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NA CHECAGEM E EVITAÇÃO CORPORAL EM ALUNOS DO CURSO DE 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A imagem corporal é um conceito amplo que está intimamente atrelado à 

forma com que o corpo é representado em nossa mente. Essa representação mental é influenciada 

por diversos fatores externos e internos que são responsáveis por construir e projetar 

individualmente a imagem de um corpo perfeito, caracterizando a internalização atlética. Desta 

forma, a internalização atlética é responsável por influenciar decisivamente naquilo que se 

entende por um corpo atlético ideal, a partir da perspectiva individual tomada por cada 

indivíduo. Dentro desse contexto, alguns comportamentos emergem como consequência do grau 

de internalização atlética evidenciada, podendo vir a interferir e gerar distúrbios que 

comprometem a vida social e profissional. Desta forma, a presente pesquisa tem por objetivo 

geral verificar o impacto da internalização atlética nos comportamentos de checagem e evitação 

corporal em militares dos cursos de instrutores e monitores da Escola de Educação Física do 

Exército, através de uma modelagem de equações estruturais de mínimos quadrados parciais. 

MÉTODOS: Participaram do estudo 60 alunos do Curso de Instrutor e Monitor de Educação 

Física da turma de 2018 da EsEFEx, todos homens (27,09 ± 2,83 anos). Foi realizado o 

preenchimento de dois instrumentos de pesquisa com o intuito de avaliar as variáveis 

internalização atlética, checagem e evitação corporal. Os resultados obtidos foram tabulados e 

adotou-se uma modelagem de equações estruturais de mínimos quadrados parciais para 

identificar o impacto da internalização atlética no comportamento de evitação e checagem 

corporal. RESULTADOS: através da análise do coeficiente de Pearson foi possível identificar 

que a internalização atlética causa um impacto de 25% no comportamento de checagem corporal 

(r² = 0,25) e apenas 2% no comportamento de evitação corporal (r² = 0.02). Além disso, pode-se 

observar através do Coeficiente de Caminho (Ţ), que a internalização atlética provoca um 

aumento significativo de 25% no comportamento de checagem corporal. CONCLUSÃO: Há 

uma correlação significativa entre a internalização atlética e o comportamento de checagem 

corporal. 

. 

 

Palavras-chave: Imagem Corporal, Internalização atlética, checagem corporal, evitação corporal.  
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PEREIRA, Vinicius Cosme Caetano da Silva. IMPACT OF ATHLETIC DEVELOPMENT IN 

THE CHECKING AND BODY AVOIDATION IN STUDENTS OF THE COURSE OF 

INSTRUCTORS AND MONITORS OF THE SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION OF 

THE ARMY OF 2018. Course Conclusion Paper (BS in Physical Education). Physical Education 

College of Brazilian Army.Rio de Janeiro – RJ, 2018. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Body image is a broad concept that is closely tied to the way the body is 

represented in our mind. This mental representation is influenced by several external and internal 

ones that are responsible for individually constructing and projecting the image of a perfect 

body, characterizing the athletic internalization. In this way, athletic internalization is 

responsible for influencing decisively what is meant by an ideal athletic body, from the 

individual perspective taken by each individual. Within this context, some behaviors emerge as a 

consequence of the degree of athletic internalization evidenced, being able to interfere and 

generate disturbances that compromise social and professional life. In this way, the present 

research has the general objective to verify the impact of the athletic internalization in the 

behaviors of checking and corporal avoidance in military of the courses of instructors and 

monitors of the School of Physical Education of the Army, through a modeling of structural 

equations of partial least squares. METHODS: Sixty students from the Physical Education 

Instructor and Physical Education Course of the 2018 class of EsEFEx participated in the study, 

all males (27.09 ± 2.83 years). Two research instruments were completed with the purpose of 

evaluating the variables: athletic internalization, checking and body avoidance. The results were 

tabulated and a model of partial least squares structural equations was adopted to identify the 

impact of athletic internalization on avoidance behavior and body check. RESULTS: Pearson 

coefficient analysis revealed that athletic internalization causes a 25% impact on body check 

behavior (r² = 0.25) and only 2% on body avoidance behavior (r² = 0.02). In addition, it can be 

observed through the Path Coefficient (Ţ), that athletic internalization causes a significant 25% 

increase in body check behavior. CONCLUSION: There is a significant correlation between 

athletic internalization and body check behavior. 

Key words: Body Image, Athletic internalization, body check, body avoidance 
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1 INTRODUÇÃO 

A imagem corporal é um conceito amplo, complexo, multifatorial e singular. Partindo da 

definição de Schilder
1
, entende-se por imagem corporal a “figuração de nosso corpo formada em 

nossa mente, ou seja, o modo pelo qual o corpo se apresenta para nós”. Desta forma, o conceito 

de imagem corporal está intimamente ligado a nossa percepção individual sobre o que pensamos 

de nós, qual espaço meu corpo representa externamente, o quão satisfeito ou insatisfeito estou 

em relação ao corpo (não apenas biológico) que está representado em minha mente¹. 

