 35,29% 

Percentual de gordura 1 5,88% 

Nível Socioeconômico 1 5,88% 

TOTAL  17
8
 100% 

                                                 
7
 Total das modalidades abordadas nos artigos, Ressaltando que algumas modalidades foram estudadas em mais 

de um artigo.  
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As análises das tabelas 2 e 3 foram feitas de forma concomitante, pois as categorias 

analisadas são indissociáveis, logo é necessário considerar as informações das duas tabelas 

para melhor estudo das mesmas. 

Na tabela 2, 11,11% dos artigos abordam a modalidade esportiva natação, 8,89% as 

modalidades basquetebol, voleibol e handebol, 6,67% as modalidades atletismo, futebol, 

ginástica artística, nado sincronizado, saltos ornamentais e tae-kwon-do, 4,44% estudaram as 

modalidades esgrima, judô, polo aquático e triátlon, 2,22% o futsal e a ginástica rítmica.  

Os resultados mostrados na tabela acima evidenciam a variedade de esportes abordados nas 

pesquisas. Inclusive esportes de cunho coletivo, individual, com e sem a utilização de bola. 

Pesquisas sobre a temática costumam compreender majoritariamente esportes individuais e 

que valorizam a estética (PERINI et al. 2009; VIEIRA et al. 2009). As demais modalidades 

esportivas que tem como pré-requisito o baixo peso corporal e enaltecem a estética como um 

dos critérios de avaliação do desempenho têm sido apontadas como de grande prevalência de 

comportamentos precursores de TAs. Em contrapartida, em pesquisa recente demonstra a 

presença de comportamentos alimentares inadequados também em atletas de modalidades 

consideradas de baixo risco para TAs (natação, basquete, futebol) (FORTES e FERREIRA, 

2011). 

 No entanto, se observarmos atentamente a tabela 2, os esportes coletivos (basquete, 

voleibol, handebol, futebol, nado sincronizado, pólo aquático e futsal) correspondem a 46,6% 

dos esportes que foram pesquisados para avaliar a incidência/relação com transtornos 

alimentares, comportamentos alimentares inadequados
9
 e insatisfação corporal

10
. 

Provavelmente tais resultados são decorrentes de todos esses jovens atletas estarem inseridos 

no alto rendimento. Ressalta-se que na adolescência é comum a interferência da indústria 

cultural, especificamente na venda de suas mercadorias, na formação da identidade do 

indivíduo, e no caso do atleta que está nessa fase do desenvolvimento, além disso, sofre a 

influência, senão pressão, de ter o corpo considerado bonito e ideal para garantir o alto 

rendimento, e todos os fatores a ele associados. Com esse contato, muitas vezes, os 

                                                                                                                                                         
8
Total dos fatores de risco abordados nos artigos, Ressaltando que alguns fatores de risco foram abordados em 

mais de um artigo. 
9
O teste utilizado para tal avaliação foi “Eating Attitudes Test” (EAT-26). A pontuação é feita pela soma dos 

itens. Escore igual ou maior que 20 representa indivíduos que apresentam comportamento alimentar de risco 

para TAs (FORTES e FERREIRA, 2011, p.709). 
10

O instrumento usado que avaliou a insatisfação corporal foi o “Body Shape Questionnaire” (BSQ).O escore é 

dado pela soma dos itens, que classifica níveis de insatisfação a respeito do corpo, sendo: < 80 pontos livre de 

insatisfação corporal, entre 80 e 110 leve insatisfação, entre 110 e 140 insatisfação moderada e pontuações acima 

de 140 grave insatisfação corporal, ou seja, quanto maior o escore, maior a insatisfação com o corpo (FORTES e 

FERREIRA, 2011, p.709). 
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adolescentes se apropriam das produções humanas e internalizam essa informação 

descontextualizada o que implicará na maneira como o mesmo estrutura a sua personalidade.   

Sobre os fatores de risco e as formas usuais de investigação, Fortes e Ferreira (2011) 

salientam que estudos comparativos do comportamento alimentar inadequado em diversas 

modalidades não são frequentes. Todas as modalidades esportivas foram passiveis de 

comportamento alimentar inadequado e/ou insatisfação corporal em graus que vão de leve, 

passando pelo moderado até o grave.  Estes que são considerados sintomas de primeira ordem 

no desencadeamento dos transtornos alimentares. 

