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CORRELATOS DA IMAGEM CORPORAL: UMA EXPLICAÇÃO PAUTADA NA 

AUTO-IMAGEM E NOS VALORES HUMANOS 

 

RESUMO – A presente dissertação buscou conhecer em que medida a imagem corporal 

está correlacionada com as auto-imagens e os valores humanos. Mais especificamente, 

pretendeu-se verificar a relação entre a insatisfação com o corpo e o investimento corporal, 

além de analisar a contribuição das auto-imagens independente e interdependente e dos 

valores humanos pessoais e sociais na explicação do investimento e da insatisfação 

corporal. Contou-se com a participação de 301 estudantes universitárias, da cidade de 

Fortaleza/CE, com idades entre 18 e 27 anos (m = 21; dp = 2,0), sendo a maioria de classe 

média (63,5%) e solteira (85,4%). Estas responderam a um caderno composto por cinco 

partes: Escala de Investimento Corporal (BIS), Questionário de Valores Básicos (QVB), 

Body Shape Questionnaire (BSQ), Escala de Auto-imagem (EAI), além de perguntas de 

caráter bio-sócio-demográfico. Os resultados demonstraram uma correlação negativa e 

estatisticamente significativa entre o investimento corporal e a insatisfação com o corpo (r 

= -0,43, p < 0,01). Ao mesmo tempo, verificou-se que as auto-imagens independente e 

interdependente e os valores pessoais e sociais não explicaram satisfatoriamente a 

insatisfação com o corpo. Por outro lado, a auto-imagem independente e os valores sociais 

atuaram como preditores significativos do investimento corporal; configurando-se tais 

construtos como explicadores desta variável. Em seguida, mesmo não sendo o objetivo 

último da pesquisa, com base na revisão da literatura e nas correlações observadas, 

testaram-se dois modelos alternativos para a explicação da insatisfação corporal. O 

primeiro considerou que a auto-imagem independente conduz aos valores pessoais; estes, 

por sua vez, explicam o investimento corporal que prediz inversamente a insatisfação com 

o corpo. O segundo contemplou a auto-imagem interdependente como influenciando os 

valores sociais; estes predizendo o investimento corporal, que explicou inversamente a 

insatisfação com o corpo. Após as análises, verificou-se que o segundo modelo se adequou 

aos dados, uma vez que, diferentemente do primeiro, seus indicadores de ajuste atenderam 

às exigências que têm sido mencionadas na literatura: ² (3) = 3,8, ²/gl = 1,28, GFI = 

0,98, AGFI = 0,94, CFI= 0,98 e RMSEA = 0,03 (IC90% = 0,000 - 0,107). Em função dos 

resultados, é possível concluir que os objetivos propostos foram alcançados, o que poderá 

contribuir com os avanços nesta temática. Finalmente, recomenda-se a realização de novas 

pesquisas, a fim de testar o modelo proposto, considerando contextos distintos e amostras 

mais amplas que não se restrinjam a estudantes universitárias, permitindo, assim, a 

comprovação do seu ajuste e da sua adequabilidade.    

 

Palavras-chave: Imagem corporal, Auto-imagem, Valores humanos.  



 

 

CORRELATES OF BODY IMAGE: AN EXPLANATION BASED ON SELF-

CONSTRUALS AND HUMAN VALUES 

 

ABSTRACT – The current dissertation aimed at knowing to what extent the body 

image is connected with self-construals and human values. Specifically, it intended to 

investigate the relationship between dissatisfaction with the body and bodily investment, as 

well as to analyse the contribution of the independent and interdependent self-construals, 

and of the personal and social human values to the explanation of body dissatisfaction and 

bodily investment. Based on these aims, a study was conducted with 301 female university 

students from the city of Fortaleza/CE, with ages between 18 and 27 years (m = 21; sd = 

2,0), with the majority characterized as middle class (63.5%) and single (85.4%). They 

answered a questionnaire composed by five parts: Bodily Investment Scale (BIS), Basic 

Values Survey (BVS), Body Shape Questionnaire (BSQ), Self-Construal Scale (SCS), in 

addition to socio-demographic questions. Results showed that bodily investment is 

negatively correlated with dissatisfaction with one‟s own body (r = -0.43, p < .01). At the 

same time, it was found that the self-independent and interdependent and the personal and 

social values not satisfactorily explained the dissatisfaction with the body. Moreover, the 

independent self-image and social values served as significant predictors of the investment 

body, setting up such constructs as predictors of this variable.Therefore, although this was 

not considered the ultimate aim of this research and based on the literature review and on 

the observed correlations, two alternative models were tested to explain body 

dissatisfaction. The first model considered the independent self-construal leading to 

personal values, which would explain the bodily investment and the latter would lead 

negatively to dissatisfaction with the body. The second model tested included the 

interdependent self-construal leading to social values, which would predict the bodily 

investment explaining negatively body dissatisfaction. After running the analyses, it was 

observed that the second model showed adequate goodness of fit indexes with the data 

collected, based on the assumptions found on the literature: ² (3) = 3.8, ²/gl = 1.28, GFI 

= 0.98, AGFI = 0.94, CFI= 0.98 and RMSEA = 0.03 (IC90% = 0.000 – 0.107). Depending 

on the results, we conclude that the objectives were reached, which may contribute to 

progress in this issue. Finally, it is recommended that further research in order to test the 

proposed model, considering different contexts and larger samples that are not limited to 

college students, thus allowing the confirmation of its setting and its appropriateness. 

 

Keywords: Body imagem, Self-construals, Human values. 
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O conceito de corpo saudável e bonito vem sofrendo diversas modificações ao 

longo dos anos. Até o início do século XX, o sobrepeso era tido como sinônimo de saúde e 

prosperidade (Almeida, Loureiro & Santos, 2002). No período pré-industrial, uma mulher 

com excesso de peso destacava-se por ser uma pessoa forte e com energia suficiente para 

suportar períodos de escassez e proteger sua família (Bosi, Luiz, Morgado, Costa & 

Carvalho, 2006). Entretanto, a partir dos anos 1960, esse ideário começou a sofrer 

transformações, dando início a um período de busca por um corpo magro, atlético e com 

formas bem definidas. Deste modo, a figura de um corpo esbelto e “sarado” passou a estar 

diretamente associada à imagem de poder, beleza e mobilidade social, principalmente nos 

países ocidentais (Damasceno, Lima, Vianna, Vianna & Novaes, 2005; García & 

Peresmitré, 2003; Kakeshita & Almeida, 2006).  

Este padrão estético, muitas vezes incompatível com o biotipo de grande parte da 

população, tem gerado um aumento expressivo no nível de insatisfação corporal entre as 

pessoas, impulsionando a realização de dietas cada vez mais restritivas, a prática de 

exercícios físicos exaustivos e a utilização de métodos não convencionais (laxantes, 

diuréticos, anabolizantes, drogas anorexígenas etc.) na tentativa de alcançar o corpo 

idealizado (Andrade & Bosi, 2003; Neighbors & Sobal, 2007). Segundo Paul e Brownell 

(2001), a busca excessiva por um “corpo ideal” está relacionada com a associação entre 

magreza e atributos positivos, como, por exemplo, competência, sucesso e autocontrole. 

Este tipo de associação, estimulada por normas sócio-culturais recentes, tem contribuído 

para o desenvolvimento de uma distorção da imagem corporal, especialmente entre as 

mulheres.  

A imagem corporal tem sido definida como um construto multidimensional, 

constituído de representações mentais sobre o tamanho e a aparência do corpo, associadas 

a sentimentos e emoções geradas por essas percepções (Ferreira & Leite, 2002). Neste 
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sentido, segundo Campana e Tavares (2009), a imagem corporal é composta por duas 

dimensões: a perceptiva e a atitudinal (ou subjetiva). A dimensão perceptiva refere-se à 

coerência entre o tamanho e a forma corporal real e percebida, e a dimensão atitudinal 

envolve a satisfação/insatisfação geral em relação ao próprio corpo, assim como os afetos, 

as crenças e os comportamentos a ele associados. Destaca-se que tais dimensões podem se 

desenvolver em um contexto saudável, no qual o indivíduo aceita o próprio corpo ou busca 

definí-lo de acordo com sua própria estrutura fisiológica. No entanto, alterações em uma 

destas dimensões podem dar origem a distúrbios da imagem corporal, a exemplo dos 

transtornos alimentares (Gouveia, Santos, Gouveia, Santos & Pronk, 2008).  

De acordo com dados da Associação Americana de Psiquiatria (APA, 2000), a 

prevalência dos transtornos alimentares em todo o mundo varia entre 0,3 e 4,0% na 

população feminina adolescente e jovem adulta. No Brasil, apesar da escassez de estudos 

epidemiológicos, tem-se observado um aumento na incidência destes transtornos (Hay, 

2002; Nunes, Camey, Olinto & Mari, 2005). Um estudo realizado com 512 mulheres, com 

idades entre 12 e 29 anos, observou que 11,3% delas apresentavam comportamento 

alimentar anormal, mesmo possuindo um Índice de Massa Corporal (IMC) adequado aos 

seus parâmetros antropométricos (Nunes, Olinto, Barros & Camey, 2001). Recentemente, 

uma pesquisa desenvolvida no estado do Paraná, com uma amostra de 101 atletas de judô, 

verificou que 17,8% dos participantes do sexo feminino apresentavam algum indício de 

transtorno alimentar (Vieira & cols., 2006). 

Desde a década de 1980, os estudos sobre prevalência indicam que os transtornos 

alimentares também são comuns em estudantes universitários, especialmente entre as 

mulheres (Drewnowski, Yee & Krahn, 1988). De fato, algumas pesquisas neste campo 

demonstram que grande parte das universitárias exibe algum tipo de comportamento 

alimentar anormal, e que, em média, 25,5% possuem pelo menos um sintoma deste 
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transtorno, como, por exemplo, ansiedade com relação ao ganho de peso, preocupações 

quanto ao tamanho e forma do corpo, distorção da imagem corporal e, conseqüentemente, 

insatisfação com o próprio corpo (Mintz & Betz, 1988; Mulholland & Mintz, 2001). Para 

Cheng (2006) alguns fatores do ambiente acadêmico podem tornar as estudantes 

universitárias mais propensas à preocupação com a imagem corporal. Dentre as variáveis 

citadas por este autor destaca-se a expectativa de inserção no mercado de trabalho 

associada à idéia de que uma boa aparência constitui um aspecto importante para o sucesso 

das relações interpessoais.  

Cabe mencionar que os distúrbios da imagem corporal comumente estão associados 

a outros problemas, como sofrimento emocional intenso, depressão e distimia, além de 

uma busca excessiva por cirurgias plásticas para fins estéticos (Herzog, Nussbaum & 

Marmor, 1996; Stice & Bearman, 2001; Stice, Hayward, Cameron, Killen, & Taylor, 

2000). Neste contexto, ainda se destacam os transtornos de ansiedade, especialmente a 

fobia social e o transtorno obsessivo-compulsivo, e os transtornos de personalidade 

(Herzog & cols., 1996; Masjuán, Aranda & Raich, 2003). Sendo a ideação suicida, a 

esquizofrenia e os traços como perfeccionismo e desconfiança interpessoal alguns dos 

problemas mais freqüentes entre pessoas que possuem transtornos relacionados à imagem 

corporal (Bramon-Bosch, Troop & Treasure, 2000; Joiner Jr., Katz & Heatherton, 2000; 

Striegel-Moore, Garvin, Dohm & Rosenheck, 1999). 

Em função da expressividade dos problemas relacionados à imagem corporal, nos 

últimos anos vem-se desenvolvendo um número significativo de pesquisas, cuja proposta 

fundamental tem sido compreender que variáveis estão relacionadas com a formação e 

distorção desta imagem (Almeida, Santos, Pasian & Loureiro, 2005). Apesar disso, na 

maioria destes estudos as medidas utilizadas focalizam a avaliação que as pessoas fazem a 

respeito de sua própria aparência, como satisfação e insatisfação com atributos físicos ou 
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atratividade geral, além de aspectos relativos à precisão da percepção de tamanho e forma 

corporal (Davison & McCabe, 2006).  Por isso, como sugerem Gouveia e cols. (2008), 

torna-se fundamental, também, a efetivação de novas pesquisas em que sejam observados o 

nível de investimento que uma pessoa faz em sua aparência, buscando, sobretudo, avaliar o 

empenho e o envolvimento desta em promover sua imagem. 

Segundo Morrison, Kalin e Morrison (2004), o investimento corporal refere-se à 

importância que o indivíduo atribui ao seu corpo e aos comportamentos destinados ao seu 

cuidado, sendo, portanto, um aspecto importante a ser considerado nas pesquisas sobre o 

tema. Nesta direção, Orbach e Mikulincer (1998) destacam a necessidade de mais estudos 

acerca deste construto, visto que os avanços nesta área poderão auxiliar na compreensão de 

um conjunto amplo de comportamentos, caracterizados como positivos ou negativos, 

relacionados à imagem corporal. Sob tal perspectiva, podem-se encontrar, por exemplo, 

estudos relacionando investimento corporal e suicídio (Orbach & Mikulincer, 1998), uso 

de piercing e tatuagem (Carroll & Anderson, 2002), realização de cirurgias plásticas 

(Rumsey & Harcourt, 2004), uso de cosméticos (Hollander & Aronowitz, 1999), influência 

da mídia (Morrison & cols., 2004), uso de anabolizantes (Wright, Grogan & Hunter, 2000) 

e comportamentos de consumo alimentar (Grogan, 2006).  

Como é possível observar, cuidar da aparência, investindo no próprio corpo, pode 

conduzir as pessoas a adotarem tanto comportamentos saudáveis como condutas 

consideradas prejudiciais à saúde. Se por um lado o cuidado corporal promove a adoção de 

uma alimentação saudável, com ênfase na prevenção da obesidade e doenças associadas, 

como é o caso da diabetes do tipo II, da hipertensão, das cardiopatias, dos derrames e das 

osteoartrites (Grogan, 2006); por outro, pode levar a busca excessiva de meios não 

convencionais para a obtenção do modelo de corpo ideal (Andrade & Bosi, 2003; 
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Neighbors & Sobal, 2007). Mas, o que leva uma pessoa a cuidar e/ou investir no próprio 

corpo?  