A imagem corporal interage diretamente com o produto das representações e interações 

entre o eu e o espaço externo
2
. A percepção que temos sobre nossa imagem é influenciada pela 

cultura midiática, pela imposição do mercado da moda, entre outras variáveis que moldam nosso 

padrão social, sendo individualmente incorporado em nossa imagem corporal³. Nas palavras de 

Tavares², o corpo que somos para nós mesmos, nossa imagem corporal, e o mundo que vemos 

fora de nós, nossa imagem de Mundo, convergem uma vez que constroem juntos e não existem 

em separado.   

No contexto da educação física parece ser pertinente compreender como os referencias 

atléticos influenciam nossa representação mental. Segundo Fortes et al.
4
, a internalização atlética 

pode ser entendida como o processo pelo qual o indivíduo absorve e internaliza padrões estéticos 

de atletas expostos com seus belos corpos nos diversos meios de comunicação. Desta forma, 

ocorre um processo de focalização nestas tendências corporais retransmitidas pelas diversas 

mídias, caracterizando a internalização dos padrões corporais
5
. 

Ainda de acordo com Fortes et al.
4
revistas voltadas para o público masculino têm 

retransmitido em suas representações gráficas corpos atléticos, esguios e com musculatura bem 

definida, o que internaliza cada vez mais esse padrão corporal. Segundo estudos realizados, 

adolescentes parecem possuir uma internalização atlética mais acentuada, como consequência, 

tendem a almejar essa morfologia retransmitida pelas mídias de massa
5
. Gondoliet al.

6
, ainda 

enfatizam a influência da mídia como principal agente formador da internalização atlética, sendo 

decisivos para construção negativa da imagem corporal atrelada ao não atingimento do padrão 

morfológico idealizado. Segundo Thompson et al.
7
, a insatisfação com a imagem corporal resulta 

em comportamentos de evitação e checagem. Para Thompson et al.
7
, a evitação pode ser 

entendida como uma tendência de querer esconder o próprio corpo de si e dos outros, resultantes 

de uma insatisfação profunda com a própria imagem. Por outro lado, Shafran et al
8
 caracterizam 

a checagem pela conferência excessiva do próprio corpo, evidenciando repetidas avaliações e 

medições em balanças ou outros instrumentos, seguido de períodos de restrição alimentar.  
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Do militar é requerido uma permanente boa forma física para atender à necessidade 

operacional. No exército, o esporte é considerado “aquela atividade que mais se assemelha ao 

combate em tempos de paz” por sua alta exigência concentrativa, física e emocional para um 

ótimo rendimento
9
. Ademais, a prática do treinamento físico militar é uma atividade regular na 

tropa que também se assemelha e prepara para o combate
10

. Assim, é de se supor que a 

internalização atlética venha a exercer algum papel na constituição de um ideal de corpo e na 

insatisfação corporal, assim como podemos observar em outras populações. Todavia, até o 

momento, a confirmação dessa pressuposição teórica é desconhecida.  

Frente a essa lacuna, a presente pesquisa tem por objetivo geral verificar o impacto da 

internalização atlética nos comportamentos de checagem e evitação corporal em militares dos 

cursos de instrutores e monitores da Escola de Educação Física do Exército, através de uma 

modelagem de equações estruturais de mínimos quadrados parciais. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Essa pesquisa metodológica fez parte de um projeto de pesquisa que foi analisada pelo 

comitê de ética em pesquisa da Universidade São Judas Tadeu segundo a portaria 466/12, 

CAAE: 90303518.0.0000.0089 (anexo 1). 

 

2.1 População e amostra 

A população alvo desta pesquisa foram 60 alunos do Curso de Instrutores (CI) e do Curso 

de Monitores (CM) de Educação Física de 2018, do Exército Brasileiro da Escola de Educação 

Física do Exército. A matrícula nos cursos do CI e CM sendo a matrícula no curso o único 

critério de inclusão.  Aos que não desejaram voluntariamente participar da pesquisa, foi 

preservado o direito de não participação.  

A amostra foi composta por toda a população, sendo 31 alunos do CI e os demais 29 do 

CM.  A média de idade amostral foi 27,09 anos (DP=2,83; min=23, máx=37 anos). A maioria 

realizava atividade física de intensidade moderadamente pesada (37,5%), com duração acima de 

30 minutos por sessão (80,4%), de três a cinco vezes por semana (85,7%).   

 

2.2 Instrumentos de pesquisa 

Foram usados os seguintes instrumentos de pesquisa: 

- Fator “Internalização Atlética” da versão Brasileira da Sociocultural 

AttitudesTowardAppearance Questionnaire-3
11 

(SATAQ-3; anexo 2). A SATAQ-3 tem por 

propósito avaliar o impacto dos valores socioculturais na imagem corporal, através de uma 

escala multidimensional de 30 itens e quatro fatores. Durante esta pesquisa foi utilizada o fator 
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internalização atlética para medir o quanto a amostra endossa ou aceita o corpo atlético como 

ideal, que é composto por cinco itens da SATAQ-3. As informações dos questionários estão 

apresentadas em uma escala likert de cinco pontos (1= discordo totalmente, 5= concordo 

totalmente). A versão brasileira do instrumento do instrumento manteve inalterada a estrutura 

fatorial do instrumento original, com evidências satisfatórias da validade de constructo e 

confiabilidade interna.  

