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RESUMO 

Sabe-se que a musculação vem tendo uma grande procura, tanto pelo público feminino quando pelo público 

masculino, está procura se dá em função dos benefícios que ela pode ocasionar ao praticante. Nos dias de hoje a 

imagem corporal está ligada diretamente na forma que o corpo se apresenta para si mesma, ocasionando a este 

indivíduo uma auto avaliação e tendo como parâmetros para esta avaliação o ambiente aonde ele está inserido, 

acarretando a ele um desconforto com sua autoimagem e consequentemente uma baixa autoestima. O presente 

estudo tem como objetivo analisar o nível da autoestima e autoimagem nos praticantes de musculação da cidade 

de Itapeva-SP. O estudo contou com a participação de 26 indivíduos praticantes de musculação na cidade de 

Itapeva-SP, destes 26 indivíduos 6 são do gênero feminino e 20 do gênero masculino. Para esta avaliação foi 

utilizado o questionário de autoestima e autoimagem desenvolvido por Steglich (1978). Após a aplicação do 

questionário ficou constado que dos 26 participantes, 10 classificaram a sua autoestima como alta, e 16 dos 26 

participantes classificaram a sua autoestima como baixa. Quanto a autoimagem 12 dos 26 participantes, 

classificaram sua autoimagem como alta e 14 classificaram sua autoimagem como baixa. Conclui-se o presente 

estudo que ao analisar os dados coletados ficou constatado que a autoestima dos praticantes de musculação da 

cidade de Itapeva se apresentou baixa, e consequentemente a sua autoimagem também apontou uma baixa. Ao 

analisarmos estes dados se vê a importância da prática da musculação, pois ela acarreta ao praticante benefícios 

biológicos e sociais. Podendo promover uma melhora significativa em sua autoestima e na sua autoimagem.   
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ABSTRACT 

 
It is known that bodybuilding has been in great demand, both by the female public and by the male public, this 

demand is due to the benefits that it can bring to the practitioner. Nowadays, body image is directly linked to the 

way the body presents itself, causing this individual to self-evaluate and taking the environment in which he is 

inserted as parameters for this evaluation, causing him discomfort with his self-image. and consequently a low 

self-esteem. The present study aims to analyze the level of self-esteem and self-image in bodybuilding 

practitioners in the city of Itapeva-SP. The study had the participation of 26 participants practicing weight 

training in the city of Itapeva-SP, of these 26 participants 6 are female and 20 male. For this evaluation, the self-

esteem and self-image questionnaire developed by Steglich (1978) was used. After applying the questionnaire, it 

was found that of the 26 participants, 10 rated their self-esteem as high, and 16 of 26 participants rated their self-

esteem as low. As for self-image, 12 of the 26 participants classified their self-image as high and 14 classified 

their self-image as low. The present study concludes and the analysis of collected data shows that the self-esteem 

of bodybuilding practitioners in the city of Itapeva was low, and consequently their self-image also showed a 

low. When analyzing these data, we see the importance of the practice of bodybuilding, as it brings biological 

and social benefits to the practitioner. Being able to promote an improvement it reduces in its self-esteem and in 

its self-image. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A musculação, e tão antiga quanto os relatos da humanidade, apresenta-se que há 

muitos séculos o homem já praticava exercícios com pesos progressivos afim de 

fortalecimento muscular e com isso adquirir maior capacidade de força, de que modo 

auxiliaria na sua sobrevivência, sucesso na caça e na sua defesa pessoal (MEDEIROS; 

SOUZA; OLIVEIRA; 2019). 

Sabe-se que a origem da musculação é antiga, entretanto não existe uma data 

especifica apontando o dia e ano correto, que se tem são relatos históricos que trazem a 

modalidade de levantamento de peso. Na cidade de Olímpia na Grécia foram encontradas por 

arqueólogos pedras onde se tinham moldes das mãos e podendo se notar que eles as usavam 

para fazer o levantamento de peso (BOSSI; STOEBERL; LIBERALI, 2008, DAMATTO; 

CONSOLMAGNO, 2020). 

No momento atual há vários estudos científicos que trazem uma crescente evolução 

em sua história, os mesmos apontam melhoras significativas, entre elas a qualidade de vida do 

praticante (MEDEIROS; SOUZA; OLIVEIRA; 2019). 

Nos dias de hoje a pratica de exercício físico com peso e denominada como 

musculação ou treinamento resistido, é praticado por milhares de pessoas no mundo com 

objetivos diferentes como uma melhora no seu nível esportivo, controle e aumento do 

condicionamento físico e uma qualidade de vida mais saudável (DAMATTO; 

CONSOLMAGNO, 2020). 

