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Desenvolvimento infantil e ambiente escolar

A fase do desenvolvimento infantil entre seis e 12 anos é mar-
cada, segundo Martí (1995), pelo período das operações concretas,
fase na qual a criança não precisa mais, como o bebê, agir de manei-
ra efetiva sobre as coisas; já é capaz de representá-las e atuar sobre a
realidade com mediações de signos, símbolos e ações mentais.

Nesse período da vida, a escola constitui-se em um importante
espaço para seu desenvolvimento. Conforme abordam Padilla &
González (1995), experiências vivenciadas no âmbito escolar vão
constituir, para a criança, um acúmulo de experiências ricas e inte-
ressantes. No meio escolar, a criança interage com muitas pessoas e
estabelece com elas relações de igualdade, submissão e liderança.

Segundo Hidalgo & Palácios (1995), a escola constitui, juntamen-
te com a família, a instituição que mais repercute na vida da criança.
Além de ser responsável pela transmissão do saber científico orga-
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nizado culturalmente, a escola influi nos processos de socialização e
individualização da criança, em suas relações afetivas, nas habilida-
des sociais e de comunicação, no desenvolvimento do papel sexual e
de condutas pró-sociais, bem como da própria identidade pessoal
(autoconceito, autoestima, autonomia).

Hidalgo & Palácios (1995) consideram que o autoconceito existe
em função da interação com os demais e de atitudes dos outros com
relação à criança, no ambiente familiar e escolar. À medida que ele
se define, torna-se diferenciado e organizado, adquire certa resis-
tência à mudança, desde que não haja alterações substanciais das
condições de vida do indivíduo. O autoconceito da criança, ainda
segundo esses autores, é influenciado pelas condutas do professor e
dos colegas em relação a ela. Dessa forma, altas expectativas do pro-
fessor sobre o êxito de um aluno potencializam a confiança dele em
si mesmo, facilitando resultados acadêmicos positivos. Ao contrá-
rio, atitudes de desconfiança e baixa expectativa do professor com
relação às capacidades do aluno fomentam sua insegurança e criam
sentimento de incapacidade.

Questões gerais sobre o fenômeno da obesidade

A palavra obesidade (do latim obesus, ob = muito e edere = co-
mer) é definida como o aumento da quantidade de gordura corpo-
ral, constituindo-se em uma doença universal, de prevalência cres-
cente e que tende a assumir caráter epidêmico, como o principal
problema de saúde pública na sociedade moderna (Halpern &
Mancini, 1996). Ela consiste em enfermidade crônica, caracterizada
por excesso de tecido gorduroso, abarcando fatores de caráter múl-
tiplo, como genéticos, metabólicos, neuroendócrinos, dietéticos, so-
cioculturais e psicológicos (Mattos et al., 2003).

Diversos cálculos procuram estabelecer os limites de normalidade
do peso para uma determinada altura. O Índice de Massa Corpórea
(IMC) é o mais utilizado na prática, o qual é obtido pela divisão do
peso (em quilos) pela altura ao quadrado (em metros). O peso é classi-
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ficado em categorias, de acordo com estudos da World Health Organi-
zation – WHO (1995): desnutrição (14,5 ou menos), abaixo do peso
(vinte ou menos), peso normal (vinte a 24,9), sobrepeso (25 a 29,9),
obesidade (trinta a 39,9) e obesidade mórbida (maior que quarenta).

Fisberg (2005) descreve um estudo realizado com crianças obe-
sas no qual foram observados antecedentes de obesidade familiar
em 91% dos casos. Quando os pais são obesos, o risco de a criança
ser obesa é de 80%; caso um dos genitores seja obeso, a probabilida-
de é de 50%, e se os pais são magros, a probabilidade é de 9%. Não se
afirma, contudo, até que ponto a determinação para essas tendên-
cias familiares é genética ou ambiental.

Campos (2005) considera que há fatores ambientais de risco para
o desenvolvimento da obesidade, destacando-se o excesso de inges-
tão alimentar, o sedentarismo, os hábitos alimentares inadequados,
os aspectos socioemocionais, o consumismo, o desmame precoce, a
introdução precoce de alimentos sólidos, a substituição de refeições
por lanches, a prática de assistir TV por várias horas diárias e a difu-
são de jogos eletrônicos.