- Escala breve de evitação e checagem corporal para homens fisicamente ativos
12

 

(BBACS; anexo 3). Estruturada em 12 itens, a BBACS foi criada para permitir a avaliação dos 

comportamentos de evitação e checagem corporal. O fator Evitação Corporal (itens 8, 9, 10, 11 e 

12) tem por propósito medir os esforços de indivíduos para esconder o corpo, auto exclusão 

social e levitação de intimidade física. Por outro lado, o fator checagem da gordura e da 

Musculatura Corporal (itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7) verifica os comportamentos relacionados ao 

controle do corpo, comparação, medidas constantes e rituais relacionados com o aumento da 

musculatura e diminuição da gordura corporal, na intenção de ter um corpo delineado. As 

respostas estão ordenadas em uma escala tipo likert de cinco pontos (1= nunca, 5=sempre). O 

instrumento foi criado no Brasil e apresenta evidencias de ajuste, RMSEA = 0,069, CFI = 0,98, 

NNFI = 0,97, AGFI = 0,96, GFI = 0,97, x² /df = 2,56, e de confiabilidade interna, em amostra 

contendo militares. 

 

2.3 Procedimentos 

Para a realização da coleta de dados todos os alunos do curso de instrutores foram 

convidados a participar da pesquisa de forma voluntária. A amostra ocupou uma sala de 

instrução, que apresentava mesas individualizadas, que garantiu a privacidade dos participantes, 

em condições ideais de temperatura e pressão, garantida por aparelhos que tornaram o clima 

agradável. Durante a explanação do pesquisador, foram transmitidas todas as informações sobre 

o conteúdo da pesquisa, posteriormente foram assinados os Termos de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE; apêndice 1), em seguida os questionários foram distribuídos e preenchidos 

individualmente na sala de instrução sem limite de tempo ou qualquer outro mecanismo que 

tornasse o procedimento desconfortável.  

 

2.5 Modelo teórico 

 

Fizemos uma breve revisão acerca da internalização atlética e checagem corporal. Há 

evidencias de que a internalização atlética imposta pela mídia resulta em efeitos 

comprovadamente negativos na imagem corporal 
4-6,13

. Ainda, a imagem corporal negativa tem 
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como comportamentos primários a checagem e a evitação corporal
7
.  Desta forma, o modelo 

estrutural apresentado buscou identificar o quanto a internalização atlética contribui na 

explicação dos comportamentos de evitação e checagem corporal em nossa amostra. 

 

Figura 1 - Modelo Estrutural 

 

2.6 Análise estatística 

Estatísticas descritivas (mediana, média e desvio padrão) foram usadas para descrever os 

itens e os escores dos fatores. A análise fatorial confirmatória –PartialLeast Square (PLS-tabela 

1), com o método Path Modeling (PM) – foi a abordagem escolhida para avaliar a solução 

estrutural e a psicometria
14

. 

Avaliamos a adequação do modelo estrutural através da análise do coeficiente 

determinante de Pearson (R
2
 = 26% indica efeito substancial)

15
 e coeficientes de caminho (Γ; t = 

1,96)
14

. Também calculamos o indicador Cohen e o indicador Stone-Geisser, que estão 

intimamente relacionados à qualidade do modelo. O indicador Cohen (valores de 0,02, 0,15 e 

0,35 são considerados pequenos, médios e grandes) é utilizado para avaliar como cada fator é 

"útil" para o ajuste do modelo
15

. O indicador de Stone-Geisseravaliou a precisão do modelo 

ajustado (Q
2
> 0 para indicar a precisão do modelo)

14
. 

Em um segundo momento, avaliamos a adequação do modelo de mensuração, através da 

análise de cargas fatoriais dos itens (λ = 0,50 - aceitável; λ = 0,70 - ideal)
14

, variância média 

extraída (AVE ≥ 0,50)
14

 - ambas para avaliação da validade convergente. Também foi utilizado o 

teste alfa de Cronbach (α ≥ 0,70) e a confiabilidade composta (CR≥ 0,70)
15

 para avaliar a 

consistência interna. Adicionalmente, os critérios de Fornell e Lacker
16

 foram adotados para 

avaliar a validade discriminante e, de acordo com isso, a raiz da AVE de cada variável latente 
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deveria ser maior que a correlação da variável latente dada com todas as outras (r <√AVE) 

(tabela 1). 

Além disso, análises de correlação foram conduzidas como testes adicionais para gerar 

mais informações. Utilizamos o software SPSS 15 e o Smart PLS 2.0 para análise estatística, e 

adotamos um intervalo de confiança de 95% para todos os testes. 

 

Tabela 1 – Síntese dos ajustes no Smart PLS 

INDICADOR/ 

PROCEDIMENTO 
PROPÓSITO 

VALORES REFERENCIAIS / 

CRITÉRIO 
REFERÊNCIAS 

1.1. AVE Validades Convergentes AVE > 0,50 
(HENSELER; RINGLE 

e SINKOVICS (2009) 

1.2. Critério de Fornell e 

Larcker 
Validade Discriminante 

Compara-se as raízes quadradas dos 

valores das AVE de cada constructo 

com as correlações (de Pearson) entre 

os constructos (ou variáveis latentes). 