Além da pressão exercida pelos treinadores, é significativa a pressão de pais e 

patrocinadores por melhores resultados, além do uso de roupas que dão ênfase a forma do 

corpo. As modalidades também têm seus fatores peculiares que parecem potencializar o risco 

do surgimento dos TAs nos atletas. 

 

[...] modalidades que exigem do atleta leveza de movimentos, baixa percentagem de 

gordura corporal e baixo peso corporal, ou aquelas que são divididas por categorias 

de peso, ou ainda as que dependem de avaliações externas feitas por juízes são 

consideradas de risco para o desencadeamento de TAs (DENOMA et al. apud  

FORTES E FERREIRA, 2011, p.708). 

 

Dentro dessas modalidades consideradas de risco se inserem a Ginástica Artística, 

Nado sincronizado, Saltos Ornamentais, Tae-kwon-do, Esgrima, Judô, Triátlon, Ginástica 

Rítmica. 

Apesar dos autores não terem discutido as modalidades separadamente, os dados 

apresentados por Fortes e Ferreira (2011) sugerem que atletas do sexo feminino praticantes de 

natação, basquetebol, Tae-kwon-do, ginastica artística e nado sincronizado apresentam leve 

insatisfação corporal. Entre as modalidades não foram encontradas diferenças dessa variável 

no sexo feminino. Sobre o comportamento alimentar inadequado ter maior prevalência em 

modalidades estéticas e de habilidades motoras finas, os achados dos mesmos autores 

supracitados corroboram com essa tendência, pois foi encontrada maior pontuação do EAT-26 

em meninas praticantes do nado sincronizado. No masculino não foram evidenciados 

comportamento alimentar inadequado e insatisfação corporal dentro das escalas estipuladas 

pelos instrumentos usados nas pesquisas, em nenhuma modalidade, apesar disso, atletas das 

modalidades basquetebol, atletismo, judô tiveram escores mais próximos da pontuação de 

risco para diagnóstico de Insatisfação Corporal.   

Em estudos com as atletas da ginástica rítmica, Vieira et al. (2009) identificou a 

presença de comportamento alimentar inadequado nas atletas das categorias 10-12,  13-14 
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anos e não encontrou evidencia do mesmo nas atletas acima de 15 anos. Já a insatisfação 

corporal está presente em todas as categorias. Nas atletas de 10-12 anos, a insatisfação 

corporal está presente nos níveis moderado e grave. Nas atletas que compreende a faixa-etária 

13-14 anos a insatisfação com o corpo se faz presente em todos os níveis (leve moderado e 

grave). Todas as atletas acima de 15 anos se encontram levemente insatisfeitas com o corpo. 

Ainda nesse estudo foi evidenciada a correlação entre o comportamento alimentar inadequado 

e a insatisfação corporal nas atletas das categorias de ginastas de GR infantil (10-12 anos) e 

juvenil (13-14 anos) e constatou-se também que a correlação diminuiu com o avanço da 

idade. O que talvez explique a presença da insatisfação corporal e a ausência de 

comportamento alimentar inadequado nas atletas acima de 15 anos. 

Vale ressaltar que em seu estudo Vieira et al. (2009) comparou atletas da GR com não 

atletas e encontrou diferença significativa entre o peso das mesmas em todas as faixas etárias. 

Esses resultados expressos em valores absolutos são de 10,8kg na idade 10-12 anos; 8,4kg na 

idade 13-14 e 10,4kg na idade acima de 15 anos. Segundo Georgopoulos et al. (2001 apud 

VIEIRA et al. 2009, p. 413), uma explicação plausível para essa diferença seria que,  

 

 [...] o peso corporal é um requisito fundamental para que a ginasta pratique esse 

esporte, que é caracterizado pela leveza dos movimentos, pela arte do equilíbrio, 

flexibilidade e pelo domínio do corpo e, devido a isso, preconiza-se que as ginastas 

sejam mais magras do que outras meninas da mesma idade. 

 

As adolescentes não atletas também se mostraram insatisfeitas com o corpo em todas 

as faixas etárias e em todas as categorias de insatisfação. Também demonstraram 

comportamento alimentar inadequado nas faixas etárias que compreende 10-12 e 13-14 anos. 