Para responder tal pergunta, a literatura tem contemplado, além dos fatores 

biológicos e cognitivos, algumas variáveis de cunho sócio-cultural, analisando, por 

exemplo, de que forma os meios de comunicação de massa e outras fontes de pressão 

social funcionam como possíveis transmissores dos padrões de corpo ideal (ver Polivy & 

Herman, 2002; Thompson, 2004). Entre outros aspectos, aponta-se que as pessoas 

apresentam insatisfação com relação ao próprio corpo quando são expostas a elevados 

ideais de beleza e, em função do ambiente sócio-cultural (meios de comunicação de massa, 

pares, companheiros de trabalho ou estudo, familiares etc.), sentem-se pressionadas a 

alcançá-los (Levine & Harrison, 2004).  

Uma meta-análise considerando 25 estudos experimentais observou que as 

mulheres tendem a se sentirem mal quando são expostas a imagens de modelos femininos 

magros mais do que a qualquer outro tipo de imagem (Groesz, Levine & Murnen, 2002). 

Além disso, os pesquisadores ainda afirmam que os pais podem exercer um papel 

importante na formação da opinião de seus filhos quanto ao valor da aparência corporal 

(Morgan, Vecchiatti & Negrão, 2002), e que a mídia promove os distúrbios da imagem 

corporal e alimentar, desencadeando em pessoas normais um forte desejo de alcançar os 

ideais corporais por ela divulgados (Stice, 2002). Na perspectiva de Heinberg (1996), nas 

sociedades ocidentais são as variáveis sócio-culturais os principais fatores etiológicos do 

grau de rejeição ou satisfação com a imagem corporal; a maioria dos estudos é quase 

unânime em fazer referência a tais fatores como os principais desencadeadores da 

insatisfação corporal. 

Não obstante, é preciso reconhecer que nem sempre esta exposição provoca efeitos 

negativos e/ou baixa estima com relação ao corpo. Joshi, Herman e Polivy (2004) 
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enfatizam que as pessoas não são receptoras passivas das pressões sócio-culturais. Neste 

sentido, parece coerente admitir a existência de algumas variáveis que podem torná-las 

mais ou menos vulneráveis aos efeitos destas pressões nos seus níveis de investimento e 

satisfação/insatisfação com o corpo. Sobre este aspecto, recentemente, alguns 

pesquisadores têm procurado compreender de que forma as auto-imagens independente e 

interdependente influenciam a formação da imagem corporal e o desenvolvimento de 

transtornos alimentares (Creedon, Ray & Harkins, 2009; Green, Scott, DeVilder, Zeiger & 

Darr, 2006). O interesse por este construto se justifica, provavelmente, por seu potencial 

para explicar uma série de componentes de caráter tanto cognitivo como comportamental, 

a exemplo dos processos de comunicação, da auto-estima, do sentimento de 

constrangimento e do contágio emocional (Gouveia, Singelis & Coelho, 2002).  

De fato, nos últimos anos, estudos nesta direção têm indicado uma relação estreita 

entre auto-imagem e imagem corporal. Green e cols. (2006), por exemplo, observaram que 

mulheres com pontuações mais baixas em auto-imagem independente apresentaram menor 

autoconfiança e, em função disso, procuraram afirmação externa para a sua auto-estima, 

além de internalizarem o padrão de corpo ideal proposto pela sociedade. De modo análogo, 

o estudo desenvolvido por Creedon e cols. (2009), com mulheres na faixa etária de 18 a 25 

anos (m = 19,02; dp = 1,25), identificou uma correlação negativa e estatisticamente 

significativa (r = -0,32; p < 0,05) entre a auto-imagem independente e a insatisfação 

corporal.  

Segundo Creedon e cols. (2009), apesar das limitações ainda existentes nos estudos 

acerca do papel da auto-imagem, é possível considerar tal construto como um preditor 

importante de distúrbios da imagem corporal. Entretanto, como eles mesmos reconhecem, 

ainda são necessárias novas pesquisas cuja ênfase se volte não só para a auto-imagem, mas 

também para construtos correlatos. Dentro desta perspectiva é possível conjeturar que, 
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juntamente com a auto-imagem, os valores humanos assumam um papel significativo na 

explicação da imagem corporal e, de modo mais específico, de aspectos como a 

satisfação/insatisfação, o investimento e outros comportamentos relacionados ao corpo.  

Neste sentido, a inclusão dos valores em estudos acerca desta temática se configura 

como uma proposta coerente, sobretudo por estes apresentarem uma estreita relação com 

as auto-imagens independente e interdependente (Milfont, Gouveia, Chaves, Socorro & 

Queiroga, 2002) e, ao mesmo tempo, pela consistência que têm demonstrado na explicação 

de um conjunto amplo de construtos, como, preconceito, consumo de drogas, 

comportamento socialmente responsável, identidade social, bem-estar subjetivo e 

comportamentos ambientais (Coelho Júnior, 2001; Coelho, Gouveia & Milfont, 2006; 

Fonseca, Chaves & Gouveia, 2006; Gouveia, Albuquerque, Clemente & Espinosa, 2002; 

Queiroga, Gouveia, Coutinho, Pessoa & Meira, 2006; Vasconcelos, Gouveia, Souza Filho, 

Sousa & Jesus, 2004). 

Apesar disso, tanto no Brasil como nos demais países do mundo, os estudos que 

exploram a relação entre imagem corporal, auto-imagem e valores ainda são bastante 

escassos. Uma busca realizada nas bases de dados Index Psi (2010) e Google Acadêmico 

(2010), usando como entrada os termos “auto-imagem”, “valores”, “imagem corporal”, 

“insatisfação corporal”, “satisfação corporal”, “distúrbios alimentares” e “investimento 

corporal”, nos idiomas inglês, espanhol e português, não foi localizado qualquer estudo 

envolvendo estes construtos. Portanto, configura-se este como um dos aspectos que 

justifica a realização da presente dissertação, cujo objetivo principal é conhecer em que 

medida a imagem corporal está correlacionada com as auto-imagens e os valores humanos. 

Mais especificamente, pretende-se verificar a relação entre a insatisfação com o corpo e o 

investimento corporal e analisar a contribuição das auto-imagens independente e 
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interdependente, e dos valores humanos pessoais e sociais na explicação da insatisfação 

com o corpo e do investimento corporal.  

Para atender os objetivos propostos e conhecer algo mais acerca dos construtos de 

interesse deste estudo, foram desenvolvidos os seguintes capítulos: (1) Imagem Corporal, 

cuja proposta é apresentar a evolução histórica e conceitual deste construto, descrever as 

principais teorias explicativas para a distorção da imagem corporal, apresentando, 

finalmente, alguns dos componentes que envolvem este construto; (2) Auto-imagem, que 

apresenta as diferentes concepções acerca do self e, mais especificamente, o modelo 

adotado na presente dissertação; (3) Valores Humanos, em que se descrevem alguns dos 

principais modelos teóricos acerca dos valores, mais detalhadamente, a Teoria 

Funcionalista dos Valores Humanos, e se apresentam alguns pressupostos referentes à 

relação entre Imagem Corporal, Auto-Imagem e Valores. O capítulo seguinte (4) 

compreende o método adotado a fim de realizar a pesquisa empírica com as hipóteses 

estabelecidas. Finalmente, descrevem-se (5) os Resultados, a (6) Discussão e (7) a 

Conclusão e Direções Futuras, indicando os aspectos mais relevantes da pesquisa, suas 

contribuições e limitações, bem como alguns direcionamentos referentes a estudos futuros. 
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A imagem corporal tem sido objeto de estudo em diversas áreas do conhecimento 

(Bosi & cols., 2006; Caradas, Lambert & Charlton, 2001; Espina, Ortego, Alda, Aleman & 

Juaniz, 2002; Harrison, 2000). Isso se deve, provavelmente, a relevância deste construto 

para a explicação de alguns aspectos importantes da personalidade, como a auto-estima e o 

auto-conceito; de certas psicopatologias, a exemplo dos transtornos dismórficos e de 

comportamento alimentar; e mesmo, da integração social das pessoas em contextos 

distintos (Levine & Piran, 2004; O‟Dea, 2006). Originalmente, a imagem corporal foi 

concebida como uma variável unidimensional, mas atualmente tem sido interpretada pela 

maioria dos pesquisadores como um construto multidimensional (Banfield & McCabe, 

2002). Neste sentido, antes de expor os diversos aspectos relacionados ao estudo da 

imagem corporal, torna-se importante apresentar a evolução histórica e conceitual acerca 

deste construto.  

1.1. Evolução Histórica dos Estudos sobre Imagem Corporal 

Segundo Freitas (2004), o interesse no estudo da imagem corporal surgiu na França, 

no século XVI, com o cirurgião militar Ambroise Paré. Ele foi o primeiro médico a 

registrar a queixa de alguns pacientes sobre dor no membro que tinha sido amputado. Dois 

séculos depois, o médico escocês William Porterfield descreveu a própria sensação de 

ainda experienciar a presença da sua perna que havia sido amputada (Barros, 2005). Em 

seu relato, disse que sentia dor na perna e coceira nos dedos e que, mesmo sabendo que 

haviam sido amputados há alguns anos, pegava-se tentado a coçá-los. Após a Guerra Civil 

Americana, os soldados que sofreram alguma amputação também referiram sentir dor, 

coceira, frio, calor e sensação de ainda ter o membro e poder movimentá-lo (Olivier, 

1995).   

Em 1871, o neurologista Silas Weir Mitchel buscou compreender melhor este 

fenômeno, que denominou de dor fantasma (Campana & Tavares, 2009). Durante o 
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acompanhamento dos seus pacientes, Mitchel observou que à medida que se passavam os 

anos da amputação, as dores se suavizavam. Entretanto, ao estimular com uma corrente 

elétrica o coto de alguns destes pacientes, ele percebeu que a dor fantasma ressurgia, e, nos 

pacientes que ainda sentiam dor, este procedimento tornava-a mais ou menos intensa. Tal 

situação o fez concluir que a representação e as sensações do corpo do amputado poderiam 

ser alteradas sob tratamento ou condições experimentais; sendo, portanto, o pioneiro na 

introdução de métodos clínicos na avaliação de doenças neurológicas. 

Ainda nesta direção, Mitchel, juntamente com William Gowerse e Hoghlings 

Jackson, baseados nas pesquisas realizadas, em 1870, por Gustav Fritsh e Eduard Hitzis, 

definiram a localização das funções motoras e sensoriais no córtex cerebral (Freitas, 2004). 

Estes estudos e os desenvolvidos posteriormente por Friedrich Goltz e Sir David Ferrier 

permitiram a consolidação, no final do século XIX, do conceito de localização cerebral nas 

neurociências, motivando o aumento da utilização, tanto em animais quanto em humanos, 

de técnicas sofisticadas capazes de construir mapas detalhados das funções cerebrais 

(Campana & Tavares, 2009). 

Em 1890, o fisiologista alemão Munk propôs que o córtex sensório-motor 

frontoparietal era a região responsável pelos registros das imagens dos movimentos 

corporais (Giordani, 2006). De acordo com ele, estas imagens seriam formadas a partir do 

movimento das várias partes do corpo e de outras informações sensoriais como, por 

exemplo, a visão. Assim, a manutenção da representação correta do corpo era sustentada 

pela comparação contínua entre os novos movimentos e informações sensoriais e as 

“imagens” anteriormente registradas no córtex sensório-motor. Munk ainda sugeriu que o 

lobo parietal era dividido em pequenas áreas, sendo cada uma delas responsável por uma 

parte específica do corpo. Deste modo, a alteração na percepção corporal, segundo ele, 

seria decorrente de lesões em uma ou mais áreas específicas do lobo parietal. 
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Seis anos depois, com base nas descobertas de Munk, Stratton fez um experimento 

consigo mesmo cujo objetivo era examinar como o corpo se adaptava às mudanças de 

informação visual e como elas interferiam no ajuste global do corpo (Barros, 2005). Ele 

cobriu sua vista esquerda com um tapa-olho e, na direita, colou um prisma que invertia as 

imagens da direita para a esquerda e de cima para baixo. Sintomas como náuseas, 

desconforto, cansaço, movimentos descoordenados e não condizentes com sua intenção 

foram descritos em seus relatos. Porém, Stratton percebeu que num curto espaço de tempo 

o corpo reordenou-se minimamente às novas informações visuais, e que ao retirar o 

aparato, foi necessário, novamente, mais algum tempo para que ele restabelecesse o 

controle total dos gestos intencionais. 

No início do século XX, a medicina moderna se constituía como uma ciência pura e 

aplicada. Logo, era fundamental para o pesquisador, além de investigar, provar, por meio 

de exames, a teoria que estava sendo formulada. Foi neste contexto que, em 1905, o 

francês Bonnier começou a dar forma aos estudos sobre a imagem corporal (Olivier, 1995). 

Observando os relatos dos seus pacientes com labirintite, ele verificou que os mesmos 

diziam que enxergavam seus corpos maiores, mais largos, distorcidos ou sem limites. Tal 

fato o fez indagar-se sobre qual função cognitiva normal, denominada por ele de sens des 

attitudes, estaria alterada para que estas percepções ocorressem. Portanto, foi a partir 

destas indagações que Bonnier desenvolveu sua teoria e introduziu a noção de “esquema”.      

O “esquema”, de acordo com Bonnier, é uma representação espacial consciente do 

corpo, que determina a orientação do mesmo e de suas partes, incluindo o volume e a 

localização exata das informações sensoriais (Campana & Tavares, 2009). Assim, a partir 

da observação dos seus pacientes, ele constatou que alterações periféricas no sistema 

vestibular (labirintite) provocavam um distúrbio neste esquema, o que denominou de 

“esquematia”. Segundo ele, tal “esquematia” pode ser classificada em: (1) 
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Hiperesquematia, quando a imagem de uma parte do corpo, fornecida pelos sentidos, 

ocupa no esquema corporal uma área maior do que deveria; (2) Hipoesquematia, quando 

tal imagem é percebida como ocupando um espaço menor do que deveria; e, (3) 

Paraesquematia, quando se há a sensação de que uma determinada parte do corpo está em 

um lugar equivocado. 

Apesar dos avanços nesta temática, segundo Barros (2005, p. 548), “foi na escola 

britânica que os estudos sobre a imagem corporal se aprofundaram, tanto do ponto de vista 

neurológico quanto nos fisiológico e psicológico”. Neste sentido, pode-se dizer que um dos 

colaboradores mais proeminentes neste campo foi o médico neurologista Henry Head. 