As raízes quadradas das AVEs devem 

ser maiores que as correlações dos 

constructos 

FORNELL e LARCKER 

(1981) 

1.3.Alfa de Cronbach e 

Confiabilidade 

Composta 

Confiabilidade do 

modelo 
AC > 0,70 CC > 0,70 HAIR et al. (2014) 

1.4. Teste t de Student 

Avaliação das 

significâncias das 

correlações e regressões 

t ≥ 1,96 HAIR et al. (2014) 

2.1. Avaliação dos 

Coeficientes de 

Determinação de Pearson 

(R
2
): 

Avaliam a porção da 

variância das variáveis 

endógenas, que é 

explicada pelo modelo 

estrutural 

Para a área de ciências sociais e 

comportamentais, R2=2% seja 

classificado como efeito pequeno, 

R2=13% como efeito médio e R2=26% 

como efeito grande. 

COHEN (1988) 

2.2. Tamanho do efeito 

(f
2
) ou Indicador de 

Cohen 

Avalia-se quanto cada 

constructo é “útil” para o 

ajuste do modelo 

Valores de 0,02, 0,15 e 0,35 são 

considerados pequenos, médios e 

grandes. 

HAIR et al. (2014) 

2.4. Validade Preditiva 

(Q
2
) ou indicador de 

Stone-Gêiser 

Avalia a acurácia do 

modelo ajustado 
Q2 > 0 HAIR et al. (2014) 

2.6. Coeficiente de 

Caminho (Ţ) 

Avaliação das relações 

causais 

Interpretação dos valores à luz da 

teoria. 
HAIR et al. (2014) 

Fonte: BrazilianJournalof Marketing - BJM Revista Brasileira de Marketing – ReMark Edição Especial – Vol. 13, n. 

2. Maio/2014 
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3 RESULTADOS  

Estruturação e Mensuração do Modelo  

A rotação inicial do modelo indicou a necessidade de ajuste, frente às baixas cargas 

fatoriais encontradas em alguns dos itens das escalas, o que implicou em baixa AVE nas 

variáveis latentes da escala de checagem e evitação corporal. Ao executar o modelo inicialmente 

proposto, alguns itens com baixa carga fatorial foram removidos como o intuito que todos os 

fatores AVE alcançassem valor superior a 0,50. Foram excluídos BBACS1, BBACS3, BBACS4, 

BBACS5, BBACS8 e BBACS12. Essas modificações foram feitas avaliando simultaneamente as 

cargas fatoriais e a AVE de cada variável latente até que as mesmas atingissem os valores de 

adequação. 

Após essas modificações os valores da AVE para as variáveis latentes internalização 

atlética (AVE= 0,59); evitação corporal (AVE = 0,70) e checagem corporal (AVE = 0,55) 

ficaram todas acima dos níveis mínimos de aceitação (Ave>0,50). Ademais as cargas fatoriais 

foram adequadas (λ = 0,65 – 0,97), com exceção do item SATAQ9 (λ = 0,21). Todavia como o 

mesmo não implicou em diminuição da AVE a valores inaceitáveis, o mesmo foi mantido no 

modelo para preservação da validade de conteúdo. Esses resultados evidenciam a validade 

convergente. 

A validade discriminante também pode ser evidenciada, uma vez que os valores da raiz 

quadrada de cada AVE de cada variável latente foram superiores às correlações entre todas as 

variáveis do modelo (Tabela 2). 

Tabela 2 – Correlação entre as variáveis e indicadores da validade convergente e discriminante 

  

EVITAÇÃO 

CORPORAL 

CHECAGEM 

CORPORAL 

INTERNALIZAÇÃO 

ATLÉTICA 

 Evitação corporal 0,70 (0,84)     

 Checagem corporal -0,03 0,55 (0,74) 
 

 Internalização Atlética -0,13 0,50 0,59 (0,77) 

         

 Para a finalização da análise do ajuste do modelo de mensuração, foi avaliada a 

confiabilidade interna do mesmo. Tanto pelo teste de alpha de Cronbach (α) quanto pelo de 

Confiabilidade Composta (CC) foi verificado que as variáveis latentes Internalização Atlética (α 

= 0,80; CC = 0,86), Evitação Corporal (α = 0,85; CC = 0,87) tiveram a confiabilidade interna 

evidenciada. A variável latente Checagem Corporal (α = 0,78; CC = 0,58) teve apenas sua 
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confiabilidade interna ressaltada pelo teste de Confiabilidade composta, tendo o valor de alpha 

de Cronbach apenas aproximando-se do valor aceitável (α ≥ 0,60) em estudos exploratórios.  

Tabela 3- Valores da confiabilidade interna 

 

Compositereliability Alpha de Cronbach 

Evitação corporal 0,87 0,85 

Checagem corporal 0,78 0,58 

Internalização atlética 0,87 0,80 

 

Com o modelo de mensuração ajustado, com evidencias de que as variáveis escolhidas 

avaliam adequadamente o que foi proposto avaliar, sem erros sistemáticos, passamos para a 

análise do modelo estrutural. 

Começamos a análise pelo coeficiente de determinação de Pearson, que indica em nosso 

modelo o quanto a internalização atlética impacta a evitação e checagem corporal. Verificou-se 

que a internalização atlética explica apenas 2% da variação da evitação corporal (r2 = 0,02) e 

explica 25% da variação da checagem corporal (r2 = 0,25). A internalização atlética tem então 

um efeito insignificante e médio, respectivamente, sobre as variáveis endógenas evitação e 

checagem corporal. 