Observa-se que a musculação vem tendo uma grade adesão de praticante por todo o 

Brasil. Este aumento é pelos grandes benefícios que ela pode ocasionar ao seu praticante. 

Tendo como pontos principais razões estéticas, sociais e também na qualidade de vida 

(MUDESTO; SILVA, 2018). 

A adesão a prática da musculação se dá pelas justificativas relacionados ao bem-estar, 

procura da melhoria da sua saúde e estética corporal, bem como a socialização que o ambiente 

da academia proporciona ao indivíduo. Há evidências que o exercício físico traz uma 

evolução na melhoria do bem-estar psicológico e na autoestima do praticante (LIZ; 

ANDRADE 2016). 

Um dos pontos principais que ocasionaram a adesão a musculação é ganho de força 

muscular, qualidade de vida, aumento da autoestima, melhora da saúde, resistência física e 
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estética. Salientando que os praticantes de musculação apresentam estes como os fatores 

principais para motivação da pratica regular de musculação (BARROS et al., 2015). 

A prática de musculação não se dá pelo objetivo de se tornar um atleta, mais sim em 

levar um estilo de vida mais saudável, agregando a ele uma rotina mais ativa e melhorando 

seu condicionamento físico (PRESTES; MOURA; HOPF, 2002).  

A academia vem sendo muito buscada pelo público tendo como objetivo aprimorar o 

seu bem-estar, decorrente de uma prática regular que pode ocasionar melhora em aspectos 

biológicos e psicológicos como satisfação, prazer e diminuição do estresse do praticante 

(TAHARA; SCHWARTZ; SILVA, 2003). 

A prática do exercício físico regular, pode ser um dos fatores usados para a prevenção 

e tratamento de diversas doenças que podem acarretar problemas a saúde. Ocasionando ao 

praticante uma melhora na qualidade de vida, independência e autoestima, por um período 

maior da vida. Desta forma, a musculação surge como um instrumento importante para a 

manutenção das funções corporais e principalmente se tratando da autoimagem 

(CONTERATO; DARONCO 2015). 

A participação direta em programas de exercício físico pode ser um fator contribuinte 

para a melhoria da sua autoestima. Assim, os indivíduos praticantes apontaram aumento na 

autoestima (ANTUNES; MAZO; BALBE 2011). 

Atualmente, a imagem corporal está ligada a forma que o corpo se apresenta para si 

mesma. Indivíduos promovem uma auto avaliação tendo como parâmetro para esta avaliação 

o ambiente em que ele está inserido, assim se o corpo daquele indivíduo estiver fora dos 

parâmetros propostos pelo ambiente em que ele se encontra, vira motivo para ele se auto 

restringir. Este desconforto com sua autoimagem pode ocasionar a baixa autoestima e em 

casos extremos a depressão (RUSSO, 2005). 

O exercício físico contribui para a melhora da satisfação com a imagem corporal, 

autoestima, auto eficácia e para a diminuição da ansiedade e depressão, apontando que essas 

melhorias acontecem em indivíduos que antes de iniciarem a prática de atividade física já 

possuíam distúrbios dessa natureza (ARAUJO; 2001). 

O presente estudo tem como objetivo analisar o nível da autoestima e autoimagem dos 

praticantes de musculação da cidade de Itapeva-SP 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Esta pesquisa caráter transversal contou com uma amostra 26 pessoas praticantes de 

musculação na cidade de Itapeva-SP, sendo 6 do gênero feminino e 20 do gênero masculino.  

Para avaliar a autoestima e autoimagem dos indivíduos foi utilizado o Questionário de 

Autoestima e Autoimagem desenvolvido por Steglich (1978). O questionário é dividido em 

quatro, aspectos fundamentais: orgânicos, sociais, intelectuais e emocionais, sendo que cada 

aspecto possui outros sub-aspectos. O questionário apresenta questões relativas a auto-estima 

e a auto-imagem. Para o tratamento de dados foi usado o protocolo proposto por Steglich 

(1978) que classifica conforme a pontuação obtida no questionário a auto-imagem e auto-

estima em “alta” ou“baixa”. Algumas perguntas têm escore de 1 a 5 e outras de ordem 

inversa, e tem como opções de resposta: sim; quase sempre; várias vezes; algumas vezes; não. 