Com o intuito de compreender melhor o sistema nervoso periférico, mais especificamente 

a modulação do movimento e da percepção das sensações, Head realizou um procedimento 

em si mesmo, submetendo-se a uma cirurgia na região antecubital, no antebraço esquerdo, 

dividindo a ramificação superficial do nervo radial e do nervo cutâneo lateral. Em seguida, 

uniu as duas extremidades dos nervos, o que permitiu a preservação dos movimentos da 

mão esquerda, mas comprometeu parte da sensibilidade cutânea (Freitas, 2004).    

Com o auxílio do seu amigo e médico, Rivers, Head se avaliou todos os finais de 

semana durante mais de quatro anos, com o propósito de verificar a percepção das 

sensações na mão lesada. Foi a partir deste experimento, denominado de Human 

Experiment in Nerve Division, que ele encontrou subsídios para concluir que há duas 

classes distintas de sensações: as protopáticas e as epicríticas (Freitas, 2004). De acordo 

com Head, a sensação protopática (do grego protopathic, onde proto = tenro e pathos = 

emoção) compreende a forma mais primitiva que, apesar de produzir uma sensação 

inconfundível, não pode ser localizada com precisão pelo indivíduo que a vivência. A 

sensação epicrítica (do grego epicritic = superior, superficial, suscetível de elaboração 
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complexa), contudo, é uma sensação “mais fina”, que permite ao sujeito localizar com 

exatidão de que ponto do seu corpo vem o estímulo.    

  Aprofundando-se ainda mais nos seus estudos, Head também observou que 

quando as sensações protopáticas e epicríticas foram eliminadas da sua mão, outra 

sensação, ainda mais primitiva, surgiu, a qual denominou de “sensibilidade profunda” 

(deep sensibility). Ele verificou que a sensibilidade profunda é responsável por enviar ao 

sistema nervoso central uma quantidade muito maior de sinais sensoriais brutos do que 

aqueles enviados pela pele. Portanto, pôde concluir que é por meio desta sensibilidade que 

o indivíduo é capaz de reconhecer a localização exata do seu corpo no espaço e estimar 

todos os seus movimentos. Baseado neste fato e em outros dados analisados ao longo dos 

anos de tratamento e recuperação de sua mão, Head desenvolveu um novo conceito, o de 

“esquema corporal” (Freitas, 2004). 

Segundo Head, cada indivíduo constrói um modelo de si, chamado “esquema 

corporal” (schemata), que constitui um padrão próprio para os julgamentos da postura e 

dos movimentos corporais, sendo constantemente modificado por meio da interação com o 

ambiente (Olivier, 1995). Deste modo, a idéia de “esquema corporal” desenvolvida por 

Head envolve noções de tônus muscular, orientação espacial, orientação temporal, 

sensações e percepções, apontando para uma organização psicomotora global.  

Adicionalmente, ele chamou a atenção para o uso dos termos “esquema” e “imagem”. Para 

Head o termo “imagem” só deve ser utilizado quando a informação do corpo torna-se 

consciente, diferindo-se de “esquema”, o qual deve ser empregado para se referir ao 

processo pré-consciente.  

Como é possível perceber, a imagem corporal e suas distorções, até este momento, 

eram compreendidas como um fenômeno unidirecional, neurológico. Não obstante, a partir 

dos anos 1920 tal visão começou a se modificar, principalmente na Áustria e na Alemanha. 
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Paul Schilder, por exemplo, iniciou seus estudos a partir de uma visão multidimensional, 

oferecendo uma nova perspectiva às pesquisas. De acordo com Schilder, a imagem 

corporal é uma representação mental do próprio corpo, ou seja, o modo pelo qual o corpo 

se apresenta ao indivíduo. Contudo, segundo ele, esta imagem não é somente uma 

construção cognitiva, mas um reflexo dos desejos, das atitudes emocionais e da interação 

com os outros, constituindo-se um fenômeno multifacetado (Giordani, 2006). 

Em seu livro, The Image and Appearance of the Human Body: Studies in the 

Constructive Energies of the Psyche, publicado em 1935, Schilder desenvolve a idéia de 

que a imagem corporal apresenta uma estrutura tridimensional que agrega os aspectos 

fisiológicos e as experiências intrapsíquicas contextualizadas e mediadas pela dimensão 

social da experiência corporal (Tavares, 2003). Esta experiência compreende quatro níveis: 

o primeiro, considerado estritamente fisiológico; o segundo, caracterizado pelo envio de 

informações para a consciência; o terceiro, assinalado pela experiência psicológica; e o 

quarto, no qual se dá a interação entre a fisiologia humana e a experiência somática. 

Schilder destaca que estes quatro níveis necessariamente interagem entre si, porém cada 

indivíduo experiencia situações semelhantes de forma muito particular, singular. 

Em consonância com Schilder, Lauretta Bender, psiquiatra infantil, conceituou a 

imagem corporal, com base na teoria gestáltica, a partir de quatro parâmetros: (1) a 

predeterminação por um padrão integrado, biologicamente determinado pelas leis do 

crescimento; (2) o reconhecimento social e a aceitação pelo contato e identificação com 

outras personalidades físicas; (3) a ocorrência de modificações em sua constituição, sendo 

reconstruída por meio do sistema nervoso, o qual utiliza todas as novas experiências das 

sensações e da psique; e (4) a alteração imediata por meio dos movimentos e posições do 

corpo (Olivier, 1995).   
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De acordo com Slade (1994), o termo imagem corporal refere-se a uma ilustração 

mental de tamanho, aparência e forma do corpo, expressando também sentimentos 

relacionados a estas características, bem como as partes que o constitui. Gardner (1996) e 

Cash (2004) defendem que este construto compõe-se de duas dimensões: a perceptual, que 

se refere à estimação de tamanho e aparência corporal; e a atitudinal, que inclui 

sentimentos e atitudes frente ao próprio corpo. Adicionalmente, Thompson (1996) propõe 

um terceiro componente, denominado comportamental seletivo, em que focaliza as 

situações evitadas pelo indivíduo em função do desconforto associado à aparência pessoal. 

Em resumo, na atualidade, a maioria dos conceitos propostos na literatura menciona 

direta ou indiretamente pelo menos um dos seguintes fatores: (1) perceptual, referindo-se à 

coerência entre tamanho e forma corporal real e percebida; (2) cognitivo, mencionando os 

pensamentos e convicções do indivíduo a cerca do seu próprio corpo; (3) afetivo, 

ressaltando os sentimentos e as emoções com relação ao corpo; e (4) comportamental, 

enfocando ações relacionadas à modificação do corpo e situações evitadas por uma pessoa 

em função do desconforto associado à sua aparência física (Banfield & McCabe, 2002). 

Recentemente, com base na revisão da literatura, Campana e Tavares (2009) 

propuseram que para fins de pesquisa a imagem corporal pode ser sistematizada a partir de 

duas dimensões básicas. A primeira, denominada perceptiva, inclui os mesmos aspectos 

conceituais propostos por Gardner (1996) e Cash (2004); e a segunda, nomeada de 

atitudinal (ou subjetiva), envolve a satisfação/insatisfação geral em relação ao próprio 

corpo, assim como os afetos, as crenças e os comportamentos a ele associados.  

Como já foi mencionado, a maioria dos estudos que envolve imagem corporal se 

concentra na avaliação dos níveis de satisfação/insatisfação das pessoas com relação ao 

corpo ou parte dele, bem como dos aspectos relacionados à percepção de tamanho e forma 

corporal; são escassos, no Brasil, os estudos que envolvem a dimensão atitudinal deste 
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construto. Em função disso, a presente dissertação direciona seus esforços para analisar 

mais especificamente alguns componentes desta dimensão, a saber: a 

satisfação/insatisfação com relação à aparência como um todo e o nível de investimento 

corporal. 

Ressalta-se que tais dimensões podem se desenvolver num contexto saudável, em 

que o indivíduo admite e aceita o próprio corpo, ou busca defini-lo de acordo com sua 

estrutura fisiológica (Gouveia & cols., 2008). Entretanto, a maioria dos pesquisadores 

admite que uma alteração em um destes componentes pode implicar na distorção da 

imagem corporal. Este aspecto demanda uma consideração breve.  

1.2. Propostas Explicativas para a Distorção da Imagem Corporal 

Como mencionado, a imagem corporal é um construto multidimensional composto 

de representações mentais sobre o tamanho e a aparência do corpo, assim como de 

respostas emocionais associadas ao grau de satisfação suscitado por tais percepções 

(Ferreira & Leite, 2002). Dentro desta perspectiva, a insatisfação com o corpo resulta da 

discrepância entre a percepção e o desejo relativo a um tamanho e/ou forma corporal, que 

pode gerar sérios danos à saúde tanto física como mental. Tal aspecto tem impulsionado o 

desenvolvimento de diferentes perspectivas na explicação dos fatores que envolvem a 

distorção da imagem corporal (Almeida & cols., 2005).  De acordo com Cheng (2006), 

estas perspectivas podem ser classificadas em perceptuais e subjetivas. 

1.2.1 Perspectiva Perceptual 

Para os autores que adotam a perspectiva perceptual, são os fatores associados a 

déficits corticais, falhas adaptativas ou artefatos perceptuais que se encontram subjacentes 

às distorções no grau de precisão com que o tamanho do corpo é percebido, isto é, à idéia 

de que o tamanho do próprio corpo é maior ou menor do que seu tamanho real. No que se 
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refere aos fatores relacionados aos déficits corticais, Thompson e Spana (1991) 

desenvolveram a hipótese de que a superestimativa do tamanho do corpo se baseia na 

habilidade viso-espacial. Utilizando o Teste de Retenção Visual de Benton como 

instrumento de avaliação de déficits viso-espaciais, estes autores encontraram resultados 

condizentes com suas formulações. Contudo, os estudos realizados por Dolce, Thompson, 

Register e Spana (1987) concluíram que a precisão da percepção do tamanho pode não ser 

uma conseqüência direta da habilidade viso-espacial e sim de fatores cognitivos e afetivos, 

em interação com as habilidades perceptivas. 

Os proponentes das falhas adaptativas sustentam que as percepções das pessoas a 

respeito do tamanho de seus corpos não mudam nas mesmas proporções em que seus 

tamanhos reais mudam, isto é, os indivíduos mantêm tal percepção num limite máximo e, 

assim, quanto mais esse tamanho diminui, maior a superestimativa do mesmo (Heinberg, 

1996). Slade (1977) encontrou apoio parcial para esta hipótese ao testar a estimativa 

corporal de mulheres grávidas de 4 e 8 meses e verificar maior precisão nas estimativas 

realizadas aos 8 meses. Contudo, de acordo com Thompson (2004), as dificuldades 

inerentes ao acompanhamento dos indivíduos através de seus vários estágios de perda de 

peso têm sido as responsáveis pelo fato de a teoria das falhas adaptativas ainda não ter sido 

submetida a testes empíricos adequados. 

Autores que estudam os artefatos perceptuais afirmam que os distúrbios na 

percepção da imagem corporal relacionam-se ao tamanho real do próprio corpo. Desta 

forma, pessoas com um corpo de tamanho menor tendem a superestimar, em maior grau, a 

sua imagem corporal, quando comparadas às pessoas com maior tamanho corporal 

(Coovert, Thompson & Kinder, 1988; Heinberg, 1996). Resultados condizentes com esta 

formulação foram obtidos por Coovert e cols. (1988), por meio de um estudo em que 

correlacionaram o tamanho real do corpo de sujeitos “normais” com as estimativas de 
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tamanho de seus próprios corpos, tendo-se observado que um maior grau de 

superestimativa do próprio corpo estava associado a menores tamanhos corporais reais. 

Apesar da importância das hipóteses acima para a explicação das distorções da 

imagem corporal, é preciso reconhecer que a desconsideração de variáveis cognitivas, 

afetivas e sócio-culturais se configura como uma falha. Portanto, é pertinente considerar na 

explicação deste fenômeno os pressupostos que envolvem a perspectiva subjetiva.  

1.2.2. Perspectiva Subjetiva 

As propostas que se pautam em aspectos subjetivos para a explicação dos distúrbios 

da imagem corporal se detêm, principalmente, no estudo dos fatores subjacentes à 

insatisfação ou rejeição ao tamanho do corpo em geral, ou a partes corporais específicas. 

Tal perspectiva pode ser subdividida em desenvolvimentista e sociocultural (Ferreira & 

Leite, 2002). Os autores desenvolvimentistas enfocam o papel desempenhado por eventos 

ocorridos na infância e na adolescência para a instalação dos distúrbios da imagem 

corporal. Neste sentido, o período da puberdade, com as conseqüentes mudanças físicas e 

psicológicas que ele acarreta, constitui um aspecto crucial para a formação da imagem 

corporal. Estudos têm relatado que indivíduos adultos que sofreram discriminação pelo 

excesso de peso são mais susceptíveis a se sentirem insatisfeitos com sua aparência física, 

além de apresentarem transtornos alimentares, depressão e baixa auto-estima, mesmo com 

o peso atual adequado as suas medidas antropométricas (Cash, 1995; Dittmar, 2005). 

Segundo Morgan, Vecchiatti e Negrão (2002), as mães podem exercer um papel 

importante na formação da opinião de seus filhos quanto ao valor da aparência, do peso e 

da forma corporal. Estes autores relatam que as mães de pacientes com transtorno 

alimentar tendem a ser mais críticas e preocupadas com relação ao peso de suas filhas, 

incentivando-as a fazer dieta, mais do que as mães de filhas sem esse tipo de transtorno. 

Tal hipótese, apesar de vista com certo cuidado (Paxton, 2000), tem sido corroborada por 
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alguns autores.  Ricciardelli e McCabe (2001), por exemplo, afirmam que a pressão 

exercida pela mãe para perder peso é o principal fator preditivo de insatisfação corporal e 

do engajamento em estratégias para modificar o corpo em adolescentes de ambos os sexos.  

No campo sociocultural, geralmente, busca-se analisar a influência dos ideais, 

expectativas e experiências sociais compartilhadas por determinados grupos culturais no 

desenvolvimento da imagem corporal e nos distúrbios a ela associados (Heinberg, 1996). 

Nas sociedades ocidentais, preconiza-se que o que é belo é bom, e que um corpo esbelto e 

“sarado” é sinônimo de beleza, fazendo com que a magreza seja valorizada pela sociedade 

e seu oposto, a obesidade, seja fortemente rejeitado (Almeida & cols., 2002). Embora estes 

ideais de beleza variem em função dos padrões estéticos adotados em cada época, as 

pesquisas têm mostrado que as pessoas procuram alterar seus corpos de modo a seguir 

esses padrões (Cheng, 2006).  