Conforme Schussel (2005), os padrões de saúde e estéticos va-
riam conforme a época, e hoje considera-se a obesidade como um
desvio da normalidade. Wolf (1992) faz menção aos padrões estéti-
cos historicamente valorizados. A partir dos anos 1970, começou a
haver a busca por um corpo magro, atlético, com formas definidas,
chegando-se, para isso, a anorexias fatais na sociedade ocidental
valorizadora da “magreza” e de padrões esculturais de beleza.

Muitas vezes, os indivíduos obesos são vistos como “desleixa-
dos”, “preguiçosos”, “não competitivos”, “grotescos” e “exagera-
dos”, o que reflete o preconceito e a não aceitação social (Lemes,
2005). Considerando tal afirmação, o autor aponta que aspectos emo-
cionais associam-se à obesidade, seja como causa ou consequência.

Nesse sentido, o atendimento a essa população deveria conside-
rar as questões psicológicas. Viuniski (2000) e Zlochevsky (1996) de-
fendem a necessidade do caráter multifatorial no tratamento da obe-
sidade, que deve incluir profissionais de várias áreas, como a
Medicina, a Psicologia, a Nutrição, a Pedagogia e a Educação Física.
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Bullying, estresse e aspectos socioemocionais

Autores como Campos (1993) e Hutz & Antoniazzi (1995) con-
duziram investigações acerca de aspectos do funcionamento psico-
lógico que pudessem ser identificados em crianças obesas.

Azevedo (2000) comparou resultados obtidos com a aplicação
do Desenho da Figura Humana em trinta crianças obesas e trinta
crianças não obesas e diagnosticou que os primeiros apresentaram
mais indicadores emocionais desfavoráveis. Venturini (2000), que
também aplicou o teste do Desenho da Figura Humana em 15 crian-
ças obesas, verificou que suas produções mostraram transtornos no
esquema corporal, ansiedade, insegurança, insatisfação consigo mes-
mas, sinais de agressividade, entre outros.

Assim como em outros “desvios” dos padrões socialmente acei-
tos e valorizados, a criança obesa pode ser vítima do bullying, fenô-
meno definido por Fante (2005) como um conjunto de atitudes agres-
sivas, intencionais e repetitivas que ocorrem sem motivação evidente,
adotado por um ou mais alunos contra outro, causando dor, angús-
tia e sofrimento. O comportamento bullying envolve manifestações
como insultos, intimidações, apelidos cruéis, gozações, acusações
injustas, exclusões e danos físicos, morais e materiais.

Considera-se que vivências traumáticas de constrangimento,
impregnadas de angústia e ansiedade, são características, muitas
vezes, de crianças vítimas do bullying, o que pode gerar danos à iden-
tidade e aumentar o círculo retroalimentador da ansiedade, a qual
constitui um dos fatores existentes na etiologia da obesidade.

Lopes Neto & Saavedra (2003) ressaltam que a conduta bullying
gera consequências negativas e nefastas a todos os envolvidos. A não
superação dos traumas sofridos pela vítima pode gerar sentimentos
negativos, pensamentos e práticas de vingança, baixa autoestima,
dificuldades de aprendizagem, baixo rendimento escolar, transtor-
nos mentais, psicopatologias, doenças de fundo psicossomático e
dificuldades de relacionamento.

Constata-se que pessoas vítimas do bullying podem assumir com-
portamentos de vingança, e quando não há atitudes de prevenção e
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combate a isso, o ambiente social torna-se contaminado, e a convi-
vência, muito difícil.

Considera-se que as consequências da obesidade quanto a ques-
tões emocionais e de identidade, principalmente em crianças e ado-
lescentes, dependerá, em parte, de suas habilidades sociais, do
montante de estresse gerado pelas cobranças sociais, pelas expe-
riências de bullying que sofrem e da maneira como enfrentam essas
experiências.

Neme et al. (2003) conceituam o estresse como um processo
mediante o qual estímulos de diferentes naturezas produzem alte-
rações psicofisiológicas, dependentes das avaliações realizadas pelo
indivíduo em relação a esses estímulos ou “estressores” e das for-
mas com as quais lida com a situação.