Ainda quanto às variáveis endógenas, avaliamos em seguida a acurácia preditiva do 

modelo, através do indicador Stone-Geisser (Q2). Para ambas as variáveis o indicador indicou 

que o modelo era acurado (Q2 >0). Para a variável endógena Checagem Corporal (Q2 = 0,11) a 

relevância preditiva foi pequena, mas para a Evitação Corporal (Q2 = -0,15), a relevância 

preditiva foi média. 

Tabela 4 – Relevância preditiva e tamanho do efeito das variáveis do modelo 

  Q
2
 RELEVÂNCIA F

2
 EFEITO 

Evitação corporal -0,15 Efeito médio -0,62 Grande 

Checagem corporal 0,11 Efeito pequeno 0,13 Grande 

Internalização atlética 0,45 -- 0,45 Grande 

 

Em seguida, avaliou-se o indicador de Cohen (f2), que indica o quanto cada indicador é 

importante ao modelo. Tanto a Internalização Atlética (f2= 0,45), quanto a Evitação Corporal (f2 

=- 0,62) se mostraram de grande importância ao modelo, enquanto a Checagem Corporal (f2 = 

0,13) teve importância moderada. De fato, esse indicador se confirma com a análise do caminho 
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(Γ), no qual apenas o efeito da Internalização Atlética sobre a Checagem Corporal tem 

significância estatística (tabela 3). Apenas esse efeito é confirmado no modelo teórico com os 

dados avaliados nessa amostra, o qual demonstra que o comportamento de Checagem Corporal é 

aumentado de forma importante pela Internalização Atlética (Γ = 0,50). 

Tabela 5 – Significância dos efeitos entre as variáveis 

  Γ Erro padrão Teste T  P  

Internalização 

Atlética ->Evitação 

Corporal 

 

-0,13 0,31 0,42 0,67 

Internalização 

Atlética ->Checagem 

Corporal 

0,50 0,07 6,68 <0, 001 

 

O modelo final pode ser visto na figura 2. 

 

Figura 2 - Modelo Estrutural Ajustado 

Nota: Linhas tracejadas indicam relações teóricas não confirmadas pela análise. Traços sólidos indicam 

caminhos significantes no modelo. 
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4 DISCUSSÃO 

O objetivo deste estudo foi verificar o impacto da internalização atlética nos 

comportamentos de checagem e evitação corporal em militares dos cursos de instrutores e 

monitores da Escola de Educação Física do Exército, através de uma modelagem de equações 

estruturais de mínimos quadrados parciais. 

O Ajuste do Modelo de Mensuração, que garante a medição com acurácia e precisão 

sobre aquilo que realmente queremos medir, foi realizado com a eliminação de alguns itens da 

Escala Breve de Evitação e Checagem do Corpo. O procedimento realizado teve por propósito 

retirar itens que eram irrelevantes para representar a variável latente de evitação e checagem 

corporal, devido à característica específica da amostra trabalhada. Logo, a remoção de alguns 

itens não demonstra uma fragilidade do instrumento nem tão pouco da pesquisa realizada. Antes, 

reflete o cuidado do pesquisador em garantir que as medidas empregadas apresentem evidencias 

de validade e confiabilidade adequadas para a amostra. 

É interessante ressaltar que a amostra da pesquisa apresenta características singulares que 

os diferencia da amostra para o qual a escala foi inicialmente proposta e validada. O estudo foi 

composto por militares que diariamente realizam a pratica de atividades físicas, com enfoque na 

preparação cardiorrespiratória, neuromuscular e utilitária, seja utilizando métodos de corrida 

contínua, intervalado, natação, fartlek, cross promenade, circuito operacional, musculação, entre 

outros. Logo, uma gama de atividades, que não só a musculação, é executada com o fim de 

prepará-los para as mais complexas situações de combate onde exigisse um excelente 

condicionamento físico. Desta forma, torna-se evidente que a Escala Breve de Evitação e 

Checagem Corporal originalmente estruturada para avaliar indivíduos que regularmente realizam 

a atividade de musculação apresenta alguns questionamentos que não cabem para este estudo.  

O modelo de caminhos foi parcialmente confirmado, uma vez que a internalização 

atlética não teve efeito significante sobre a evitação corporal, apenas sobre a checagem do corpo.  

No universo de militares do curso do CI e CM da EsEFEx de 2018, verificou-se através 

do coeficiente de Pearson (r²) e Coeficiente de Caminho (Ţ) que a Internalização Atlética explica 

cerca de 25% e provoca um aumento importante de 50% do comportamento de Checagem 

Corporal. Tendo em vista a relevância desse achado, observa-se que a Internalização Atlética 

responde por cerca de ¼ do comportamento de checagem corporal na amostra examinada, 

restando cerca ¾ a serem explicados por outros fatores que carecem de um estudo mais 

aprofundado para que possam ser identificados. Além disso, observa-se que quanto mais a 
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amostra internaliza corpo atlético ideal de esportistas com excepcional forma física, baixo 

percentual de gordura, corpo delineado com características marcantes de musculatura, mais se 

evidencia uma atitude de vigiar e medir ritualisticamente seu próprio corpo. Essa atitude é bem 

relevante para amostra trabalhada, pois serão futuros profissionais de educação física 

responsáveis por disseminar pelas unidades operacionais do Brasil a cultura da boa forma física, 

da preocupação com a saúde, operacionalidade da tropa através da prática regular do treinamento 

físico militar e principalmente prescreveram exercícios físicos. Logo, militares com a 

internalização atlética muito acentuada terão o seu desempenho profissional comprometido, ao 

evitar situações que gerem uma frustração por não apresentar a forma física internalizada.  