Isso se deve ao fato da adolescente estar inserida numa sociedade em que a mídia propaga 

ideal de beleza e do corpo perfeito. Dentro desse contexto as adolescentes de modo geral são 

suscetíveis ao desenvolvimento dos comportamentos sugestivos para TAs. Sendo a 

adolescência uma fase objetiva, mais suscetível as influências do constructo histórico-social 

em que o adolescente está inserido, podem atuar na formação dos interesses alterando a 

percepção comportamental e cognitiva do adolescente como já foi discutida na revisão de 

literatura.  

Fortes et al. (2012a); Fortes e Ferreira (2011) encontraram em suas pesquisas 

comparativas que atletas de basquete apresentam maiores índices de insatisfação corporal em 

relação aos de handebol. Apesar de na comparação entre os esportes os basquetebolistas 

serem mais insatisfeitos, o caso de insatisfação corporal grave encontrado por Fortes et al. 

(2012a) está entre os atletas de voleibol, que foi a segunda modalidade com mais casos de 
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insatisfação. Nesse mesmo estudo a modalidade atletismo teve uma atleta levemente 

insatisfeita, o futebol teve três atletas insatisfeitos e os atletas do handebol não apresentaram 

insatisfação. Dos 65 atletas estudados, 51 (78,5%) dos participantes foram classificados como 

livre de insatisfação. Esta baixa prevalência de insatisfação corporal em atletas, independente 

da modalidade, pode estar associada ao fato de estes sujeitos apresentarem em seu cotidiano a 

prática sistematizada de treinamento físico, que pode ser um fator positivo na imagem 

corporal (FORTES et al. 2012a, p. 240). 

A lógica do alto rendimento apregoa que nas diversas modalidades são aceitos 

diferentes tipos de corpo. Para a ginástica baixa estatura e corpo magro, para o futebol corpo 

delineado e atlético. Para atingir esses corpos os atletas não veem limite e fazem uso de 

métodos que visam superar as suas limitações fisiológicas. Nesse sentido o que vale é atingir 

tal corpo a qualquer custo e dessa maneira se enquadrar nos padrões exigidos pelo alto 

rendimento, padrões estes que são considerados pré-requisitos para uma prática de alto 

desempenho na modalidade que o atleta pratica. Assim secundarizam a saúde do individuo, já 

que ter determinado corpo atlético não é sinônimo de ser saudável.  

Em mais um estudo comparativo realizado por Fortes, Oliveira e Ferreira (2012) com 

116 atletas das seguintes modalidades: natação (n = 22), handebol (n = 20), basquetebol (n = 

16), voleibol (n = 16), tae-kwon-do (n = 5), ginástica artística (n =14), nado sincronizado (n = 

18) e saltos ornamentais (n = 5). Fortes, Oliveira, Ferreira (2012) pesquisaram a influência de 

fatores afetivos, antropométricos e sociodemográficos sobre o comportamento dos jovens 

atletas. Em seus resultados as únicas variáveis que modularam o CAI foram a insatisfação 

corporal e o percentual de gordura (TABELA 3). Para Fortes, Oliveira e Ferreira (2012) 

meninas atletas quando almejam aperfeiçoar o desempenho esportivo, podem pressupor que o 

segredo para tal seja atingir morfologia corporal com baixo percentual de gordura. As 

variáveis etnia e nível econômico não tiveram influência significativa no CAI das atletas.  

Fortes et al. (2011a), realizou uma pesquisa com nadadores, de ambos os sexos, inferiu 

que tanto o comportamento alimentar inadequado quanto a insatisfação corporal foram 

semelhantes entre os diferentes níveis econômicos (TABELA 3). Apesar de esses valores 

terem sido semelhantes na comparação dos grupos, individualmente verificou-se que quanto 

menor o estrato econômico, maior a insatisfação corporal, avaliada pelo BSQ, e que quanto 

menor o estrato social, maior o escore obtido no EAT-26, instrumento que avalia o 

comportamento alimentar inadequado (FORTES et al. 2011a).  