Lipp (2001) define que o estresse envolve sintomas físicos, psi-
cológicos e comportamentais. Dentre os sintomas psicológicos, des-
tacam-se a fadiga, o esgotamento, a frustração, a tensão, o nervo-
sismo, a irritabilidade, o pânico, o pesadelo e a vontade de chorar.
Dentre os sintomas físicos, destacam-se: cefaleia constante, pro-
blemas gastrintestinais, náuseas, vertigem, taquicardia, hiperten-
são, zumbido nos ouvidos, afonia e dores musculares. Dentre os
efeitos comportamentais, destacam-se: ansiedade, pânico, angús-
tia, insônia, dificuldades interpessoais, inabilidade para relaxar,
tédio e depressão.

Remetendo-se à infância, Lipp & Romano (1987) abordam que
eventos que exijam da criança maior esforço para adaptação podem
levar a mudanças psicológicas, físicas e químicas no seu organismo.
As autoras descrevem que, assim como no adulto, os sintomas do
estresse infantil também podem ser psicológicos, físicos ou ambos.
Dentre os sintomas de ordem psicológica, destacam-se: terror no-
turno, choro excessivo, birra e insegurança. Dentre os sintomas físi-
cos, destacam-se: diarreia, tiques, dores de cabeça, enurese noturna,
gagueira, bruxismo e distúrbios do apetite. Segundo as autoras, o
principal efeito do estresse infantil é o desenvolvimento de doenças,
como asma, doenças dermatológicas, cefaleia, anorexia, úlceras e
obesidade.
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Higley & Suomi (1996) evidenciam a relação entre estresse infan-
til e o desenvolvimento de neuroses, como a instabilidade emocional,
a baixa autoconfiança e o enfraquecimento cognitivo; e psicopatolo-
gias, como a depressão, a ansiedade e a dependência química.

O quadro do estresse foi classificado em fases por Lipp (2001),
sendo estas: fase 1 – alerta (caracterizada pela presença de reações de
luta ou fuga, essenciais para a preservação da vida); fase 2 – resistên-
cia (caracterizada pela exposição contínua ao estímulo estressor para
tentar adaptação; há reações de desgaste e cansaço); fase 3 – exaus-
tão (o indivíduo não consegue adaptar-se ou resistir aos estressores;
surgem algumas doenças).

De acordo com Lazarus & Folkmam (1986), o enfrentamento
pode ser entendido como o conjunto de estratégias e recursos indi-
viduais que são utilizados para diminuir o estresse e resolver as si-
tuações que o geram. Os efeitos das situações de estresse, como um
dos fatores importantes relacionados a várias doenças, dependem
da forma como tais situações são enfrentadas e da forma como são
avaliadas e valorizadas por diferentes pessoas (Neme et al., 2003).

Pode-se dizer que no ambiente escolar as crianças obesas podem
sofrer situações estressantes diante de preconceito e discriminação.
O estudo realizado destinou-se a caracterizar esse fenômeno e suas
consequências.

Objetivos

O presente trabalho objetivou realizar uma avaliação psicosso-
cial com crianças em condições de sobrepeso e obesidade, bem como
caracterizar essas crianças quanto aos níveis de estresse e de sua per-
cepção sobre bullying.
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Método

Participantes

O estudo foi conduzido com 15 crianças e um de seus genitores,
somando trinta participantes. Quanto ao sexo das crianças, seis eram
do sexo masculino, e nove, do sexo feminino, com idades variando
entre nove anos e oito meses e 11 anos e quatro meses, e escolaridade
entre a 3ª e a 5ª série do primeiro grau. Das 15 crianças participan-
tes, 12 estavam matriculadas em escola pública, e três, em escola
particular.

O peso das crianças variou entre quarenta e 78,6 quilos, e a altu-
ra, entre um 1m 38 cm e 1m 68 cm, no início do estudo. Do total, 12
foram avaliadas em condição de sobrepeso e três em condições de
obesidade, segundo padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde
(Brasil, 2004).