O escore obtido pelas questões classifica os indivíduos em categorias de acordo com o 

seguinte ponto de corte: Autoestima Baixa= 41 a 163 pontos / Alta= 164 a 205 pontos; 

Autoimagem Baixa= 37 a 147 pontos / Alta= 148 a 185 pontos. 

Todos os participantes deram seu consentimento para a participação na pesquisa 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

Junto ao questionário de Autoestima e Autoimagem foram inseridas questões ligadas 

aos dados antropométricos dos indivíduos para caracterização da amostra em estudo. Além 

dos dados antropométricos, foram coletados dados referentes ao tempo de prática de 

musculação (tabela 1). 

Tabela 1: Caracterização da amostra. 

 Mulheres Homens Total 

Nº de indivíduos 23,1% / 6 76,9% / 20 100% / 26 

Peso (kg) 63,83 ± 5,95 87,5 ± 13,30      82,03 ± 15,64 

Altura (m) 1,59 ± 0,04 1,78 ± 0,07        1,74 ± 0,10 

IMC (kg/m
2
) 25,12 ± 2,5 25,73 ± 3,13                           25,59 ± 3,07 

Tempo de Prática (meses) 17,0 ± 10,41 18 ± 8,56      17,84 ± 3,07 

Legenda: IMC: índice de massa corpórea. Dados expressos em média ±desvio padrão 

Fonte: Autor (2020). 
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Podemos observar que 23,1% (6) da nossa amostra é do gênero feminino, tendo como 

peso médio de 63,89 kg, altura média de 1,59 m, IMC de 25,12 e tempo de prática de 17 

meses. Assim 76,9% (20) da amostra é do gênero masculino, tendo como peso médio de 87,5, 

altura média de 1,78 m, IMC de 25,73 e um tempo de prática de 18 meses. 

Na avaliação da autoestima e autoimagem por meio do Questionário de autoestima e 

autoimagem, desenvolvido por Steglich (1978) está representado no gráfico 1.  

 

Gráfico 1: Avaliação da autoestima e autoimagem. 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

Podemos observar que o gráfico apresenta os níveis de autoestima e autoimagem dos 

praticantes de musculação, após a aplicação do questionário de Steglich (1978). Em que 

classifica os indivíduos com autoestima alta com pontuações entre 163 a 205 e 

consequentemente autoestima baixa com pontuações entre 41 a 163. A autoimagem é 

classificada como alta quando o indivíduo atinge a pontuação entre 148 a 185 e 

consequentemente autoimagem baixa entre 37 a 147 pontos. 

Observamos, em nosso estudo, que na avaliação da Autoestima, dos 26 participantes 

10 foram classificados com autoestima alta, e 16 com autoestima como baixa. Rosa (2017) 

aponta que a musculação é a atividade física mais recomendada pelos profissionais da saúde 

para um indivíduo por abranger vários objetivos, a partir disto aponta que a prática resulta 
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uma melhora em sua forma física, estética, saúde, qualidade de vida e consequentemente em 

sua autoestima.  

O resultado obtido por Barros et al (2015) em seu estudo aponta que os motivos da 

aderência a pratica de musculação está ligada ao ganho de força e qualidade de vida, esses 

dois fatores estão diretamente relacionados a parte estética e no aumento da autoestima do 

praticante.  

Já na avaliação da autoimagem 12 dos 26 participantes, classificaram sua autoimagem 

como alta e 14 classificaram sua autoimagem como baixa. Consolmagno (2019) aponta em 

seu estudo que fatores motivacionais para os gêneros masculino e feminino são o mesmo, e 

que a prática promove recompensas como uma melhora na capacidade física, emocional e na 

melhora da autoimagem. 

Parisotto (2011) alerta que muitas vezes uma boa aparência não traz para o indivíduo 

uma autoimagem positiva, visto que a sociedade padronizou a estética corporal, cabe ao 

profissional estar em prontidão para auxiliar seus alunos, a persistirem em seus treinamentos e 

objetivos.  

 

 

4. CONCLUSÃO  

 

Conclui-se o presente estudo que ao analisar os dados coletados ficou constatado que a 

autoestima dos praticantes de musculação da cidade de Itapeva se apresentou baixa, e 

consequentemente a sua autoimagem também apontou uma baixa. Ao analisarmos estes dados 

fica evidente a importância da prática da musculação, pois ela pode trazer ao praticante 

benefícios biológicos e sociais. Podendo promover uma melhora significativa em sua 

autoestima e na sua autoimagem.   
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