Neste sentido, estudos têm demonstrado que modelos, atrizes e outros referenciais 

femininos se tornaram, ao longo das últimas décadas, cada vez mais magras. Saikali, 

Soubhia, Scalfaro e Cordás (2004) mencionam que indivíduos com transtornos alimentares 

se sentem demasiadamente pressionados a alcançarem os ideais de corpo dos modelos 

apresentados pela mídia, reportando, inclusive, que tais pessoas afirmam ter aprendido 

técnicas não-saudáveis de controle de peso (indução de vômitos, exercícios físicos 

rigorosos, dietas drásticas) por meio desse tipo de veículo. 

Partindo da Teoria da Comparação Social, de Leon Festinger, Morrison e cols. 

(2004) afirmam que os indivíduos, de um modo geral, tendem a avaliar constantemente 

suas opiniões e habilidades comparando-se a outras pessoas. Sob esta perspectiva, alguns 

pesquisadores observaram que as conseqüências afetivas provenientes destas comparações 

são influenciadas pela direção da comparação (ascendente ou descendente) e pelas 

características das metas (universais ou pragmáticas). Wheeler e Miyake (1992), buscando 
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avaliar o efeito da comparação social no bem-estar subjetivo, verificaram que a 

comparação descendente, ou seja, comparar-se a alguém que julga estar em situação pior 

quanto ao aspecto de interesse, influenciou positivamente o bem-estar subjetivo; por outro 

lado, a comparação ascendente (comparar-se a alguém que julga estar em situação melhor 

quanto ao aspecto de interesse) o fez negativamente. Adicionalmente, Mills, Polivy, 

Herman e Tiggemann (2002) constataram que as pessoas guiadas por metas mais 

universais (idealistas), tendem a sofrer maior influência da mídia para se conformarem ao 

ideal de beleza propagado, quando comparadas àquelas que possuem uma orientação mais 

pragmática.     

Todavia, como destacado anteriormente, nem todas as pessoas confrontadas com 

ideais sócio-culturais apresentam uma insatisfação corporal forte ou preocupação extrema 

com sua forma e seu peso. Do mesmo modo, nem todos os indivíduos que são expostos aos 

fatores considerados desenvolvimentistas desencadeiam insatisfação com o próprio corpo 

(Dittmar, 2005). No entanto, antes de apresentar alguns dos fatores que podem influenciar 

a formação da imagem corporal das pessoas, torna-se necessário definir os componentes 

que serão considerados na presente pesquisa para a avaliação desta imagem.  

1.3. Satisfação/Insatisfação com o Corpo  

Como componente da imagem corporal, a satisfação/insatisfação corporal está 

relacionada com as atitudes e avaliações que as pessoas fazem acerca de seus próprios 

corpos (Grabe & Hyde, 2006). Deste modo, pode-se dizer que pessoas insatisfeitas com 

sua aparência tendem a fazer avaliações negativas sobre si, mesmo quando apresentam 

Índice de Massa Corporal (IMC) adequado. Para a explicação da satisfação/insatisfação 

com o corpo, os pesquisadores têm considerado um conjunto amplo de fatores. Tais fatores 

concentram-se fundamentalmente no contexto da família, na relação com os pares, nos 

meios de comunicação (mídia) e no próprio indivíduo (Morrison & cols., 2004; Paxton, 
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2000; Stice & Whitenton, 2002; Warren, Gleaves, Cepeda-Benito, Fernandez & 

Rodriguez-Ruiz, 2005). 

Segundo Campana e Tavares (2009), as pessoas podem expressar alguns aspectos 

da sua identidade corporal por meio do comportamento. Especificamente, o 

comportamento de evitação do corpo tem sido considerado por alguns autores como uma 

resposta aos pensamentos e emoções relacionados a eventos e ações que suscitaram uma 

profunda depreciação ou insatisfação corporal (para uma revisão, ver Cash, 2008). Para 

acomodar e realimentar esta depreciação e/ou insatisfação, o indivíduo utiliza-se de vários 

métodos, como, por exemplo, evitação de situações sociais, de exposição em público, de 

uso de roupas mais justas ou mais curtas e de contato próximo com os outros (Rosen, 

Srebnik, Saltzberg & Wendt, 1991). 

Os problemas relacionados à imagem corporal ordenam-se num continuum de 

moderada preocupação e insatisfação com o corpo a uma extrema preocupação com a 

aparência física. Tal condição tem sido denominada de Imagem Corporal Negativa que, 

quando se instala, implica numa condição mais estressante e inibitória que a insatisfação 

corporal inicial (Littleton & Ollendick, 2003). Logo, os comportamentos de evitação do 

corpo são uma forma de reduzir a tensão, ou seja, o estilo de vida que passa a se impor é 

elaborado, principalmente, para acomodar a apreciação negativa da imagem corporal. 

Assim, todas as situações que podem provocar alguma preocupação sobre a aparência 

física passam a ser extremamente evitadas, comprometendo a vida social do indivíduo. 

Alguns estudos têm comprovado a estreita relação entre tais comportamentos e 

outras variáveis relacionadas à imagem corporal como é o caso dos transtornos 

alimentares. Grilo e cols. (2005) verificaram que episódios bulímicos se correlacionaram 

positivamente com o comportamento de evitação (r = 0,26, p < 0,001). Além disso, eles 

observaram que a evitação corporal apresentou uma relação direta (r = 0,42, p < 0,001) 
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com a superestimação do peso e da forma do corpo. Ainda nesta direção, Shafran, 

Fairburn, Robinson e Lask (2004) constataram que 50% dos participantes da pesquisa 

passaram a adotar o comportamento de evitação corporal após iniciarem uma dieta para a 

perda de peso. 

Com base no que foi exposto até aqui, percebe-se que a maioria dos estudos acerca 

da imagem corporal destaca problemas relacionados à insatisfação, depreciação, distorção 

e preocupação, todos fortemente influenciados por fatores sócio-culturais (ver Vilela, 

Lamounier, Dellaretti Filho, Barros Neto & Horta, 2004). Sobre isto, Davison e McCabe 

(2006) argumentam que as pesquisas deveriam considerar também o nível de investimento 

em aparência como um aspecto da imagem corporal, dado que este construto reflete quão 

importante o indivíduo considera sua aparência, assim como os comportamentos 

destinados a seu cuidado. Conhecer esta variável, bem como seus possíveis antecedentes, 

pode favorecer ações no campo médico, psiquiátrico e psicológico, sobretudo no que se 

refere à prevenção e tratamento de transtornos alimentares.  

1.4. Cuidado e Investimento Corporal 

De acordo com Lichtenthal, Cruess, Clark e Ming (2005), uma vez que a imagem 

corporal tem sido concebida como uma variável multidimensional, constituída por 

representações sobre o tamanho e a aparência do corpo, e de respostas emocionais e 

comportamentais associadas ao grau de satisfação suscitado por tais percepções, torna-se 

relevante avaliar o comprometimento das pessoas em investir no próprio corpo. Sob esta 

perspectiva, Orbach e Mikulincer (1998) têm dado uma contribuição expressiva acerca do 

conhecimento da imagem corporal, propondo uma ênfase no estudo dos comportamentos 

patológicos que ocorrem, particularmente, a partir das experiências corporais. Segundo 

eles, os ataques ao próprio corpo físico resultam de percepções e atitudes distorcidas acerca 

deste, o que os leva a recomendar a necessidade de mais estudos a respeito.  
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Estes autores também advertem que são raros os instrumentos disponíveis para 

medir o empenho das pessoas em promover sua imagem corporal, o que poderia facilitar o 

avanço dos conhecimentos nesta temática. Assim, partindo destas considerações, decidiram 

construir e reunir evidências de validade de uma medida específica para este fim: a Body 

Investiment Scale (BIS; Orbach & Mikulincer, 1998). Trata-se de um instrumento capaz de 

refletir o envolvimento emocional do indivíduo com o seu corpo, o que permite 

compreender, pelo menos em parte, o descuido ou as agressões cometidas com o próprio 

corpo (Gouveia & cols., 2008). 

Conforme Orbach e Mikulincer (1998), a relação do corpo com o self mental é 

evidente em distúrbios que envolvem o dano físico contra a própria pessoa. De fato, vários 

estudos têm demonstrado a importância da percepção corporal distorcida nos transtornos 

alimentares (Grogan, 2006; Kakeshita & Almeida, 2006; Saikali & cols., 2004). Da mesma 

forma, o desconforto psicológico (distress) pode ser expresso por meio de injúrias 

corporais que, em troca, supostamente resultam em alívio mental. Coerente com estes 

indícios, Orbach e Mikulincer (1998) assinalam que as atitudes e os sentimentos negativos 

em direção ao próprio corpo e a auto-imagem “pobre” têm sido empiricamente encontrados 

na caracterização de jovens suicidas, adolescentes e adultos deprimidos, tanto quanto em 

indivíduos com baixa auto-estima.  

Como é possível observar até aqui, diversos são os problemas e as variáveis 

associados à imagem corporal. Por este motivo, ampliar a compreensão do que leva as 

pessoas a serem influenciadas por ideais de corpo perfeito, incluindo variáveis que 

ultrapassem explicações de ordem puramente neurofisiológicas, torna-se uma condição 

sine qua non para os avanços dos estudos nesta temática. Este aspecto envolve, por um 

lado, a ampliação de pesquisas tradicionais, envolvendo percepção, satisfação/insatisfação 

corporal e transtornos alimentares associados, e, por outro, a inclusão de variáveis que 
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possam atuar como antecedentes destas, como podem ser as auto-imagens e os valores, 

construtos que serão descritos nos capítulos seguintes.  
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Pesquisas referentes à auto-imagem não são recentes nas Ciências Humanas e 

Sociais, constituindo um dos construtos centrais nas análises sobre a relação indivíduo-

sociedade (Kuhn & McPartland, 1951). Na Psicologia Social, especificamente, foi a partir 

dos estudos sobre Interacionismo Simbólico que a auto-imagem recebeu ênfase especial, 

tornando-se ainda mais conhecida nos anos 1980, com as publicações sobre individualismo 

e coletivismo (Hofstede, 1984; Triandes, 1994). Não obstante, embora os estudos sobre 

auto-imagem tenham sempre estado presentes nas análises comparativas entre culturas 

individualistas e coletivistas, logo se percebeu que a mesma diz respeito ao indivíduo e não 

à cultura (Kagitçibasi, 1996; Singelis, 1994; Wang & Mowen, 1997). 

O estudo do conhecimento do self assume particular importância para a Psicologia 

Social, uma vez que significa a representação, ou seja, a auto-imagem que cada indivíduo 

constrói a cerca de si próprio. Neste sentido, grande parte do interesse na investigação da 

auto-imagem reside, de acordo com Harter (1999), no seu papel funcional no decorrer do 

desenvolvimento humano. De fato, pesquisas nesta direção têm verificado que estas 

representações permitem ao indivíduo orientar seu comportamento, uma vez que 

influenciam e, em muitos casos, determinam a própria natureza da experiência individual, 

incluindo a cognição, a emoção e a motivação (Peixoto, 2003). 

Sob este entendimento, algumas pesquisas têm sido desenvolvidas com o propósito 

de compreender a relação entre o tipo de auto-imagem e a formação e distorção da imagem 

corporal (Creedon & cols., 2009; Green & cols., 2006). Todavia, antes de expor estes 

aspectos de forma mais detalhada, julga-se necessário apresentar algumas das concepções 

acerca do desenvolvimento do self.    

2.1. Diferentes Concepções acerca do Self 

As primeiras pesquisas acerca do self surgiram do interesse em diferenciá-lo de 

outro construto, o ego (Milfont, 2001). Neste sentido, uma das distinções mais consistentes 
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foi a proposta por Asch (1972). Segundo este autor, o ego seria a reação do organismo às 

suas próprias ações, e o eu o representante consciente daquele. Em síntese, o eu seria a 

representação fenomenal do ego, ou seja, o ego tornado consciente. Entretanto, as 

diferentes abordagens teóricas da Psicologia não são unânimes quanto à compreensão 

destes construtos.  

Na perspectiva psicanalítica, por exemplo, o self é uma expressão da afetividade do 

ego referida a si mesmo; as teorias cognitivas o tratam como o conceito que o indivíduo 

tem de si; e as teorias inspiradas no interacionismo simbólico consideram o self como a 

auto-imagem de cada ator (Munné, 2000). Portanto, pode-se dizer que cada uma destas 

abordagens explora um dos componentes relacionados ao self. A orientação cognitiva faz 

referência ao autoconceito; a psicanalítica, à auto-estima; a interacionista simbólica, à 

auto-imagem; e a humanista, à auto-realização (ver Codina, 2000). 

Nas pesquisas em Psicologia Social o self é enfatizado quando seu entendimento 

passa da dimensão intrapessoal (introspectiva) para a interpessoal (interacionista). Munné 

(2000), por exemplo, afirma que a subjetividade surge da auto-referência (dimensão 

pessoal), mas que esta só é possível desde a hetero-referência (dimensão social), ou seja, é 

a hetero-referência que conecta o self com o mundo e converte o sistema pessoal em um 

sistema aberto e, assim, social. Neste sentido, termos como autoconceito, auto-imagem, 

auto-eficácia, auto-estima, auto-realização e auto-satisfação são utilizados como auto-

referenciais nas publicações relativas ao self.  

Apesar da interdependência entre estes termos, percebe-se que na Psicologia Social 

o autoconceito e a auto-estima são os componentes mais citados nas pesquisas relativas ao 

self (Peixoto, 2003). Smith e Mackie (1997, p. 114) definem o autoconceito como a 

“totalidade do conhecimento de um indivíduo sobre suas qualidades pessoais”, sendo 

formado por meio da observação que este faz dos seus comportamentos, pensamentos e 
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sentimentos, por meio de comparações sociais e das reações dos demais frente aos seus 

comportamentos. Neste sentido, Markus e Wurf (1987) afirmam que o autoconceito 

apresenta uma estrutura cognitiva, maleável, multidimensional e hierárquica, fortemente 

influenciada pela cultura. 

Segundo Markus e cols. (1982), a estrutura do autoconceito é formada por uma 

série de outras estruturas menores, denominadas por eles de auto-esquemas. Os auto-

esquemas, portanto, são construções que resumem as experiências passadas dos indivíduos, 

permitindo-os compreender suas próprias experiências sociais, por meio da organização de 

uma variedade de informações que possuem sobre si mesmos. Neste sentido, ao serem 

estimulados, estes auto-esquemas reúnem-se formando estruturas cognitivas maiores, 

chamados de esquemas cognitivos.  