Local

A pesquisa foi realizada no centro de saúde, em uma cidade do
interior do estado de São Paulo, o qual conta com atendimentos clí-
nicos em várias especialidades médicas, farmácia, vacinação, distri-
buição de leite, vigilância sanitária e atendimento fonoaudiológico e
psicológico.

A entrevista das crianças e dos pais foi feita em uma sala que
media aproximadamente três metros de comprimento por dois
metros de largura. A sala era iluminada por duas luminárias. Havia
janelas, através das quais o local era arejado e também iluminado
naturalmente.

Materiais e instrumentos

Os instrumentos usados na pesquisa foram:
a) roteiro de entrevista semiestruturada realizada com os pais;
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b) roteiro de entrevista semiestruturada realizada com as crianças;
c) Escala de Stress Infantil (ESI) – Lipp & Lucarelli (2005).
A entrevista com os pais consistia em um roteiro de questões

abertas, elaboradas pela pesquisadora, com a finalidade de obten-
ção de informações sobre a criança acerca de sua composição fami-
liar, sua saúde, seus hábitos alimentares, aspectos escolares, aspec-
tos socioemocionais e concepção dos pais sobre a obesidade.

A entrevista com as crianças consistia em um roteiro de questões
abertas, elaboradas pela pesquisadora, objetivando colher dados a
respeito da convivência das crianças com os colegas na escola, da
ocorrência do bullying, das atitudes dos professores diante do bullying,
dos sentimentos e reações infantis na condição de vítima do bullying,
das experiências como autores do bullying, da avaliação pessoal da
condição de sobrepeso ou obesidade e da opinião sobre causas rela-
cionadas à obesidade.

A ESI – Lipp & Lucarelli consiste em instrumento avaliativo do
nível de estresse infantil por meio da identificação de sintomatolo-
gia apresentada pela criança em reações físicas e psicológicas. A ESI
possui 35 itens de zero (círculos vazios) a quatro pontos (círculos
cheios), agrupados em quatro fatores, a saber: reações físicas (RF),
reações psicológicas (RP), reações psicológicas com componente
depressivo (RPCD) e reações psicofisiológicas (RPF).

Procedimentos de coleta e análise de dados

Primeiramente, os pais foram agendados para a entrevista, a qual
ocorreu em uma sessão e foi registrada por escrito pela pesquisado-
ra. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi lido pelos
pais e pela pesquisadora, em conjunto, após a entrevista inicial, e
foram feitos esclarecimentos acerca da pesquisa relativos a objetivos
e metodologia.

As crianças foram agendadas para a sessão de avaliação, a qual
compreendeu a aplicação da entrevista inicial e da testagem psicoló-
gica individual por meio da ESI.
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As sessões com as crianças demoraram aproximadamente uma
hora e trinta minutos, contando com um intervalo de 15 minutos en-
tre as atividades, proposto pela pesquisadora, para evitar que a sessão
se tornasse exaustiva e comprometesse a qualidade das respostas.

Os dados da pesquisa foram analisados quantitativa e qualitati-
vamente. As respostas das entrevistas aplicadas foram registradas
por escrito. Para a análise do conteúdo de tais respostas, estas foram
inseridas em categorias e foram calculadas as porcentagens. Com
relação aos dados obtidos com a ESI, estes foram analisados soman-
do-se os pontos e estabelecendo a porcentagem das reações avalia-
das (físicas, psicológicas, psicofisiológicas) e classificando a fase de
estresse em que as crianças encontravam-se.

Resultados e discussão

Os resultados são apresentados segundo a sequência da cole-
ta de dados e divididos em seções, de acordo com as atividades
desenvolvidas.

Relatos dos pais sobre hábitos sociais e saúde de
seus filhos

Para a análise dos dados da entrevista inicial com os pais, utili-
zou-se como base as seguintes categorias referentes à vida da crian-
ça: saúde, hábitos alimentares, aspectos escolares, aspectos
socioemocionais e concepções sobre a obesidade.