Em pesquisa realizada por Dunker, Fernandes e Filho (2009, apud FORTES, 

OLIVEIRA E FERREIRA. 2012 p.149) encontraram resultados que afirmam que o 
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comportamento alimentar inadequado é mais presente nos estratos mais altos da sociedade, 

provando assim existir resultados controversos quando o fator em questão é o nível 

socioeconômico. A mídia atinge todos os estratos socioeconômicos, mas para alcançar o 

corpo considerado ideal e perfeito as pessoas de menor estrato socioeconômico têm a sua 

disposição menos instrumentos como cirurgia plástica, tratamentos estéticos, revistas 

especializadas, personal trainer e suplementos alimentares de melhor qualidade. 

Fortes et al. (2011) em sua pesquisa procurou utilizar esportes que não apresentassem 

características estéticas, nem que exigissem baixo peso corporal (futsal e natação) em 

comparação com adolescentes não atletas. Em seus achados encontrou baixa insatisfação 

corporal nos atletas de natação e futsal 3,4%.  O grupo dos não atletas demonstrou maior 

prevalência de insatisfação corporal, esse achado corrobora com os achados de (VIEIRA et al. 

2009).   

Investigações que elucidam fatores de risco para o comportamento alimentar 

inadequado em atletas do futebol não são frequentes. Visando preencher essa lacuna, Fortes et 

al. (2012) desenvolveu uma pesquisa em que encontrou em seus resultados que a insatisfação 

corporal foi o fator que apresentou riscos para a manifestação do comportamento alimentar 

inadequado em atletas de futebol. A insatisfação corporal juntamente com o comportamento 

alimentar inadequado podem desencadear síndromes psicológicas (FORTES et al. 2012; 

PERINI et al. 2009). 

Fortes, Almeida e Ferreira (2012); Perini et al. (2009) encontraram que atletas, do sexo 

feminino, em estágio maturacional inicial são mais preocupadas com peso e aparência física 

quando comparadas às esportistas em fase maturacional mais avançada. Quando se trata do 

comportamento alimentar inadequado, Fortes, Almeida e Ferreira (2012) dizem que as atletas 

adolescentes do sexo feminino podem apresentar riscos para o comportamento alimentar 

inadequado, independentemente do seu estágio maturacional. No sexo masculino foi 

encontrado que meninos esportistas biologicamente mais jovens eram mais descontentes com 

peso e aparência corporal do que os atletas adolescentes biologicamente mais avançados. Os 

mesmos autores retro mencionados estimam também que esses sujeitos estejam mais 

susceptíveis a adaptações psicológicas negativas advindas de cobranças de treinadores, 

familiares e amigos devido à optimização do rendimento esportivo. Para alcançar o 

desempenho exigido no alto rendimento usam de meios compensatórios com o propósito de 

diminuir perfil lipídico e perder peso, podendo desencadear os TAs ainda em idade 

relativamente precoce.  
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O nado sincronizado é uma modalidade "considerada de risco para desenvolvimento 

de TAs por valorizar, além de outros aspectos, a leveza e beleza de movimentos que, de certa 

forma, estão associados a baixa massa corporal" (PERINI et al. 2009, p.54). Os estudos 

realizados pelos mesmos autores encontraram comportamento alimentar inadequado (EAT-

26) em atletas juniores do nado sincronizado. Quanto aos comportamentos bulímicos, 

observa-se frequência expressiva nos três grupos, sendo esta mais elevada para as atletas 

juniores, que apresentam maior número de casos classificados como graves na escala do 

BITE
11

. Ainda sobre o comportamento bulimico 5,3% das atletas juniores foram classificadas 

com alto grau de severidade e a mesma porcentagem com grau clinicamente significante. 

Esses resultados encontrados na equipe de juniores são preocupantes por se tratar de atletas 

em faixa etária de risco de desenvolvimento de TAs. 

Com relação ao grau de insatisfação corporal (BSQ), observa-se que nos três grupos 

existem casos de leve insatisfação com a imagem corporal, mas apenas no grupo de juniores 

ocorrem casos de moderada e grave insatisfação. Essa insatisfação corporal que é expressada 

através do desejo tanto das atletas (júnior, 58,9%; sênior, 62,5%) quanto das jovens não-

atletas (32,0%)  de perder mais de 2kg em relação ao peso atual. 