Os esquemas cognitivos funcionam como filtros perceptivos, retendo, estruturando 

e organizando estímulos que sejam consistentes à estrutura do esquema. O resultado desta 

organização é um padrão perceptível, o qual pode ser utilizado como base para futuros 

julgamentos, decisões, inferências ou predições sobre o self (Markus, 1977). Sob esta 

perspectiva, estudos têm demonstrado que os esquemas cognitivos: (a) aumentam a 

sensibilidade e o processamento de estímulos condizentes com a estrutura do esquema; (b) 

promovem uma maior memorização de estímulos auto-relevantes; (c) induzem a 

comportamentos, atribuições e inferências consistentes com a estrutura do esquema; (d) 

aumentam a resistência a estímulos incongruentes à sua estrutura; e (e) influenciam a 

percepção dos outros e/ou eventos (Andersen, Glassman & Gold, 1998; Andersen & Ross, 

1984; Markus, 1977; Markus & cols., 1982; Swann & Hill, 1982).  

Outro componente bastante citado nas pesquisas sobre o self é a auto-estima, 

concebida como a dimensão afetiva da representação que a pessoa constrói sobre si. 

Segundo Osborne (1996), este construto consiste na avaliação positiva ou negativa que o 
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indivíduo faz de si mesmo, sendo esta avaliação decorrente dos êxitos e fracassos 

cotidianos, comparações sociais e comparações com os próprios parâmetros internos. Deste 

modo, pode-se dizer que o autoconceito refere-se ao conjunto de crenças sobre o self e a 

auto-estima à avaliação de si próprio em face destas crenças (Leary, Tambor, Terdal & 

Downs, 1995).  

Considerando estes aspectos, Milfont (2001) destaca que várias pesquisas vêm 

enfocando o papel das relações entre os indivíduos para a construção, avaliação e 

manutenção do self. É sob a perspectiva das relações sociais que o self vem sendo estudado 

em diferentes culturas, especialmente a partir das pesquisas sobre individualismo e 

coletivismo (Trafimow, Triandis & Goto, 1991).  

2.2. O Self na Perspectiva do Individualismo/Coletivismo 

De acordo com Triandis e cols. (1986), o individualismo caracteriza-se pela 

separação do indivíduo dos seus grupos de pertença e confiança em si mesmo e o 

coletivismo pela integração familiar e interdependência solidária. Pode-se dizer que as 

culturas predominantemente individualistas expressam uma tendência ao êxito, à 

valorização da própria identidade (Gouveia, Andrade, Milfont, Queiroga & Santos, 2003). 

Neste tipo de orientação as relações pessoais são freqüentes, porém contratuais, o que 

implica comumente em uma separação dos familiares e uma ruptura com os antepassados, 

dando-se ênfase ao presente (Gouveia, Clemente & Vidal, 1998).  Assim, embora as 

pessoas orientadas pelo individualismo se definam como membros de muitos grupos, estes 

não são exatamente os de pertença incondicional; este tipo de grupo está restrito a sua 

família nuclear. Além disso, alguém que é individualista pensa, sente e atua segundo seus 

próprios interesses, importando-se pouco com o contexto social em que está inserido 

(Gouveia, 1998, 2001). 
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O coletivismo, por outro lado, apresenta uma tendência à cooperação e ao 

cumprimento com os demais, valorizando-se o grupo do qual se faz parte mais do que a 

própria pessoa (Gouveia & cols., 2003). Estes grupos de pertença são reduzidos em 

número, mas são grandes em extensão, como, por exemplo, a família com todos os seus 

ascendentes e descendentes (Gouveia, Clemente & Vidal, 1998). As relações entre os 

indivíduos destes grupos mantêm-se fortes, pois compartilham os mesmos interesses; eles 

atuam levando em consideração o contexto e as demais pessoas com as quais 

compartilham o sentido de pertença grupal (Gouveia, 2001).  

Segundo Kagitçibasi (1997), a partir do paradigma individualismo/coletivismo dois 

núcleos temáticos distintos foram constituídos: o normativo e o relacional. O núcleo 

normativo enfatiza os valores, as atitudes e as crenças, enquanto que o relacional 

contempla, especialmente, os aspectos da interação interpessoal, as relações intra e inter-

grupais e a auto-imagem. Nesta direção, alguns autores apontam que em relação aos 

construtos individualismo e coletivismo, a teoria do self promove um marco teórico no 

nível individual-interpessoal, enfocando seu aspecto relacional (Kagitçibasi, 1997; Markus 

& Kitayama, 1991; Singelis, 1994). Neste estudo, em função de sua parcimônia e seu 

respaldo empírico, será adotado o modelo conceitual de Self proposto por Markus e 

Kitayama (1991).  

2.3. O Modelo de Self Dual 

A Psicologia da Cultura, originada a partir da junção entre Psicologia e 

Antropologia, “dedica-se especificamente ao estudo das modalidades de construção da 

pessoa, em culturas e épocas diversas” (Augras, 1985, p. 99). Em conformidade com 

Augras (1985), Markus e Kitayama (1991, 1994) afirmam que as culturas exercem um 

forte impacto na forma como as pessoas vêem a si mesmas e os outros, pois afetam a 

cognição, a emoção e as motivações dos indivíduos. Por esta razão, como dito 
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anteriormente, as pesquisas acerca do self em diferentes culturas receberam especial ênfase 

a partir dos estudos sobre individualismo e coletivismo. A compreensão do self, portanto, 

deu-se por meio da observação dos contrates existentes entre sociedades coletivistas e 

individualistas.   

Em sociedades coletivistas a construção do self é intimamente ligada ao endogrupo, 

seja em suas metas, normas ou mantendo a sua harmonia. Nas sociedades individualistas, 

por outro lado, essa construção é derivada independentemente do endogrupo, sendo as 

metas individuais mais importantes do que aquelas grupais (Melo, 2008). Sob esta 

perspectiva, Markus e Kitayama (1991) propuseram uma visão dual do self (self-

construal). Embora tratado em inglês como self-construal (Markus & Kitayama, 1991; 

Singelis, 1994) e em espanhol como construcción del yo (Espinosa, 2000; Gouveia & 

Clemente, 1998), este construto vem sendo referido no Brasil como auto-imagem 

(Gouveia, Andrade, Jesus, Meira & Soares, 2002; Gouveia & cols., 2002).      

De acordo com Markus e Kitayama (1991), a auto-imagem pode ser concebida 

como uma constelação de pensamentos, sentimentos e ações reunidas em duas dimensões: 

independente e interdependente. A descrição de cada uma destas dimensões pode ser 

observada a seguir: 

Auto-imagem Independente. Apresenta um self estável, unitário e delimitado, 

separado do contexto social. Os indivíduos com uma auto-imagem independente 

desenvolvida têm como referência suas próprias habilidades; tendem a expressar-se 

diretamente, dizendo o que pensam; e ao pensarem nos outros, consideram mais os 

aspectos internos destes do que o contexto social em que estão inseridos. O conjunto de 

elementos que a compõe inclui uma ênfase em: (a) habilidades, pensamentos e sentimentos 

internos; (b) ser único e expressar a si mesmo; (c) realizar atributos internos e promover 

seus próprios objetivos; e (d) ser direto na comunicação. De acordo com Gouveia e cols. 
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(2002), indivíduos que possuem uma auto-imagem predominantemente independente 

quando solicitados a se descreverem, utilizam termos como: sou inteligente, forte, 

preguiçoso, esforçado etc., procurando não mencionar atributos que acentuem o contexto 

social, o papel desempenhado por cada indivíduo ou a relação deste com os demais.    

Auto-imagem Interdependente. Esta compreende uma dimensão ou postura 

flexível, contextualizada e relacional do self. Este tipo de auto-imagem caracteriza-se por: 

(a) enfatizar os feitos públicos e externos, tais como status, papéis e relacionamentos; (b) 

pertencer e se ajustar a grupos; (c) ocupar seu próprio lugar, engajando-se em papel 

previamente definido; e (d) ser indireto na comunicação, procurando “ler a mente” dos 

outros. Indivíduos que possuem uma auto-imagem interdependente pensam neles e nos 

outros; não estão separados da situação, mas são moldados por ela; estabelecem 

relacionamentos interpessoais harmoniosos e demonstram habilidades de se ajustar a várias 

situações; apresentam uma forma de comunicação indireta, sendo atentos aos pensamentos 

e sentimentos dos demais e ao que estes não exprimem; suas conexões e ajustamentos com 

estes são fontes de estímulo (Gouveia & cols., 2002).  

Uma representação gráfica do modelo proposto por Markus e Kitayama (1991) 

pode ser vista na Figura 1 a seguir. 

 

Figura 1. Representação conceitual do self 

(Adaptado de Markus & Kitayama, 1991, p. 226) 
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Como se verifica, os conceitos de individualismo e coletivismo (Triandis, 1995), 

assim como os construtos do self independente e interdependente (Markus & Kitayama, 

1991), distinguem e caracterizam as culturas; o primeiro referindo-se aos aspectos pessoais 

e o segundo aos aspectos mais sociais (Milfont, 2001). De fato, Markus e Kitayama (1991) 

reconhecem a correspondência dos construtos do self com o individualismo e coletivismo, 

sugerindo que nos Estados Unidos e na Ásia a visão prototípica de si mesmo varia 

significativamente. Segundo estes autores, os ocidentais adotam uma visão do self que 

focaliza determinados atributos internos e individuais que os tornam separados dos demais 

(auto-imagem independente), ao passo que a maioria dos orientais enfatiza o estar 

conectado com os demais, dando ênfase ao contexto social e aos relacionamentos 

interpessoais (auto-imagem interdependente). 

É importante ressaltar que embora o modelo do self dual proposto por Markus e 

Kitayama (1991) tenha surgido em meio a estudos trans-culturais, não tardou em ser 

reconhecido como dizendo respeito aos indivíduos e não às culturas (Kagitçibasi, 1996; 

Singelis, 1994; Singelis & Brown, 1995; Wang & Mowen, 1997). De acordo com seus 

proponentes, as duas dimensões do self (independente e interdependente) não são 

precisamente culturais, sendo influenciadas e influenciando aspectos mais psicológicos que 

antropológicos e sociológicos. Postula-se ainda que, apesar de inicialmente terem sido 

tratadas como antíteses (Hodgins, Koestner & Duncan, 1996), tais tipos de auto-imagens, 

na realidade, representam orientações ortogonais (Kagitçibasi, 1996; Singelis, 1994).  

Portanto, pessoas com uma auto-imagem independente, que se descrevem a partir 

de atributos internos, como, por exemplo, inteligentes, agressivos e responsáveis, não 

necessariamente precisam ter uma baixa auto-imagem interdependente, definida em função 

das relações interpessoais. Em geral, as pessoas apresentam aspectos de uma e de outra na 
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sua definição do self. Esta idéia de coexistência dos dois tipos de auto-imagem corrobora o 

pensamento de alguns autores de que elementos individuais e sociais ou individualistas e 

coletivistas coexistem dentro de uma mesma cultura (Gouveia & cols., 2003; Singelis, 

1994; Singelis & Brown, 1995).  

Como se verifica, o construto de self independente e interdependente evidencia sua 

importância e seu poder explicativo em âmbitos diversos como a cognição, a emoção e a 

motivação, indicando como os indivíduos vêem a si mesmos separados ou conectados com 

outros (Markus & Kitayama, 1991). Tais construtos têm sido concebidos, por exemplo, 

como variáveis antecedentes em estudos sobre processo de comunicação (Singelis & 

Brown, 1995), contágio emocional (Singelis & Sharkey, 1995), auto-estima (Sato & 

Cameron, 1999; Singelis, Bond, Lai & Sharkey, 1999), sentimento de constrangimento 

(Singelis & Sharkey, 1995), moralidade (Espinosa, 2000) e relações ligadas às diferenças 

de gênero (Cross & Madson, 1997), além de apresentarem relação com outra importante 

variável contemplada nesta dissertação, os valores humanos (Milfont & cols., 2002); 

construto que será enfatizado a seguir.  
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Os valores humanos sempre foram um tema explorado nas Ciências Sociais, 

inclusive na Psicologia (Bilsky, 2009). Apesar disso, em função dos estudos das atitudes, 

atribuições, cognição social e processos grupais, o estudo dos valores esteve por um 

período de tempo obscurecido, sendo revitalizado no cenário da Psicologia Social a partir 

das pesquisas trans-culturais realizadas por Schwartz e seus colaboradores (Oishi, 

Schimmack, Diener & Suh, 1998). Na Psicologia e, mais especificamente, na Psicologia 

Social, as prioridades axiológicas têm sido amplamente pesquisadas, possivelmente por 

exercerem um papel importante no processo seletivo das ações humanas (Rokeach, 1973).  

Sobre este aspecto, Bardi e Schwartz (2001), afirmam que os valores são um 

construto de relevância especial para o entendimento de diversos fenômenos sócio-

psicológicos. Com efeito, pesquisas nesta direção corroboram a afirmação destes autores, 

demonstrando a importância dos valores na explicação de construtos como as atitudes e 

comportamentos de conservação de água (Coelho, 2009), as atitudes frente ao uso de 

piercing e tatuagens (Medeiros, 2008), o comportamento alimentar (Antoniazzi, Zivian & 

Hynie, 2005), o preconceito (Vasconcelos & cols., 2004) e as condutas anti-sociais 

(Pimentel, 2004). A seguir, serão expostas algumas das teorias mais relevantes no estudo 

dos valores e, mais detalhadamente, a Teoria Funcionalista dos Valores Humanos, adotada 

na presente dissertação.  

3.1. Rokeach e a Natureza dos Valores Humanos 

Milton Rokeach tem sido considerado um dos autores que mais contribuiu com os 

estudos acerca dos valores (Gouveia, Andrade, Milfont, Queiroga & Santos, 2003). Sua 

teoria tem por base cinco pressupostos básicos, a saber: (1) cada pessoa possui um número 

relativamente pequeno de valores; (2) independente da cultura na qual as pessoas estejam 

inseridas, elas possuem os mesmos valores, diferindo, apenas, no grau de importância 

atribuído a cada um deles; (3) os valores são organizados em sistemas de valores; (4) a 
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cultura, a sociedade e suas instituições, assim como a própria personalidade dos 

indivíduos, determinam os antecedentes dos valores; e (5) as manifestações dos valores se 

dão em fenômenos considerados dignos de serem estudados e entendidos pelos cientistas 

sociais (Rokeach, 1973). 