Com relação à saúde, 100% dos pais relataram que seus filhos
apresentam boa saúde de maneira geral. Dessas crianças, 93% fo-
ram submetidas a algum tipo de exame nos últimos meses (sangue,
cardíaco). Segundo relato dos pais, 16% das crianças apresentaram
normalidade nos exames e 51% apresentarem resultados alterados,
sendo 26% na taxa de triglicerídeos, 13% na taxa de colesterol, 6% na
taxa hormonal e 6% na pressão arterial. Os resultados dos exames,
por ainda não terem sido concluídos, não são conhecidos por 26%
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dos pais que submeteram os filhos a exames laboratoriais. Esses da-
dos corroboram a afirmação de Fisberg (2005) de que a obesidade
na infância aumenta as chances de elevação dos triglicerídeos e do
colesterol, além de provocar alterações na pressão arterial, entre
outros problemas, sendo importante sua detecção precoce. Segundo
o autor, a chance de uma criança obesa chegar à vida adulta na mes-
ma condição é de aproximadamente 16,5%. Já Oliveira (2000) esti-
ma que de 40% a 80% das crianças obesas serão adultos obesos.

Quanto aos hábitos alimentares, os dados mostram que 67% das
crianças participantes têm preferência por alimentos considerados
altamente calóricos (como doces e gordurosos) e 33% têm preferên-
cia por alimentos considerados variados. Dos pais entrevistados, 60%
afirmaram que a criança tem livre acesso às guloseimas de alto valor
calórico e 40% disseram que há restrições nesse acesso.

No âmbito escolar, 53% dos pais afirmaram que o filho apresen-
ta bom rendimento, 27% disseram que o rendimento é regular e 20%,
que o rendimento é baixo. Dos pais entrevistados, 93% têm conhe-
cimento de que seu filho é vítima de bullying, envolvendo ou não a
questão da obesidade. Essa alta porcentagem relatada confirma a
afirmação de Fante (2005) acerca da incidência crescente do fenô-
meno bullying nas escolas brasileiras, constatada por recentes estu-
dos. Segundo informações dos pais, diante do bullying, 20% dos fi-
lhos apresentavam reação agressiva física, 20% apresentavam reação
agressiva verbal, 20% nada revelaram aos pais sobre o assunto, 13%
negaram-se a falar, 7% pediram ajuda aos pais e 7% sofriam ameaças
de agressão física. Os 13% restantes referem-se a outras categorias
apresentadas em proporção muito pequena.

Referindo-se aos aspectos socioemocionais, 93% dos pais admi-
tiram que o filho tem características de ansiedade, as quais, segundo
eles, revelam-se na véspera de provas escolares ou de situações no-
vas, como uma viagem, pela insistência em ter seus desejos satisfei-
tos rapidamente ou pela não conclusão de uma atividade por vez;
20% dos pais relataram resistência do filho para a aceitação dos limi-
tes impostos no lar; 20% relataram que o filho come em maior quan-
tidade quando ansioso; e 6% apontaram características de medo e
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preguiça. Campos (1993) destaca as características psicológicas das
crianças obesas, sendo uma destas a dificuldade do adiamento das
satisfações.

Na categoria concepções sobre a obesidade, investigou-se a opi-
nião dos pais sobre as desvantagens da obesidade e sobre suas cau-
sas. Com relação às desvantagens, 100% dos pais afirmaram que a
obesidade infantil traz desvantagens, entre as quais: problemas de
saúde, desânimo, lentidão física, vitimização pelo bullying, precon-
ceitos e problemas com a estética e com a autoestima.

Observou-se que a maior desvantagem da obesidade, na opinião
dos pais dos meninos, foi lentidão física, e, em segundo lugar, os
problemas de saúde. Já os pais das meninas consideraram a maior
desvantagem da obesidade infantil os problemas com a estética, se-
guidos de problemas com a autoestima. A cultura atual considera a
“magreza” como símbolo de beleza, sendo a exigência quanto a isso
maior para as mulheres. O símbolo da virilidade masculina parece
ser a exposição de um corpo atlético, voltado principalmente à força
e à agilidade física (Wolf, 1992).

As respostas dos pais no quesito causas da obesidade foram: ex-
cesso de comida (80%), vida sedentária (33%), ingestão de gulosei-
mas (20%), ansiedade (13%), problemas hormonais (13%), tendên-
cia familiar (6%) e isolamento social (6%).

Parece haver consenso sobre as causas da obesidade entre vários
autores que estudam esse tema, enfatizando-se a interligação entre
fatores orgânicos, ambientais e psíquicos na determinação da obesi-
dade, o que impossibilita o estabelecimento linear de causa-efeito.