 

 

TABELA 4: Identidade sexual dos participantes das pesquisas 

SEXO NÚMERO DE 

ARTIGOS  

PERCENTUAL 

Ambos os sexos 4 44,44% 

Feminino 3 33,33% 

Masculino 2 22,23% 

TOTAL 9 100% 

 

A tabela 4 evidencia a distribuição da identidade sexual nos artigos analisados de tal 

forma que 33,33% deles se referem ao sexo feminino, 44,44% dos artigos analisados se 

referem a ambos os sexos e uma minoria de 22,23% dos artigos se referem ao sexo masculino. 

Demostrando que o sexo feminino ainda é o público mais estudado quando se trata de 

transtornos alimentares e fatores precursores dos mesmos.  

Fortes et al. (2011); Fortes et al. (2012) salientam que ultimamente pesquisas no Brasil 

têm sido realizadas somente utilizando o sexo feminino, ou seja, o campo acadêmico não tem 

                                                 
11

Bulimic Investigatory Test Edinburgh (BITE), que contém 33 questões e duas subescalas, sendo uma voltada 

para sintomas precursores de Bulimia nervosa e a outra para a gravidade dos mesmos (PERINI et al. 2009, p.55) 
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dado devida atenção ao público masculino. Apesar da maioria dos estudos utilizarem 

mulheres podemos observar que já existe interesse de desenvolver pesquisas com o sexo 

masculino. O que talvez explique o percentual de 11% de diferença entre os estudos que 

abordaram o sexo masculino e os que abordavam o sexo feminino. Os estudos de Fortes e 

Ferreira (2011); Fortes et al. (2011a); Fortes et al. (2012a); Fortes, Almeida e Ferreira (2012) 

englobaram atletas de ambos os sexos. Já Vieira et al. (2009); Perini et al. (2009); Fortes, 

Oliveira e Ferreira (2012) realizaram suas pesquisas com atletas do sexo feminino e Fortes et 

al. (2011); Fortes et al. (2012) em seus estudos deram ênfase a jovens atletas do sexo 

masculino. 

Como visto anteriormente em relação ao jogador de futebol Neymar, mesmo que o 

atleta esteja dentro do seu corpo satisfatório ele é submetido a processos de mudanças 

corporais para alcançar um corpo musculoso e atlético, corpo este que é idealizado pela mídia 

como padrão masculino. Já o corpo que é preconizado como ideal pelas atletas do sexo 

feminino é um corpo magro e elas se sentem pressionadas pela mídia, pela profissão escolhida 

a alcançar esse estereótipo corporal que carrega a ideia de “perfeição”.  São justamente 

atitudes como estas que levam os adolescentes a querer alcançar o corpo das “celebridades” 

que é veiculado como corpo perfeito pela mídia. Essas informações descontextualizadas 

podem desencadear psicopatologias em jovens atletas de ambos os sexos.  

No meio esportivo existe a convicção de que um bom desempenho e as vitorias estão 

atrelados a esse corpo preconizado como ideal. Em contraposição a esse corpo dito necessário 

para ser bem sucedido no esporte de alto rendimento, surgem atletas como Walter, atacante do 

Goiás Esporte Clube, que tem até o momento da finalização desse trabalho, 8 gols no 

campeonato brasileiro de futebol e, de acordo com a classificação do IMC, se enquadra na 

faixa de sobrepeso. O jogador em questão tem 1,78m de altura e o peso de 92 kg, o que 

resulta em um IMC de 29,04
12

. Há assim uma contradição, tanto Neymar como Walter atuam 

no alto rendimento, porém o primeiro terá que ganhar peso para se enquadrar no padrão 

europeu e o Walter se encontra acima do peso. Ambas as situações demandam cuidado, pois a 

busca por esse padrão de corpo delineado e atlético para a prática do esporte de alto 

rendimento que é propagado pela mídia, não leva em conta questões como a saúde do atleta e 

a condição que se encontra o que também pode trazer riscos para a saúde. 

 

                                                 
12

 Abaixo de 17, muito abaixo do peso. Entre 17 e 18,49, abaixo do peso. Entre 18,50 e 24,99, peso normal. 