Mais especificamente, os resultados da pesquisa evidenciaram um efeito intensificador da 

internalização atlética sobre a checagem corporal nos aspectos mantidos no modelo, a saber: o 

comportamento de beliscar a barriga para medir a quantidade de gordura, a comparação de 

suplementos utilizada com aqueles que os outros utilizam e o comportamento de olhar-se no 

espelho para verificar se possui o abdome almejado. Desta forma, observa-se um comportamento 

que compromete de forma significativa a saúde física, mental e a operacionalidade do indivíduo, 

ao almejar de forma exacerbada um corpo atlético ou até mesmo procurar tomar certos fármacos 

que poderiam ajudar a atingir um perfil atlético idealizado pela simples comparação com outros 

indivíduos. No entanto, o comportamento apresentado encontra barreiras na característica da 

individualidade biológica, onde cada indivíduo apresenta características únicas que são produtos 

de sua característica genética.  

Em contrapartida, através da análise do coeficiente de determinação de Pearson verificou-

se que a internalização atlética apresenta um efeito insignificante sobre a variável endógena 

evitação corporal para a amostra trabalhada.  No entanto, através da observação da relevância 

preditiva dos resultados apresentados através do indicador de Stone-Geisser é possível destacar 

que vários outros fatores podem estar interferindo no comportamento de evitação corporal da 

amostra trabalhada, dentre esses fatores a internalização atlética contribui de forma 

insignificante. Logo, esta observação torna-se uma valiosa ferramenta para que inicie futuros 

estudos que busquem detectar que outros fatores estão repercutindo no comportamento de 

evitação corporal. Estudos recentes encontraram correlação positiva e significância entre a 

insatisfação corporal e a preocupação com o corpo e a checagem corporal
17

. Sendo assim, um 

direcionamento pode ser realizado com a finalidade de detectar e dirimir possíveis problemas 

decorrentes do comportamento de evitação corporal.  
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Apesar de apresentar evidencias inéditas para a população de interesse, o trabalho 

realizado deparou-se com algumas limitações. Por se tratar de uma pesquisa transversal, o estudo 

não possibilitou detectar e avaliar as alterações das variáveis no decorrer do curso. Além disso, 

os estudos realizados na área são escassos para o tipo de amostra trabalhada neste estudo. Sendo 

assim, as pesquisas e fontes de consultas presentes na literatura possuem conteúdo distante da 

amostra foco do presente trabalho. Dentro desse escopo, recomenda-se que futuros estudos de 

caráter longitudinal sejam promovidos e desenvolvidos como as variáveis latentes do presente 

estudo e de outros estudos dentro deste contexto, com o propósito de investigar de forma mais 

ampla os malefícios que possivelmente possam acometer os militares responsáveis por 

desenvolver a prática da atividade física pelas unidades do Brasil. Ainda, é prudente que uma 

investigação seja realizada com o propósito de identificar que outros fatores estão impactando no 

comportamento de evitação corporal, que não a internalização atlética.  

Todas as informações aqui geradas e ações levantadas para futuro objetivam oferecer 

mais subsídios para formar os melhores profissionais de educação físicas para os corpos de tropa, 

livre de distúrbios psicológicos que poderiam afetar negativamente o desempenho de sua função.  

 

5 CONCLUSÃO 

O propósito do estudo foi analisar o impacto da internalização atlética nos 

comportamentos de checagem e evitação corporal em militares dos cursos de instrutores e 

monitores da Escola de Educação Física do Exército. Após realizar todos os testes e realizar a 

análise dos dados coletados foi possível identificar uma correlação significativa entre a 

internalização atlética e o comportamento de checagem corporal.  Logo, é interessante e 

aconselhável que seja dado um enfoque especial por parte do Comando da EsEFEx, em especial 

pela seção psicopedagógica, no sentido de realizar um acompanhamento mais próximo dos 

alunos em formação para que possíveis indícios de internalização atlética mais acentuada sejam 

controlados. Tais medidas de controle seriam importantes, pois evitariam possíveis distúrbios 

psicológicos por parte daqueles que serão os responsáveis por promover saúde e 

operacionalidade dos corpos de tropa do Brasil. 
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APÊNDICE 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO 

CENTRO DE CAPACITAÇÃO FÍSICA DO EXÉRCITO 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO EXÉRCITO 

 

Avaliação das atitudes mediante o exercício físico e ao corpo nos alunos do Curso de 

Instrutores e Curso de Monitores de Educação Física da Escola de Educação Física do 

Exército 

 

Pesquisadora responsável - prof. Dr. Marcelo Callegari Zanetti prof. Dr. Ângela Nogueira Neves 

e prof. Dr. Claudia de Mello Meirelles 

 

Justificativa: Anteriormente, foi feito levantamento dos motivos para praticar exercício entre os 

alunos do Curso de Instrutores da Escola de Educação Física do Exército. Entre os motivos 

destacaram-se: cuidado com a saúde, com a aparência e sociabilidade. O presente estudo é uma 

continuidade do anterior, investigando agora as atitudes frente ao exercício físico e ao corpo, 

incluindo sua importância, valor, percepção da dedicação a ele dirigida, importância do corpo e 

da aparência. Ajudará a determinar condutas e orientações para a prática do exercício entre 

alunos das próximas turmas do Curso de Instrutores e do Curso de Monitores. 