Relatos das crianças sobre bullying e estar acima
do peso

Para a análise dos dados da entrevista foram utilizadas as seguin-
tes categorias: predileção por colegas, ocorrência do bullying, atitu-
des da professora diante do bullying, sentimentos e reações das víti-
mas do bullying, experiências como autores do bullying, avaliação
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pessoal diante da situação de estar acima do peso e avaliação das cau-
sas da obesidade.

A primeira categoria revela que a predileção por certos colegas é
determinada em geral pela boa receptividade destes, pela identifica-
ção na maneira de pensar, pela proximidade física (moradia) e pela
iniciativa de brincar. Já os colegas preteridos, assim o são por moti-
vos como: comportamento agressivo verbal e físico, de transgressão
às regras impostas na escola, como falar palavrões, colocar apelidos,
ou por desprezo às brincadeiras e por comportamento de competi-
ção sexual (disputa por paquera).

Quanto à ocorrência do bullying no contexto escolar, 73% afir-
maram que o fenômeno ocorre envolvendo, no geral, condutas como
apelidar, pegar objetos alheios e atirá-los no ventilador, fazer piadi-
nhas, puxar os cabelos.

As atitudes da professora diante da ocorrência do bullying foram
registradas como sendo de advertência, risos, ameaça de levar os
autores do bullying à diretoria, pedido de contenção das ações agres-
sivas, colocação de apelidos, intervenção verbal, expressando que
não é necessário fazer o que estão fazendo para chamar a atenção dos
colegas.

Fante (2005) argumenta que o bullying ocorre, com maior ou
menor incidência, em todas as escolas do mundo, independente das
características culturais, econômicas e sociais dos alunos, e enfatiza
o despreparo dos educadores em geral para lidar com esse fenôme-
no, de modo a colaborar para sua supressão ou erradicação, como
observado no presente estudo.

A quarta categoria de análise (sentimentos e reações das vítimas
do bullying) mostra que as crianças vítimas do bullying relataram que
se sentem bravas, tristes, iradas, constrangidas, chateadas, deprimi-
das, indiferentes. Suas reações diante do bullying foram registradas
como sendo: ficar quieta tentando expressar indiferença, sair de perto
no momento da ocorrência, ser agressiva fisicamente, fingir não es-
cutar as provocações e apelidar também.

Essas constatações estão de acordo com o que Saavedra (2003) e
Fante (2005) discutem a respeito das consequências das situações
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traumatizantes vivenciadas pelas vítimas do bullying, que, quando
não superadas, podem gerar baixa autoestima, baixo rendimento
escolar, dificuldades de relacionamento, comportamentos agressi-
vos, entre outros. Fante (2005) alerta para a gravidade do fenômeno
bullying, visto seu poder desencadeador de transtornos psíquicos e
até de tragédia social motivada por comportamentos de vingança das
vítimas.

Quanto à questão da autoria do bullying, a entrevista com as crian-
ças revelou que a minoria (26%) relatou experiência como autores
do bullying com os colegas na escola.

Na categoria de análise acerca da avaliação pessoal diante da situa-
ção de estar acima do peso, mais da metade (66%) considerou a exis-
tência de desvantagens em estar acima do peso, sendo estas: a condi-
ção de ser alvo de apelidos, a rejeição social, as brincadeirinhas
pejorativas, o cansaço físico, a vergonha do próprio corpo e a dificul-
dade para encontrar roupas que lhes sirvam. Esses dados corroboram
as afirmações de Lemes (2005) sobre a discriminação social de que as
crianças obesas são vítimas, o que pode gerar fobia social, inseguran-
ça, timidez, sentimentos depressivos e autoimagem negativa.

Na avaliação das causas da obesidade, a maior parte das crianças
a atribuiu ao fato de comerem em demasia (86%); algumas especifi-
cando os tipos de alimentos calóricos, como fritura, chocolate, doces
em geral. Seis por cento das crianças atribuiram a condição de ex-
cesso de peso à ansiedade, e 6%, a doenças, sem especificá-las. Dois
por cento referem-se a outras respostas.