A partir destes pressupostos, Rokeach (1973) define valor humano como uma 

“crença duradoura de que um modo específico de comportamento ou estado final de 

existência é pessoal ou socialmente preferível a um modo de comportamento ou estado 

final de existência oposto ou inverso” (p. 5). Neste sentido, ele compreende os valores 

como uma representação e uma transformação das necessidades humanas, deste modo a 

apresentação dos valores segurança familiar e ambicioso, por exemplo, descrevem 

transformações das necessidades de segurança e estima, respectivamente.  

De acordo com Rokeach (1973), os valores possuem cinco funções principais: (1) 

ego-defensiva, uma vez que sentimentos ou ações pouco aceitas, pessoal ou socialmente, 

podem se transformar, por meio de processos de racionalização e formação defensiva, em 

algo mais aceitável, de modo que socialmente, sob a forma de valores, representem 

conceitos culturalmente justificáveis; (2) de conhecimento ou auto-realização, já que 

alguns valores, implícita ou explicitamente, promovem a busca de significado e de 

compreensão, o que implica em conhecimento e concretamente em auto-realização; (3) de 

critério de orientação para posicionamentos diante de problemas, predisposição favorável 

ou não perante uma ideologia, tarefas como avaliar, julgar, emitir elogios a si e a outrem, 

comparar, persuadir, influenciar, racionalizar crenças, atitudes e comportamentos que de 

outro modo seriam pessoal ou socialmente condenados moralmente e necessários à 

manutenção da auto-estima; (4) motivacional, pois guiam as ações humanas em situações 

do dia-a-dia e fornecem expressão às necessidades humanas básicas; e (5) adaptativa, já 

que o conteúdo de certos valores (por exemplo, obediência, cordialidade, autocontrole) 
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acentua diretamente modos de conduta ou estados finais que são de orientação adaptativa, 

ou orientados para a utilidade.    

Sob a perspectiva de Rokeach (1973) os valores podem ser entendidos como 

crenças prescritivas que permitem aos indivíduos julgarem objetos ou ações como 

desejáveis, indesejáveis, recomendáveis ou reprováveis. Assim, ele distingue os valores em 

instrumentais (modos de comportamento) e terminais (estados finais de existência). Os 

valores instrumentais podem ser morais (por exemplo, honesto e responsável) e de 

competência (por exemplo, lógico e inteligente). A violação dos valores de competência 

provoca sentimentos de vergonha ou de inadequação pessoal; por outro lado, no caso dos 

valores morais, por corresponderem a uma perspectiva interpessoal, provocam sentimentos 

de culpa quando são transgredidos. Os valores terminais também apresentam duas 

tendências, podendo estar centrados no indivíduo (pessoais) ou na sociedade (sociais).   

Como mencionado, este sistema de valores organiza-se de forma hierárquica, em 

que cada valor é ordenado em função de sua prioridade ou importância em relação aos 

demais valores. Entretanto, Rokeach (1973) admite que embora o sistema total de valores 

permaneça relativamente estável ao logo do tempo, estes podem se reordenar em função 

das novas prioridades. De acordo com Gouveia (1998), esta reorganização ocorre como 

conseqüência tanto de experiências culturais e sociais como pessoais (por exemplo, 

desenvolvimento intelectual, grau de internalização de valores culturais e institucionais e 

identificação política).  

Como se percebe, as contribuições de Rokeach (1973) para o avanço dos estudos 

sobre os valores foram expressivas. Dentre estas contribuições podem-se citar a distinção 

entre valores e outros construtos, como as atitudes, os interesses e os traços de 

personalidade, os quais costumavam ser tratados como similares; o desenvolvimento de um 

instrumento que, pela primeira vez, procurava medir os valores como um construto 
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legítimo e específico; e a demonstração da centralidade dos valores no sistema cognitivo 

das pessoas, reunindo dados sobre seus antecedentes e conseqüentes (Gouveia, Martínez, 

Meira & Milfont, 2001). No entanto, segundo Gouveia e cols. (2001), a teoria de Rokeach 

também apresenta alguns pontos problemáticos, a exemplo do tipo de medida empregada, 

que é de natureza ipsativa (implica uma dependência entre as pontuações de um mesmo 

sujeito), a indefinição da estrutura dos valores e a restrição das amostras dos seus estudos, 

realizados, principalmente, com estudantes universitários estadunidenses (Gouveia, 2003; 

Gouveia & cols., 2001). 

3.2. Os Valores Materialistas e Pós-materialistas de Inglehart 

Nos campos das ciências sociais e políticas, Ronald Inglehart tem sido considerado 

um dos autores mais relevantes no estudo dos valores (Gouveia, 1998). Desde a década de 

1970 este autor tem realizado pesquisas acerca da transmissão cultural em sociedades 

desenvolvidas, buscando compreender de que forma os valores e as práticas dos indivíduos 

são transmitidos de geração em geração (Inglehart, 1991). Baseado na teoria das 

necessidades de Maslow (1954/1970), Inglehart (1977, 1991) sugere que os valores estão 

reunidos em duas dimensões: materialista, relacionada com as necessidades fisiológicas, e 

pós-materialista, associada às necessidades sociais e de atualização. 

Segundo Inglehart (1977), a mudança cultural de valores materialistas para pós-

materialistas produz alterações na concepção de existência dos indivíduos. Tais 

modificações ocorrem de forma progressiva, visto que são resultantes das várias 

experiências vivenciadas pelas diferentes gerações. Assim, diante das transformações na 

sociedade, as gerações mais antigas preservam os valores tradicionais, mas, ao mesmo 

tempo, também evidenciam o cenário cultural por meio de novos matizes e com 

intensidades distintas. As gerações mais novas se situam na condução das orientações 

culturais e, pouco a pouco, vão substituindo as gerações que as precederam; estes aspectos, 
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segundo ele, produzem, inevitavelmente, modificações na mentalidade e no sentido dos 

valores vigentes e legitimados socialmente. 

Neste sentido, as pesquisas desenvolvidas por Inglehart (1991) confirmam a 

existência de uma evolução nos sistemas de valores de países menos e mais desenvolvidos. 

Os resultados demonstram diferenças significativas entre as prioridades valorativas de 

indivíduos jovens e velhos, ricos e pobres, entre seus países. Seus estudos conduzem ao 

pensamento de que, com grande probabilidade, na maioria dos países, as transformações 

nas prioridades valorativas seguem uma trajetória previsível, devendo-se reconhecer que as 

diferenças culturais tradicionais não desaparecem (Inglehart & Baker, 2000). Estas 

transformações culturais são ilustradas por Inglehart (1994) por meio de uma dimensão 

com dois pólos, correspondendo ao materialismo e pós-materialismo, descritos a seguir:  

O Materialismo refere-se à predominância de valores tradicionais e religiosos. As 

sociedades situadas no pólo tradicional privilegiam a religião e os valores tradicionais 

relacionados à família, promovem a existência de famílias numerosas e defendem a vida; 

são contra o aborto, a eutanásia e o suicídio. Nestas sociedades, produz-se uma preferência 

pelo conformismo social; ante as iniciativas individuais, privilegia-se o consenso; mais que 

o conflito político, valoriza-se o respeito criado em torno da autoridade local.  

O Pós-materialismo diz respeito ao trânsito ou a modificação dos valores de 

subsistência frente aos valores de auto-realização, expressividade e bem-estar. As 

sociedades que priorizam valores de subsistência caracterizam-se por níveis relativamente 

baixos nos indicadores de bem-estar objetivo (saúde, educação, renda etc.) e de confiança 

interpessoal. Segundo Inglehart (1991), ao conhecer a posição relativa de uma sociedade 

sobre uma variável como a religião, o pesquisador poderá predizer sua posição relativa 

com relação a outros valores e orientações adotados frente aos planos político, econômico, 

educacional etc. 
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De acordo com Gouveia (1998), “parece adequado concluir que „existe‟ uma 

estrutura trans-cultural dos valores” (p. 273). Todavia, o que não se sustenta é a hipótese de 

que as orientações materialista e pós-materialista se apresentem em pólos opostos. Para ele, 

em alguns países é mais provável que estas dimensões se confundam ou se mesclem; além 

do mais, argumenta este autor, que a proposta de um modelo dicotômico parece pouco 

adequada para o estudo dos valores.  

3.3. O Conteúdo e a Estrutura Universais dos Valores 

Admitindo a influência de Rokeach, Schwartz (2001) apresenta sua tipologia da 

estrutura e do conteúdo universal dos valores humanos. Apesar de incorporar elementos 

conceituais mencionados anteriormente, este autor reelabora seus conteúdos e define os 

valores como crenças e metas conscientes que guiam a seleção e a avaliação de ações, 

objetivos, pessoas e situações, podendo ser interpretados como um construto motivacional, 

que transcende situações e ações específicas (Schwartz, 2001). Desta definição sobressaem 

algumas características importantes dos valores, a saber: (1) servem a interesses de alguma 

entidade social; (2) podem motivar a ação, dando-lhe direção e intensidade emocional; (3) 

funcionam como padrões para julgar e justificar as ações; e (4) são adquiridos tanto pela 

socialização de valores do grupo dominante como das experiências singulares dos 

indivíduos.   

Com relação ao conteúdo e à função, os valores representam respostas que 

indivíduos e sociedades devem dar a três exigências e tarefas universais: as necessidades 

dos indivíduos como organismos biológicos, as exigências da interação social coordenada 

e os requisitos para o bem-estar e a sobrevivência da coletividade (Bilsky, 2009). Em 

princípio, Schwartz (1992; 2001) identificou um grande número de valores mais ou menos 

diferentes, que foram agrupados em categorias de acordo com o conteúdo motivacional, 
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resultando, portanto, em dez tipos motivacionais de valores, como indicados na Tabela 1 

seguir:  

Tabela 1. Tipos motivacionais de valores (Schwartz, 2001) 

Definição Exemplo de Valores Fontes 

Poder. Status social e prestígio, controle ou 

domínio sobre as pessoas e os recursos. 

Poder social, 

Autoridade, Riqueza 

Interação 

Grupo 

Realização. Sucesso pessoal por meio da 

demonstração de competência, segundo os padrões 

sociais. 

Bem sucedido, Capaz, 

Ambicioso 

Interação 

Grupo 

Hedonismo. Gratificação sensual e prazer para si 

mesmo. 

Prazer, Apreciar a 

vida 

Organismo 

Estimulação. Excitação, novidade e desafio na 

vida. 

Ousadia, Vida 

variada, Vida 

excitante 

Organismo 

Autodireção. Independência de pensamento e ação, 

criando, explorando. 

Criatividade, 

Curiosidade, 

Liberdade 

Organismo 

Interação 

Universalismo. Compreensão, tolerância, estima e 

proteção para com o bem-estar de todas as pessoas 

e da natureza. 

Tolerância, Justiça 

social, Igualdade, 

Proteção do meio 

ambiente 

Grupo 

Organismo 

Benevolência. Preservação e aumento do bem-estar 

das pessoas com quem se tem contato pessoal 

freqüente. 

Prestativo, Honesto, 

Não rancoroso 

Organismo 

Interação 

Grupo 

Tradição. Respeito, compromisso e aceitação dos 

costumes e das idéias que a tradição cultural ou a 

religião fornecem. 

Humilde, Devoto Grupo 

Conformidade. Contêm as ações, inclinações e 

impulsos que possam fazer mal ou causar 

sofrimento a outros, ou que violem as expectativas 

ou normas sociais. 

Bons modos, 

Obediente, Honra aos 

pais e os mais velhos 

Interação 

Segurança. Segurança, estabilidade e harmonia da 

sociedade, dos relacionamentos ou da própria 

pessoa 

Segurança nacional, 

Ordem social, Limpo 

Organismo 

Interação 

Grupo 

 

Schwartz (2006) ressalta que estes tipos motivacionais de valores não são 

independentes, pelo contrário, apresentam uma relação dinâmica que resulta das 

compatibilidades e incompatibilidades motivacionais entre eles. Estas relações de conflito 

e compatibilidade entre os tipos de valores dão origem a uma estrutura como a 

representada na Figura 2.  
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Figura 2.  Modelo estrutural dos valores humanos  

(adaptado de Bilsky, 2009, p. 17) 

 

 

Como se pode observar, a estrutura proposta apresenta duas dimensões bipolares 

básicas, denominadas por Schwartz (1992) de “abertura à mudança versus conservação” e 

“autotranscendência versus autopromoção” (para uma descrição mais detalhada, ver 

Schwartz, 2006).  

Como referido anteriormente, de acordo o próprio Schwartz (2001), esta tipologia 

se assemelha a proposta de Rokeach (1973). Tal similaridade ocorre em, pelo menos, dois 

aspectos principais: adota o mesmo conceito de valor, com algumas reformulações, e 

utiliza como base procedimento similar para medi-los. Nesta direção, apesar da grande 

popularidade que esta proposta teórica assume atualmente, alguns autores têm levantado 

uma série de questões a seu respeito. Molpeceres (1994), por exemplo, comenta que 

Schwartz não tem uma teoria; o que apresenta é um esquema categorial, fruto de uma hábil 

revisão da literatura psicológica e sociológica, sem uma concepção elaborada do homem 

como ser social. 

Adicionalmente, Gouveia (1998) destaca que Schwartz inclui, em seu modelo, 

valores sem conteúdo ou direção clara (por exemplo, limpo), e omite outros de 
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fundamental importância, como critérios de orientação do comportamento (por exemplo, 

sobrevivência). Em função destes e outros aspectos, Gouveia (1998, 2003; Gouveia & 

cols., 2008) apresenta uma tipologia nova acerca da natureza e função dos valores 

humanos, o que representa um passo importante no estudo dos valores no contexto 

brasileiro. Não obstante o seu caráter inovador, segundo palavras do próprio autor, esta 

teoria não deve ser entendida como uma oposição às expostas anteriormente, mas sim 

como um modelo integrador, embora mais parcimonioso, compreendendo uma abordagem 

que pode ser vista como teoricamente fundamentada. 

3.4. A Teoria Funcionalista dos Valores Humanos 

Para a elaboração da Teoria Funcionalista dos Valores Humanos, Gouveia e cols. 