 

Objetivos: Verificar atitudes relacionadas ao corpo e ao exercício físico, através do uso de 

escalas psicométricas autopreenchíveis. 

 

Procedimentos da Pesquisa: A pesquisa apenas se iniciará após a autorização do comitê de 

ética em pesquisa e frente a autorização da Divisão de Ensino. Os alunos serão convidados a 

participar do projeto, sendo claro que a participação é completamente voluntária. As avaliações 

são independentes e apenas serão computadas para pesquisa com a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido dos participantes. Todas as avaliações serão realizadas na 

Escola de Educação Física do Exército, em uma de suas salas de aula. As avaliações serão 

marcadas com antecedência, de acordo com o calendário de aula. Serão pedidas também mais 
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algumas informações demográficas sobre os participantes, para que se possa fazer o cruzamento 

de dados. 

Desconforto e Possíveis Riscos Associados à Pesquisa: ao participar desta pesquisa você não 

correrá nenhum risco significativo quanto à sua integridade física, difamação, calúnia ou 

qualquer dano moral. Todavia, ressalta-se que você poderá sentir-se incomodado por algumas 

perguntas dos questionários, já que as mesmas são de cunho pessoal. Na divulgação científica 

destes dados, sua identidade será mantida em absoluto sigilo. 

 

Benefícios da Pesquisa: Você estará contribuindo para a otimização da programação de 

treinamento dos alunos do Curso de Instrutores e do Curso de Monitores, uma vez que elucidará 

os valores pessoas associados com essa prática. Numa perspectiva mais ampliada, a presente 

pesquisa trará avanços para a reflexão acerca do processo de treinamento Físico no Exército, 

contribuindo para o crescimento científico dessa prática em nosso país. Você receberá um 

resumo dos achados dessa pesquisa, para armazenamento em seus arquivos pessoais. 

 

Esclarecimentos e Direitos: Em qualquer momento você poderá obter esclarecimentos sobre 

todos os procedimentos utilizados na pesquisa e nas formas de divulgação dos resultados. Tem 

também a liberdade e o direito de recusar sua participação ou retirar seu consentimento em 

qualquer fase da pesquisa, bastando entrar em contato com o pesquisador. Caso você tenha 

alguma reclamação ou queira denunciar qualquer abuso ou improbidade desta pesquisa, entre em 

com o comitê de ética e pesquisa da Universidade São Judas Tadeu. 

 

Confidencialidade e Avaliação dos Registros: a sua identidade e de todos os voluntários serão 

mantidas em total sigilo por tempo indeterminado, tanto pelo executor como pela instituição 

onde será realizado. Os resultados dos procedimentos executados na pesquisa serão analisados e 

alocados em tabelas, figuras ou gráficos e divulgados em palestras, conferências, periódico 

científico ou outra forma de divulgação que propicie o repasse dos conhecimentos para a 

sociedade e para autoridades normativas em saúde nacionais ou internacionais, de acordo com as 

normas/leis legais regulatórias de proteção nacional ou internacional. 

Consentimento Pós-Informação 

Eu, ___________________________________________________________, portador da 

Carteira de identidade nº ________________________ expedida pelo Órgão _____________, 

por me considerar devidamente informado e esclarecido sobre o conteúdo deste termo e da 

pesquisa a ser desenvolvido, livremente expresso meu consentimento para inclusão, como sujeito 
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da pesquisa. Fui informado que meu número de registro na pesquisa é __________________ e 

recebi cópia desse documento por mim assinado. 

 _________________________________           ____/_____/2018                 

    Assinatura do Participante Voluntário                        Data                                      

 

__________________________________          ____/_____/2018 

    Assinatura do Pesquisador Principal                          Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contato do Pesquisador principal: (21) 998309051 ou 

angelaneves.esefex@yahoo.com.br 
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ANEXO 1 –COMPROVANTE DE ENVIO DO PROJETO 
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ANEXO 2– FATOR INTERNALIZAÇÃO DA SATAQ-3 

 

Por favor, leia cada uma das frases abaixo cuidadosamente e escreva o número da resposta que indica 

seu grau de concordância em relação a cada uma das frases. 

 

 Concordo 

Fortemente 
Concordo 

Neutro 

não sei 
Discordo 

Discordo 

Fortemente 

19. Eu gostaria de me parecer atlético(a) 

como as pessoas nas revistas.  
5 4 3 2 1 

20. Eu comparo meu corpo com o corpo das 

pessoas em boa forma  
5 4 3 2 1 

23. Eu gostaria de me parecer atlético (a) 

como as estrelas do esporte.  
5 4 3 2 1 

24. Eu comparo meu corpo com o corpo das 

pessoas que são atléticas.  
5 4 3 2 1 

30. Eu tento ser parecido com atletas 

esportivos.  
5 4 3 2 1 
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ANEXO 3– ESCALA BREVE DE EVITAÇÃO E CHECAGEM DO CORPO 

Marque um X na alternativa que melhor descreve a frequência que você tem estes comportamentos 

atualmente 

 

Nunca 

Rara

ment

e 

Às 

vezes 

Frequen 

temente 
Sempre 

1 – Na academia, comparo o peso que eu 

levanto no supino com o peso que os outros 

levantam. 