Avaliação da Escala de Stress Infantil (ESI)

Os resultados da aplicação da ESI nas crianças participantes re-
velaram que a maioria delas encontrava-se em fase normal ou em
fase de alerta, de acordo com as normas de apuração dos resultados
(ver Tabela 1 a seguir).

Os maiores índices de normalidade foram apresentados no item
que avaliava as reações físicas (73%) e as psicológicas com compo-
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nente depressivo (67%). Os maiores índices de crianças avaliadas em
fase de alerta apresentaram-se nos itens reações psicofisiológicas
(53%) e psicológicas (33%).

Tabela 1 – Porcentagem das respostas infantis apresentadas na ESI
para as reações físicas (RF), reações psicológicas (RP), reações psi-
cológicas com componente depressivo (RPCD) e reações psicofi-
siológicas (RPF) denotando as fases de estresse.

Reações
Fase RF RP RPCD RPF

Normal 73% 53% 67% 33%
Alerta 27% 33% 27% 53%

Resistência 0% 14% 6% 7%
Estresse 0% 0% 0% 7%

Algumas crianças apresentaram-se na fase de resistência, como
C5 (no fator reações psicológicas com componente depressivo), C8
(no fator reações psicofisiológicas), C10 e C12 (no fator reações psi-
cológicas). A C12 foi a única criança que se apresentou na fase de
estresse (no fator reações psicofisiológicas). As crianças C3, C11 e
C13 apresentaram normalidade em todos os fatores. A C4 apresen-
tou-se em fase de alerta em todos os fatores. Todos os outros partici-
pantes apresentaram reações variadas entre normalidade e alerta para
os fatores avaliados.

De acordo com Lazarus & Folkman (1986), diferentes indiví-
duos lidam de diversas formas com situações estressantes. Tais va-
riações dependem de fatores como sexo, idade, cultura, crenças, va-
lores pessoais, história de vida, escolaridade, experiências anteriores
de enfrentamento, variáveis de personalidade e recursos intelectuais,
cognitivos, econômicos e sociais. Os autores explicitam que peque-
nos aborrecimentos e demandas do cotidiano podem ser potencial-
mente mais patogênicos do que os eventos extraordinários ocasio-
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nais, podendo relacionar-se mais diretamente ao estresse psicológi-
co e ao surgimento de sintomas somáticos.

No presente estudo, as crianças que se apresentaram em fase de
resistência e estresse para algumas reações avaliadas pela ESI de-
monstraram sofrimento e também dar alto grau de importância aos
aspectos vivenciados no cotidiano, relacionados, por exemplo, à con-
dição de excesso de peso e às questões envolvidas, tais como
autoimagem negativa, lentidão física, vitimização por preconceito
social e bullying.

Considerações finais

Os relatos das crianças refletiram um autoconceito negativo men-
surado pelo peso e pela estrutura corpórea fora dos padrões cultu-
rais estéticos (segundo elas) e um desejo de “fugir” das contrarieda-
des sociais ocorrentes em forma de zombarias e insultos, por exemplo.
Pode-se dizer que já na infância e adolescência as pessoas, princi-
palmente do sexo feminino, preocupam-se em emagrecer em fun-
ção das expectativas daquelas com quem convivem e da cultura que
idolatra a magreza como símbolo de beleza. Percebe-se que essa de-
cisão muitas vezes não é fruto de análise mais detalhada dos moti-
vos, dos prós e contras da própria condição. A impressão é que a
decisão por emagrecer representa, em muitos casos, a tentativa de
encaixar-se na “normalidade”, no padrão do grupo e na qualidade
de “eficiência” social e no símbolo de imagem positiva aos outros.

Dada a complexidade do tema obesidade infantil e suas implica-
ções, acredita-se na necessidade de pesquisas mais amplas, que pos-
sam, por exemplo, envolver a família e a escola de maneira mais só-
lida em programas de prevenção e intervenção, levando-se em
consideração as influências sociais (familiares e escolares) no estilo
de vida da criança, inclusive em seus hábitos alimentares, evitando-
se situações que impliquem em sofrimento emocional das crianças
que fogem ao padrão corporal e também as consequências danosas
envolvidas nas situações de bullying.
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