(2008) tomaram como base quatro suposições teóricas, a saber: (1) assume a natureza 

benevolente do ser humano, admitindo apenas valores positivos; (2) considera os valores 

como princípios-guia individuais, ou seja, compreende-se que a cultura incorpora os 

valores que foram úteis para a sobrevivência de um grupo de indivíduos, tornando-os 

desejáveis; (3) os valores são representações cognitivas das necessidades individuais e 

demandas institucionais e societais, que insinuam a restrição de impulsos pessoais, como 

também asseguram um ambiente estável e seguro; e (4) todos os valores são terminais, isto 

é, expressam um propósito em si mesmo, sendo definidos como substantivos.  

A partir destas suposições, os autores admitem as seguintes características 

consensuais para a definição dos valores: (a) são conceitos ou categorias, (b) sobre estados 

desejáveis de existência, (c) que transcendem situações específicas, (d) assumem diferentes 

graus de importância, (e) guiam a seleção ou avaliação de comportamentos e eventos e (f) 

representam cognitivamente as necessidades humanas. Neste sentido, o modelo proposto 

por Gouveia e cols. (2008) pauta-se em duas funções dos valores: eles guiam as ações do 

homem (tipo de orientação) e expressam suas necessidades (tipo de motivador), sendo, 
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portanto, conceituados como critérios de orientação que guiam as ações do homem e 

expressam as suas necessidades básicas.  

Adicionalmente, outro aspecto importante deste modelo é a inclusão do critério de 

orientação central. Rokeach (1973) divide os valores terminais em sociais, que 

compreendem àqueles de caráter interpessoal, e pessoais, considerados de foco 

intrapessoal. Revisando estudos empíricos sobre o tema, Gouveia (2003) observou que 

alguns valores figuram entre e são congruentes com os pessoais e sociais; tais valores são 

denominados por ele de centrais, representando a base organizadora ou espinha dorsal dos 

outros valores. Segundo este autor, os valores sociais e pessoais têm como referência ou 

podem ser preditos a partir deste terceiro grupo de valores, explicando o porquê deles se 

situarem entre valores sociais e pessoais, e de serem compatíveis com ambos. 

De acordo com Gouveia e cols. (2008), embora não haja uma correspondência 

perfeita entre necessidades e valores, é possível identificá-los como expressões das 

necessidades humanas, sendo classificados em termos materialistas (pragmáticos) ou 

idealistas (abstratos). Os valores materialistas referem-se a idéias práticas, e a ênfase neles 

implica numa orientação para metas específicas e regras normativas. Indivíduos guiados 

por tais valores tendem a pensar em condições de sobrevivência mais biológicas, dando 

importância à sua própria existência e às condições nas quais esta pode ser assegurada. Os 

valores idealistas demonstram uma orientação universal, firmada em idéias e princípios 

mais abstratos. Indivíduos idealistas não são dirigidos por metas concretas, sendo menos 

dependentes de bens materiais e consideram as pessoas iguais entre si, apreciando suas 

relações interpessoais. 

A partir destas considerações, Gouveia e cols. (2008) apresentam a estrutura teórica 

do seu modelo de valores. As duas dimensões funcionais dos valores formam dois eixos 

principais, sendo o eixo horizontal correspondente ao tipo de orientação e o vertical ao 
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tipo de motivador. Tais dimensões podem ser combinadas em uma estrutura três por dois, 

ou seja, com três critérios de orientação (social, central e pessoal) e dois tipos de 

motivadores (materialistas e idealistas), compondo seis quadrantes: social-materialista, 

social-idealista, central-materialista, central-idealista, pessoal-materialista e pessoal 

idealista. A partir das interações dos valores ao longo dos eixos, são identificadas seis 

subfunções distribuídas equitativamente nos critérios de orientação social (interacionais e 

normativos), central (suprapessoal e existência) e pessoal (experimentação e realização).  

Do mesmo modo, cada tipo de motivador é representado por três subfunções: no 

tipo materialista localizam-se os valores normativos, de existência e realização e, no 

idealista, os interacionais, suprapessoais e de experimentação. Abaixo, pode-se observar 

(Figura 3) uma apresentação esquemática destas combinações, sendo a descrição de cada 

uma das subfunções apresentada em seguida. 

 

Figura 3.  Facetas, dimensões e subfunções dos valores básicos  

(adaptado de Gouveia & cols., 2008, p. 59). 
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Valores Suprapessoais. Representam a necessidade do ser humano por informação 

(conhecimento) e auto-realização. Neste sentido, os valores suprapessoais auxiliam o 

indivíduo a organizar e categorizar o mundo de uma forma consistente, fornecendo clareza 

e estabilidade na sua organização cognitiva. Esta subfunção, por ter uma orientação 

central, é referência para os valores interacionais e de experimentação. Além disso, pode-

se dizer que é a mais importante na representação do motivador idealista. Os três valores 

que representam esta subfunção são: (1) Beleza: representa necessidades estéticas, isto é, a 

avaliação de beleza como uma idéia ou um critério transcendental, e não vinculada a um 

objeto ou uma pessoa específica; (2) Conhecimento: representa as necessidades cognitivas, 

apresentando um caráter extra-social. Este valor é enfatizado por pessoas interessadas em 

obter conhecimentos atuais e que buscam saber mais sobre assuntos de uma forma geral; e 

(3) Maturidade: representa a necessidade de auto-realização, no sentido de satisfação 

pessoal e de reconhecimento como um ser humano útil. Indivíduos que endossam este 

valor têm uma orientação universal que transcende pessoas ou grupos específicos.  

Valores Interacionais. Correspondem às necessidades de pertença, amor e afiliação, 

enquanto estabelecem e mantêm as relações interpessoais do indivíduo. Representam o 

motivador idealista com orientação social. Os valores que compreendem esta subfunção 

são: (1) Afetividade: relacionado a aspectos da vida social, com ênfase nas relações 

familiares e íntimas, compartilhando cuidado, afeto, prazer e até mesmo tristeza; (2) Apoio 

social: prioriza a relação próxima com seu grupo social, obtendo a confiança do suporte 

grupal; e (3) Convivência: ao contrário de afetividade, não é centrado em relações íntimas 

pessoa-pessoa, mas nas relações pessoa-grupo; este valor requer um sentido de identidade, 

indicado pela idéia de pertencer a grupos sociais e conviver com vizinhos. 

Valores de Experimentação. São representados pelo motivador idealista, com uma 

orientação pessoal. Os valores desta subfunção representam a necessidade fisiológica de 
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satisfação, no sentido mais amplo, sendo menos pragmática na busca de alcançar status 

social ou assegurar harmonia e segurança sociais. Seus valores contribuem para a 

promoção de mudanças e inovações na estrutura de organizações sociais, sendo 

tipicamente endossados por jovens. Os valores apontados como indicadores desta 

subfunção são: (1) Emoção: representa a necessidade fisiológica de excitação e busca de 

experiências arriscadas; (2) Prazer: corresponde à necessidade orgânica de satisfação em 

sentido mais amplo (por exemplo, comer ou beber por prazer, divertir-se); sua fonte de 

satisfação não é específica; e (3) Sexualidade: refere-se à necessidade de sexo; enfatiza a 

obtenção de prazer e satisfação nas relações sexuais. 

Valores de Existência.  São compatíveis com as orientações social e pessoal, dentro 

do domínio motivador materialista. Têm como principal propósito assegurar as condições 

básicas de sobrevivência biológica e psicológica. Estes valores são referência para aqueles 

de realização e normativos, sendo os mais importantes na representação do motivador 

materialista. Os três valores que representam esta subfunção são: (1) Estabilidade pessoal: 

enfatiza uma vida organizada e planejada; pessoas que priorizam tal valor buscam 

primeiramente garantir sua própria existência, por meio de um trabalho estável e uma 

segurança econômica; (2) Saúde: representa a procura por uma situação estável de saúde, 

evitando eventos que possam ameaçar a vida; e (3) Sobrevivência: tido como princípio que 

guia a vida principalmente de pessoas socializadas num contexto de escassez, como 

aquelas que atualmente vivem sem os recursos econômicos mais básicos. 

Valores de Realização. Representam o motivador materialista com orientação 

pessoal; pessoas orientadas por tais valores são focadas em realizações materiais e buscam 

praticidade nas suas decisões e nos seus comportamentos. Os valores que compreendem 

esta subfunção são: (1) Êxito: enfatiza ser eficiente e capaz de alcançar metas; pessoas que 

adotam este valor têm um ideal claro de realização e tendem a ser orientadas nesta direção; 
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(2) Prestígio: enfatiza a importância do contexto social; a questão aqui não é ser aceito 

pelos outros, mas ter uma imagem pública reconhecida; e (3) Poder: menos social do que 

êxito e prestígio, enfatiza o princípio de hierarquia.   

Valores Normativos. Expressam uma orientação social, sendo focados em regras 

sociais, e um princípio-guia materialista, que reflete a importância da preservação da 

cultura e das normas sociais. Estes valores enfatizam a vida social, a estabilidade grupal e 

o respeito por símbolos e padrões culturais que prevaleceram durante anos. A ordem é 

valorizada acima de qualquer coisa. Os valores apontados como indicadores desta 

subfunção são: (1) Obediência: representa a importância de se cumprir os deveres e as 

obrigações diárias, além de respeito para com os pais e mais velhos; este valor refere-se à 

complacência do indivíduo em atender e cumprir as normas da sociedade; (2) 

Religiosidade: não depende de qualquer preceito religioso específico; os indivíduos 

reconhecem a existência de uma entidade superior por meio da qual buscam a certeza e a 

harmonia social imprescindíveis para uma vida tranqüila; e (3) Tradição: representa uma 

pré-condição para o grupo ou a sociedade como um todo para satisfazer as necessidades 

humanas; envolve respeito a padrões morais seculares e contribui para manter e promover 

a harmonia da sociedade. 

Finalmente, Gouveia e cols. (2008) apresentaram a hipótese da congruência entre 

os valores; eles observaram que as correlações entre as subfunções dos valores são 

predominantemente positivas, podendo variar entre os indivíduos em termos de força. No 

modelo, esta congruência entre as subfunções dos valores é representada pela figura de um 

hexágono (Figura 4). 
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Figura 4. Estrutura da congruência das subfunções dos valores básicos  

(adaptado de Gouveia & cols., 2008, p. 73). 

O hexágono sugere três níveis de congruência: (1) Baixa congruência. Concentra as 

subfunções que apresentam diferentes orientações e motivadores; estas se localizam em 

lados opostos do hexágono. Por exemplo, valores de experimentação e normativos, e 

valores de realização e interacionais. Os autores apontam que a baixa congruência deve-se 

ao princípio-guia relativamente independente destes grupos de valores; (2) Congruência 

moderada. Reúne as subfunções com o mesmo motivador, mas com orientações diferentes, 

corresponde aos pares de subfunções dos valores de realização-normativo e 

experimentação-interacional, cujas metas são extrínsecas e intrínsecas, respectivamente; e 

(3) Alta congruência. Agrupa os valores com a mesma orientação, mas com motivador 

diferente; esta corresponde aos pares experimentação-realização e normativo-interacional, 

situados em lados adjacentes do hexágono.  

Gouveia e cols. (2008) ressaltam que os valores de existência e suprapessoais não 

foram incluídos na hipótese de congruência por duas razões teóricas. Primeiro, por serem 

valores centrais, estes apresentam correlações positivas e fortes com todas as outras 

subfunções; os valores de existência apresentam correlações mais fortes com os de 



63 

 

realização e normativos, e os valores suprapessoais com os de experimentação e 

interacionais.  Segundo, a não inclusão destas sub-funções está relacionada com a firme 

distinção teórica entre os valores; a diferença principal dentro do sistema de valores ocorre 

entre os valores sociais e pessoais, e não entre os materialistas e humanitários, porque 

aqueles refletem a unidade principal de sobrevivência (indivíduo ou sociedade).  

Ao longo dos anos, diversos estudos têm corroborado a adequabilidade deste 

modelo por meio dos parâmetros psicométricos e de sua relação com outros construtos 

(Chaves, 2006; Coelho Júnior, 2001; Formiga, 2002; Maia, 2000; Pimentel, 2004; 

Vasconcelos, 2004). Portanto, como se pode constatar, o mesmo apresenta vantagens 

contundentes frente às demais teorias até aqui expostas, o que o faz ser utilizado como 

referencial do presente estudo. No entanto, antes de apresentar uma descrição detalhada do 

método utilizado para o seu desenvolvimento, faz-se necessário apresentar alguns dos 

principais aspectos que fundamentam a relação entre imagem corporal, auto-imagem e 

valores humanos, construtos de interesse desta dissertação. 

3.5. Imagem Corporal, Auto-Imagem e Valores Humanos 

Com base no que foi exposto, verifica-se que os estudos acerca da imagem corporal 

afirmam que a busca excessiva por um corpo “perfeito” sofre influência tanto de variáveis 

individuais como daquelas de caráter sócio-cultural. Sobre este aspecto, é possível 

constatar que as mulheres, quando comparadas com os homens, apresentam taxas mais 

elevadas de transtornos alimentares, são mais propensas a realizar dietas e se sentem mais 

insatisfeitas com relação ao corpo (Strahan,Wilson, Cressman & Buote, 2006). Levine e 

Harrison (2004) afirmam que estas se dizem insatisfeitas com relação aos seus corpos 

quando são expostas a elevados padrões de beleza e, em função de outros fatores sócio-

culturais (pares, companheiros de trabalho ou estudo, familiares etc.), sentem-se 

pressionadas a alcançá-los. No entanto, é preciso reconhecer que a força e a direção dos 
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resultados apresentados pelas pesquisas podem sofrer alterações importantes quando se 

analisam, de forma mais específica, algumas peculiaridades dos contextos sócio-culturais e 

a influência dos fatores individuais.  

Até o início dos anos 1990, por exemplo, o ideal de corpo magro e a insatisfação 

corporal eram tidos como fenômenos culturalmente ligados a países da Europa Ocidental e 

da América do Norte. Neste período, pensava-se que sociedades não ocidentais, 

particularmente os países da Ásia, África e os socialistas da Europa Oriental, estavam 

livres de problemas relacionados à preocupação com o corpo. Entretanto, a partir do século 

XXI, esta concepção começou a sofrer transformações, tornando-se este tipo de fenômeno 

comum nas zonas urbanas da Europa Oriental e da Ásia como eram e/ou são na Europa 

Ocidental e na América do Norte (Forbes, Doroszewicz, Card & Adams-Curtis, 2004).  

