
O corpo humano é carregado de símbolos, sendo este uma representação numa 

sociedade em constantes transformações. Com isso, os conceitos sobre corpo acabam 

por se transformar. A visão de corpo muda e também os conceitos sobre atividade física, 

saúde, entre outros. Este trabalho e parte de uma pesquisa que busca identificar e 

comparar diferentes conceitos de corpo e suas relações com a sociedade em diferentes 

grupos de idades, com o intuito de conhecer determinadas classificações como “qual o 

tipo de corpo ideal” ou “se há relação entre corpo e movimento” para esses grupos. 

Para esta apresentação foram escolhidos dois grupos de pessoas divididas de acordo 

com a idade, sendo o primeiro grupo formado por jovens com idade entre 15 e 20 anos e 

o segundo por idosos entre 50 e 55 anos.  Metodologia: a amostra foi constituída por 

282 pessoas de 15 a 20 anos e 53 pessoas de 50 a 55 anos. Como instrumento de coleta 

foi utilizado questionário semi-estruturado (Gonçalves & Saito, 2000) e a analise foi 

utilizada categorização percentual dos conceitos das entrevistas. Resultados parciais: 

Na questão do tipo de corpo que a sociedade apresenta como ideal, ambos os grupos 

apresentaram o corpo “definido e malhado” como prioridade; na segunda questão, que 

diz respeito a opinião pessoal com o corpo ideal, o grupo de mais idade citou o ‘corpo 

saudável” como prioridade. Este conceito sequer foi citado pelo grupo jovem que 

mencionou “peso e distribuição proporcional” como a alternativa considerada como 

corpo ideal; ambos os grupos apontaram que não estavam “de acordo com o corpo 

considerado ideal” e apontaram “gordura localizada” como sendo o fator que mais 

distancia o corpo ideal (ainda mais marcante no grupo de 50 a 55 anos que apontaram 

60% nesta alternativa); o grupo idoso apresentou menor interesse em melhorar com 

46% de votos, enquanto os jovens demonstraram maior interesse em fazer algo para se 

adequar ao corpo visto como o ideal por eles com 62% de votos; quanto a prática de 

“atividade física” a maioria dos jovens (23%) praticam porque “gostam”, enquanto os 

idosos se preocupam em usar a atividade física como meio de “manter-se em forma e 

ser saudável”; ainda no que diz respeito a pratica de atividades físicas, 26% dos idosos 

apontaram a falta de tempo como maior dificuldade para não praticarem; quanto aos 

esportes mais praticados, o futebol foi destaque no grupo jovem (21%) e a caminhada 

no grupo de mais idade (39%), ambos com o maior numero de respostas; quando 

questionados sobre “a importância do movimento corporal na sociedade” ambos os 

grupos indicaram a opção “ficar em forma e  manter uma vida saudável” como 

prioridade, com mais de 40% das opções em ambos grupos; e na ultima questão todos 

concordaram com aproximadamente 90% das opções que “o corpo ideal tem relação 

com a atividade física”. Os idosos valorizam um corpo saudável do que aquele imposto 

pela sociedade, no entanto este grupo não demonstrou grande interesse em melhorar seu 

corpo para atingir aquele considerado ideal, enquanto os jovens se apresentaram mais 

dispostos a melhorar.  

 