Entre 25 e 29,99, Sobrepeso. Entre 30 e 34,99 Obesidade I. Entre 35 e 39,99 Obesidade II (severa). Acima de 40, 

Obesidade III (mórbida). Disponível em <http//:www.calculoimc.com.br> 
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TABELA 5: Nível competitivo que apresenta risco 

NÍVEL COMPETITIVO NÚMERO DE 

ARTIGOS  

PERCENTUAL 

Intermediário 4 44,44% 

Menor nível competitivo 2 22,22% 

Não há nível predominante 2 22,22% 

Maior nível competitivo 1 11,12% 

TOTAL 9 100% 

 

Como observado na tabela 5 há uma predominância nas pesquisas realizadas por 

Vieira et al. (2009); Fortes et al. (2012); Fortes et al. (2012a); Fortes, Almeida e Ferreira 

(2012) de 44,44% dos artigos analisados se referirem ao nível intermediário como sendo a 

fase que ocorre maior risco de desenvolver TAs. A característica desse nível se faz pelo 

jovem atleta ainda oscilar entre as competições de nível estadual e nacional. Já o menor nível 

competitivo que compreendeu 22,22% dos estudos foi caracterizado por atletas que 

disputavam campeonatos regionais onde também existe cobrança por resultados, mas os 

campeonatos não tem muita visibilidade e apareceu nas pesquisas de (FORTES et al. 2011; 

FORTES E FERREIRA 2011). As pesquisas realizadas por Fortes et al. (2011a); Fortes, 

Oliveira e Ferreira (2012) obtiveram o mesmo percentual e menciona que não há 

predominância nos diferentes níveis. Apenas um artigo (11,12%) mencionou o nível de maior 

competitividade, como fase da carreira a apresentar maior risco para o desenvolvimento de 

TAs, pesquisa esta desenvolvida por (PERINI et al. 2009). Esse nível apresenta um ambiente 

competitivo com cobranças exacerbadas, pois os atletas muitas vezes já são patrocinados e 

competem em âmbito nacional e internacional. 

Denoma et al.(apud FORTES 2012, p 240) realizaram uma comparação referente a 

insatisfação corporal entre atletas de elite, atletas do colegial, exercitadores independentes e 

não atletas e concluíram que quanto maior o nível competitivo maior é a insatisfação corporal, 

portanto atletas de elite são mais insatisfeitos com o corpo. Neste mesmo estudo foi 

observado que indivíduos não atletas são mais satisfeitos com seus corpos do que o restante 

dos atletas analisados, principalmente quando comparados com atletas de alto nível. Os dados 

descritos na tabela 5 contradizem parcialmente os resultados obtidos pelos autores 

supracitados, já que a maior incidência de risco de TAs foi identificada na fase intermediária, 

e não de maior nível competitivo em que os atletas de elite se inserem. Nos remetendo a uma 
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ideia de que ainda há uma grande lacuna a ser explorada na população de atletas para 

melhores resultados futuros. 

Os jovens atletas inseridos no alto rendimento são afetados pela indústria cultural de 

maneiras distintas. Antes de serem patrocinados, são consumidores dos produtos de marca 

ditos necessários para a prática optimizada da modalidade em que estão inseridos e também 

são afetados pelo desejo de ter o corpo ideal veiculado de maneira descontextualizada pela 

mídia. O adolescente visando obter o status e o reconhecimento sofrem alterações físicas e 

estéticas para obter o máximo de rendimento físico em um determinado esporte e atingir os 

padrões impostos. Tais fatores já citados neste presente trabalho apontam que com a 

especialização precoce, e métodos utilizados para alcançar o desempenho desejado, podem 

submeter jovens atletas a treinamentos que não condizem com a fase que se encontram, a 

pressão pela vitória pode ocasionar danos psicológicos.  

Entende-se que esses fatores podem desencadear o transtorno alimentar e fazer com 

que o jovem busque meios alternativos para complementar suas limitações fisiológicas para 

alcançar um corpo atlético e delineado fazendo com que o adolescente se submeta às 

modificações físicas a ponto de poder desencadear transtornos psicológicos e alimentares, e 

isso se reflete nas atitudes de técnicos, pais, patrocinadores, mídia, que querem o resultado e 

buscam no adolescente um alto nível de competitividade. 