1 2 3 4 5 

2 – Eu belisco a minha barriga para medir a 

quantidade de gordura. 
1 2 3 4 5 

3 – Olho no espelho para avaliar se meus 

músculos estão simétricos. 
1 2 3 4 5 

4 – Eu meço meus músculos para ver se 

estão proporcionais. 
1 2 3 4 5 

5 – Olho no espelho para avaliar se meus 

músculos estão maiores. 
1 2 3 4 5 

6 – Comparo os suplementos que eu uso 

com os suplementos que os outros usam. 
1 2 3 4 5 

7 – Olho no espelho para ver se estou com 

“barriga de tanquinho”. 
1 2 3 4 5 

8 – Uso roupas largas para esconder meu 

corpo 
1 2 3 4 5 

9– Evito trocar de roupa em vestiários 

públicos 
1 2 3 4 5 

10 – Evito tirar minha camiseta em locais 

públicos (na praia, piscina, sauna ou clube). 
1 2 3 4 5 

11 – Evito ter intimidade física com outras 

pessoas. 
1 2 3 4 5 

12 – Evito tomar banho em vestiários 

públicos. 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

] 
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APÊNDICE 5 AO ANEXO N DO PGE/2018 
 
 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE TRABALHO CIENTÍFICO 
 
 
 

Título do trabalho científico: 
 

Impacto da internalização atlética na checagem e evitação corporal em alunos do curso de instrutores e 
monitores da escola de educação física do exército de 2018. 

 
 

Nome completo do autor: 
 

   VINICIUS COSME CAETANO DA SILVA PEREIRA  
 

1. Este trabalho, nos termos da legislação que resguarda os direitos autorais, é 
considerado de minha propriedade. 

2. Autorizo a Escola de Educação Física do Exército a utilizar meu trabalho para uso 
específico no aperfeiçoamento e evolução da Força Terrestre, bem como a divulgá-lo por 
meio de publicação em revista técnica do Exército ou outro veículo de comunicação. 

3. A Escola de Educação Física do Exército poderá fornecer cópia do trabalho mediante 
ressarcimento das despesas de postagem e reprodução. Caso seja de natureza sigilosa, a 
cópia somente deverá ser fornecida se o pedido for encaminhado por meio de organização 
militar, fazendo-se necessária a anotação do destino no Livro de Registro existente na 
Biblioteca. 

4. É permitida a transcrição parcial de trechos do trabalho para comentários e citações, 
desde que sejam transcritos os dados bibliográficos dos mesmos, de acordo com a 
legislação sobre direitos autorais. 

5. A divulgação do trabalho, em outros meios não pertencentes ao Exército, somente 
poderá ser feita com a autorização do autor ou da direção de ensino da Escola de 
Educação Física do Exército. 

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2018.  

 
   

VINICIUS COSME CAETANO DA S. PEREIRA – 1º Ten INT 

 
 

 

 

 

 

MAURO SANTOS TEIXEIRA – Cel 

Cmt e Dir Ens da EsEFEx 

MAURO SANTOS TEIXEIRA – Cel 
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APÊNDICE 6 AO ANEXO N DO PGE/2018 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO 

DE CURSO NA BIBLIOTECA DIGITAL DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 
 

Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Escola de 

Educação Física do Exército a disponibilizar através do site www.esefex.ensino.eb.br/, 

sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro 

de 1998 (Lei de Direito Autoral), o texto integral da obra abaixo citada, para fins de leitura, 

impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir 

desta data. 

 
1. Identificação do Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Título do TCC: 
 

  Impacto da internalização atlética na checagem e evitação corporal em alunos do curso de instrutores e 

monitores da escola de educação física do exército de 2018. 

Nome completo do autor: 
 

   VINICIUS COSME CAETANO DA SILVA PEREIRA  
 

Idt: 022032744-9 CPF: 118.723.567-96 email: vinicius_caetanorj@yahoo.com.br _ 

 

Autorizo disponibilizar e-mail na Base de Dados de Trabalhos de Conclusão de Curso da 

Biblioteca Digital de Trabalhos Científicos: (X) SIM  ( ) NÃO 

 

Orientador: 
 

 
 

Idt:  CPF:  email: _   
 
 
 

Membro da banca: 
 

 

http://www.esefex.ensino.eb.br/


27 
 

Continuação do Apêndice 6 ao Anexo K do PGE/2017 2 

Membro da banca: 
 

 

 

Membro da banca: 
 

 

 
 

 

Data de apresentação:  /  /  Titulação:    
 

Área de conhecimento:    
 

Palavras-chave (até seis):  -     
 

  -  -  -    
 

 

2. Agência de fomento (se for o caso): 
 

 

 

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2018.  

 
 
 

VINICIUS COSME CAETANO DA S. PEREIRA  – 1º Ten INT 

 

 
 
 
 

MAURO SANTOS TEIXEIRA – Cel 

 