Fortes e Ferreira (2011) discutem ainda em seus resultados que atletas adolescentes em 

nível competitivo são mais insatisfeitos com o corpo do que os seus pares. Tal fato foi 

contrariado por pesquisas realizadas por (VIEIRA et al. 2009; PERINI et al. 2009). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente trabalho teve por objetivo investigar o que pesquisas no Brasil revelam 

sobre a incidência de transtornos alimentares mais comuns entre atletas adolescentes do alto 

rendimento, bem como a insatisfação corporal. A partir disso, identificaram-se quais as 

modalidades esportivas que tem maior predominância de transtornos alimentares, a identidade 

sexual dos participantes das pesquisas, o nível competitivo que apresenta risco e os fatores 

que interferem no desenvolvimento desses transtornos. 

As modalidades esportivas que tem como pré-requisito o baixo peso corporal e 

enaltecem a estética como um dos critérios de avaliação do desempenho têm sido apontadas 

como de grande prevalência de comportamentos precursores de TAs. Entretanto as pesquisas 

realizadas encontraram que a insatisfação corporal e o comportamento alimentar inadequado 

estiveram presentes em todas as modalidades. Estes que são considerados sintomas de 

primeira ordem no desencadeamento dos transtornos alimentares. Também apareceram nas 

pesquisas o percentual de gordura e o nível socioeconômico como fatores de risco que 

interferem no desenvolvimento dos transtornos alimentares. Atletas de nado sincronizado 

foram as únicas a serem identificadas com alto grau de severidade do TA bulimia. Talvez o 

uso dos mesmos instrumentos nas pesquisas tenha influenciado nessa questão de identificar a 

presença dos TAs nos jovens atletas. Outro fator que também pode ter influenciado os 

resultados são os treinadores que não reconhecem a importância deste tipo de estudo e 

geralmente negam a participação voluntária de sua equipe. 

No estudo dos artigos, foi evidenciado que apesar de haver uma prevalência de 

pesquisas para o público feminino, nota-se que há um aumento significativo no interesse pelo 

público masculino. Esse é um fator a ser considerado, pois os jovens atletas também são 

afetados pelas informações descontextualizadas veiculadas pela mídia. 

Sobre o nível competitivo que apresenta risco, não há um consenso entre os autores, 

alguns defendem que os jovens atletas inseridos no nível intermediário são mais suscetíveis, 

enquanto outros identificaram que os atletas do maior nível ou menor são mais propensos aos 

riscos. Além disso, autores advogam que não há nível competitivo predominante. Desse 

modo, são necessários mais estudos com o intuito de identificar o nível de maior risco para 

que seja dada atenção especial para o mesmo. 

Através deste estudo, procurou-se problematizar estas questões no âmbito escolar, 

auxiliar os professores no esclarecimento, bem como identificar riscos para os TAs, visto que 
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a especialização esportiva precoce se faz presente em muitas escolas e os educadores se 

encontram despreparados para discutir tal assunto com seus alunos. 

Cabe ao Educador Físico, discutir com os alunos sobre esta realidade, que está 

presente no cotidiano. Os jovens recebem a todo instante informações veiculadas pela mídia, 

que visam incutir a busca pelo corpo “perfeito”, para as jovens um corpo magro e esbelto e 

para os jovens um corpo atlético e com músculos delineados. A indústria cultural promove os 

corpos e produtos através das “celebridades” e isso também afeta a maneira com que o jovem 

atleta se relaciona com o próprio corpo, podendo ocasionar a insatisfação corporal e/ou 

comportamento alimentar inadequado. Ainda é competência do educador físico prestar auxilio 

aos jovens e conduzi-los de uma maneira que garanta o desenvolvimento de forma mais 

saudável e que as escolhas sejam feitas a partir de conhecimentos mais sólidos sobre a 

realidade e si mesmo. Se tratando do treinador, que pode ser um profissional da educação 

física, deve-se atentar ás alterações morfofuncionais, estas que serão decorrentes de uma 

proposta de treinamento ajustada à idade, ao sexo e ao nível de desenvolvimento e de 

condicionamento físico em que os jovens se encontram. 

Estes transtornos causam sérios danos à saúde e podem levar a morte. A promoção da 

saúde e bem estar é a melhor forma de se evitar que os adolescentes sofram com essas 

psicopatologias, e isso pode ser trabalhado por um educador físico. Se tratando da 

problematização de todas essas questões no âmbito escolar, o educador tem a possibilidade de 

utilizar textos, filmes, notícias de jornais/revistas e através disso fazer uma reflexão crítica 

com seus alunos. 
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