Além disso, pesquisas trans-culturais acerca da percepção corporal têm verificado 

um aumento na incidência de transtornos alimentares entre mulheres não ocidentais que 

passaram a viver em países ocidentais (Ahmad, Waller & Verduyn, 1994; McCourt & 

Waller, 1995; Wan, Faber & Fung, 2003). Alguns autores apontam que as mulheres não 

ocidentais quando assimilam as normas e os valores da sociedade na qual passam a viver, 

sentem-se constrangidas a alcançarem o padrão de corpo “perfeito” apresentado nestes 

contextos. Sob esta perspectiva, é o conflito emocional decorrente da oposição dos valores 

culturais o responsável pelo desencadeamento de problemas quanto ao comportamento 

alimentar (Lake, Staiger & Glowinski, 2000; Wan & cols., 2003). Algumas pesquisas têm 

sustentado esta visão, mostrando que mulheres mais tradicionais (ou seja, aquelas que têm 

uma forte identidade com o seu país) apresentam maior probabilidade de desenvolverem 

transtornos alimentares, uma vez que o conflito experimentado é maior (Ahmad & cols., 

1994; McCourt & Waller, 1995).  
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Na mesma direção, um estudo desenvolvido com estudantes residentes na Austrália, 

mas nascidas em Hong Kong, verificou que aquelas que demonstraram maior identidade 

com seu país apresentaram mais problemas com relação à alimentação e à imagem 

corporal do que as que se adaptaram mais facilmente aos valores ocidentais (Lake & cols., 

2000). De acordo com as análises de Lee, Ho e Hsu (1993), apesar das jovens que vivem 

na China compartilharem ideais de magreza semelhantes aos de seus homólogos que vivem 

em países ocidentais, naquele país os transtornos alimentares ainda são raros. Não 

obstante, Davis e Katzman (1998) encontraram que estudantes de Hong Kong apresentam 

maior preocupação e insatisfação com o corpo, baixa auto-estima, depressão, fazem mais 

dietas e realizam menos exercícios físicos que seus pares que vivem nos Estados Unidos. 

Como se observa, os resultados de pesquisas nesta direção ainda parecem 

contraditórios, visto que em muitos casos, indivíduos de um mesmo país, submetidos às 

mesmas pressões sócio-culturais, quer estejam em seu contexto ou em outro, desenvolvem 

distintos padrões comportamentais relacionados ao corpo. Em função disso, é possível 

pensar na existência de fatores que tornam as pessoas mais ou menos vulneráveis, 

podendo-se destacar de modo especial aqueles aspectos relacionados ao self e, mais 

especificamente, a auto-imagem, sobretudo porque esta determina a maneira como as 

pessoas vêem a si mesmas, conectadas (auto-imagem interdependente) ou separadas (auto-

imagem independente) dos demais (Markus & Kitayama, 1991). 

Sobre este aspecto, uma das diferenças fundamentais entre indivíduos que possuem 

uma auto-imagem independente e aqueles que apresentam uma auto-imagem 

interdependente é a visão do self (Kim & Markus, 1999; Markus & Kitayama, 1991). O 

self independente é delimitado, unitário, estável e separado do contexto social; pessoas 

com este tipo de auto-imagem se esforçam para afirmar sua própria individualidade e 

singularidade, ressaltando sua separação do mundo social. Em contraste, o self 
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interdependente é flexível, contextualizado e relacional; apenas dentro do tecido contextual 

das relações sociais que o self tem sentido. O indivíduo que apresenta uma auto-imagem 

interdependente está atrelado aos demais, prima por relacionamentos harmoniosos e tende 

a ser atento aos sentimentos dos outros (Markus & Kitayama, 1991). 

Em função disso, pessoas que possuem uma auto-imagem interdependente têm 

maior probabilidade de internalizar os objetivos dos outros e torná-los seus próprios. Tal 

fato intensifica a pressão para que o indivíduo se conforme as normas do grupo e fortalece 

a relação entre a norma social percebida e o seu próprio comportamento (Kim & Markus, 

1999; Kitayama & cols., 1994). Partindo destes pressupostos, é possível conjeturar que a 

auto-imagem interdependente se constitua como um preditor importante da formação da 

imagem corporal. De fato, como já se destacou, as pesquisas neste campo têm apontado 

para a estreita relação entre estes construtos (ver, por exemplo, Green & cols., 2006).  

Neste sentido, parece pertinente esperar que as mulheres cuja auto-imagem 

predominante seja a interdependente apresentem maior insatisfação corporal. Por outro 

lado, é provável que aquelas que ressaltam a auto-imagem independente, por serem pouco 

influenciadas pelos demais, manifestem maior satisfação com relação ao corpo. 

Adicionalmente, dado que o desconforto psicológico gerado pela insatisfação corporal 

pode ser expresso através de injúrias corporais, como é o caso da falta de cuidado e/ou 

investimento com a aparência (Orbach & Mikulincer, 1998), é possível que esta variável 

também se apresente relacionada, tanto com a auto-imagem independente como com a 

interdependente.  

De fato, como afirmam Creedon e cols. (2009), a auto-imagem exerce um papel 

fundamental no estudo da imagem corporal. Apesar disso, é preciso reconhecer que, em 

termos de explicação, a auto-imagem não atua sozinha. Sendo, portanto, fundamental que 

esta seja considerada juntamente com construtos correlatos importantes como é o caso dos 
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valores humanos (Milfont & cols., 2002). A inserção dos valores em estudos desta natureza 

está respaldada por ao menos dois aspectos: a relação existente entre os valores e as auto-

imagens independente e interdependente, e a força dos valores para explicar um conjunto 

amplo de comportamentos, dentre estes aqueles relacionados à imagem corporal. Segundo 

Milfont e cols. (2002), a correlação entre as auto-imagens e os valores humanos ocorre 

devido a estes últimos expressarem aspectos motivacionais e sociais que orientam a vida 

das pessoas. Autores, como Kristiansen e Hotte (1996), sugerem que o tipo de self exerce 

uma influência direta sobre a relação valor – atitude – comportamento, sendo esta 

influência mais consistente entre aqueles que apresentam um eu interdependente do que os 

definidos como tendo um eu predominantemente independente. 

Neste sentido, como descrito antes, as pessoas guiadas por valores sociais são 

centradas na sociedade ou possuem um foco interpessoal, e aquelas orientadas por valores 

pessoais são egocêntricas ou possuem um foco intrapessoal. Por conseguinte, tais pessoas 

tendem a enfatizar o grupo (valores sociais) ou elas mesmas (valores pessoais) como a 

unidade de sobrevivência (Gouveia & cols., 2003). Com base nestes aspectos e nos 

resultados de estudos anteriores (Milfont & cols., 2002; Oishi & cols., 1998), espera-se que 

a auto-imagem interdependente e independente se correlacione diretamente com os valores 

sociais e pessoais, respectivamente. 

Adicionalmente, dada a correlação positiva que se espera entre auto-imagem 

independente e valores pessoais, confia-se que estes se correlacionem diretamente com o 

investimento corporal, e inversamente com a insatisfação com o corpo. Por outro lado, 

conjetura-se que os valores sociais se correlacionem diretamente com a insatisfação com o 

corpo e inversamente com o investimento corporal.          

Mediante o que foi exposto, pode-se perceber que as auto-imagens independente e 

interdependente, assim como os valores humanos, podem exercer certa influência sobre 
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alguns dos aspectos relacionados à imagem corporal. Tendo, portanto, o presente estudo o 

objetivo de conhecer em que medida a imagem corporal está correlacionada com as auto-

imagens e os valores humanos. Buscando, mais especificamente: verificar a relação entre a 

insatisfação com o corpo e o investimento corporal e analisar a contribuição das auto-

imagens independente e interdependente, e dos valores humanos pessoais e sociais na 

explicação da insatisfação com o corpo e do investimento corporal. A seguir, descreve-se o 

método utilizado para alcançar estes objetivos. 
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4.1 Delineamento e Hipóteses 

O presente estudo se pauta em delineamento do tipo correlacional, de natureza ex 

post facto, considerando como variáveis principais a Imagem Corporal (variável 

critério/conseqüente), avaliada por meio dos componentes investimento corporal e 

satisfação/insatisfação geral com o corpo, as Auto-imagens Independente e 

Interdependente e os Valores Humanos Pessoais e Sociais (variáveis antecedentes). Com 

base na revisão da literatura e levando em conta os objetivos anteriormente mencionados, 

foram formuladas as seguintes hipóteses: 

Hipótese 1. A auto-imagem independente predirá inversamente a insatisfação 

corporal. 

Hipótese 2. Os valores que cumprem o critério de orientação pessoal predirão 

negativamente a insatisfação corporal.   

Hipótese 3. A auto-imagem interdependente predirá diretamente a insatisfação 

corporal. 

Hipótese 4. Os valores sociais predirão positivamente a insatisfação corporal.   

Hipótese 5. A auto-imagem independente predirá diretamente o investimento 

corporal. 

Hipótese 6. Os valores pessoais predirão positivamente o investimento corporal. 

Hipótese 7. A auto-imagem interdependente predirá inversamente o investimento 

corporal. 

Hipótese 8. Os valores sociais predirão negativamente o investimento corporal. 

4.2. Amostra 

Para a efetivação deste estudo contou-se com a participação de 301 mulheres, 

universitárias, da cidade de Fortaleza/CE, na faixa etária de 18 a 27 anos (m = 21; dp = 

2,0). Com relação à orientação sexual, classe social e estado civil, a maioria confessou ser 
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heterossexual (94,7%), pertencer à classe média (63,5%) e estar solteira (85,4%), tendo 

47,2% delas relacionamento estável (namorando firme). Quanto ao Índice de Massa 

Corporal (IMC), 11,9% apresentaram baixo peso, 71,6% peso normal, 12,2% sobrepeso e 

4,2% obesidade. Finalmente, as não praticantes de atividades físicas foram predominantes 

(63,7 %). 

Esta amostra foi do tipo intencional ou de conveniência (não-probabilística), 

considerando as pessoas que, convidadas, concordaram em participar do estudo. Como 

critérios de exclusão, consideraram-se os seguintes: (1) não responder a pelo menos uma 

das medidas, (2) deixar mais de 10% dos itens de uma medida sem resposta e (3) utilizar 

escala de resposta diferente daquela apresentada nos instrumentos. 

4.3. Instrumentos 

As participantes responderam um livreto composto por cinco partes:  

Escala de Investimento Corporal (BIS). Originalmente desenvolvida por Orbach e 

Mikulincer (1998) e adaptada para o Brasil por Gouveia e cols. (2008), esta escala tem 

como objetivo avaliar os comportamentos decorrentes, particularmente, das experiências 

corporais, assim como o empenho das pessoas em promover sua imagem corporal, 

refletindo seu envolvimento emocional com o próprio corpo. Este instrumento é composto 

de 20 itens, distribuídos em três fatores, a saber: (1) Imagem corporal (por exemplo, Gosto 

da minha aparência, apesar das imperfeições; Odeio o meu corpo), (2) Cuidado corporal 

(por exemplo, Acredito que cuidar bem do meu corpo vai melhorar meu bem-estar; 

Quando me machuco, procuro cuidar imediatamente do ferimento) e (3) Toque corporal 

(por exemplo, Ser abraçado por alguém que está próximo a mim, me conforta; Sinto-me 

desconfortável quando as pessoas se aproximam fisicamente de mim). O participante deve 

ler cada item e indicar o quanto concorda ou discorda, utilizando uma escala de cinco 

pontos, do tipo Likert, com os seguintes extremos: 1 = Discordo totalmente e 5 = 
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Concordo totalmente (Anexo II). No contexto brasileiro, Gouveia e cols. (2008) 

encontraram Alfas de Cronbach que variaram entre 0,66 (Toque corporal) e 0,81 (Imagem 

corporal). 

Questionário de Valores Básicos (QVB; Gouveia, 1998, 2003). Este instrumento é 

composto por 18 itens (valores básicos), distribuídos em seis sub-funções psicossociais: 

experimentação (sexualidade, emoção e prazer), realização (êxito, poder e prestígio), 

existência (saúde, estabilidade pessoal e sobrevivência), suprapessoal (conhecimento, 

beleza e maturidade), interacional (apoio social, afetividade e convivência) e normativa 

(religiosidade, obediência e tradição). Para respondê-lo, o participante deve ler a lista de 

valores e indicar em que medida cada um deles é importante como um princípio que guia 

sua vida. Para tanto, utiliza uma escala de resposta com os seguintes extremos: 1 = 

Totalmente não importante e 7 = Totalmente importante (Anexo III). De acordo com as 

análises fatoriais confirmatórias efetuadas por Gouveia (2003), este instrumento apresenta 

índices de ajuste satisfatórios: 
2
/g.l = 2,67, GFI = 0,91, AGFI = 0,89 e RMSEA = 0,05; 

sua consistência interna (Alfa de Cronbach) média foi de 0,51 para o conjunto das seis sub-

funções. 

Body Shape Questionnaire (BSQ; Cooper, Taylor, Cooper & Fairburn, 1987; Di 

Pietro, 2001). Elaborado com o intuito de mensurar a satisfação e a preocupação com a 

forma do corpo, o BSQ está composto por 34 itens distribuídos em quatro fatores: (1) 

Autopercepção corporal (por exemplo, Você tem estado tão preocupada com sua forma 

física a ponto de sentir que deveria fazer dieta?; Você tem evitado usar roupas que a fazem 

notar as formas do seu corpo?), (2) Preocupação comparativa (por exemplo, Você tem 

reparado no físico de outras mulheres e, ao se comparar, sente-se em desvantagem?; Você 

já teve vergonha do seu corpo?), (3) Atitude (por exemplo, Você já vomitou para se sentir 

mais magra?; Você já se sentiu tão mal a respeito do seu corpo que chegou a chorar?) e 
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(4) Alterações graves [por exemplo, Você já evitou correr pelo fato de que seu corpo 

poderia balançar?; Quando acompanhada, você fica preocupada em estar ocupando 

muito espaço (por exemplo, sentada num sofá ou no banco de um ônibus?)]. Utilizando 

uma escala do tipo Likert, variando de 1 = Nunca a 6 = Sempre, o participante deve 

apontar com que freqüência, nas últimas quatro semanas, vivenciou os eventos indicados 

em cada item (Anexo IV). A partir da pontuação total obtida, é possível estabelecer quatro 

categorias: Nenhuma preocupação com a imagem corporal (< 81), preocupação leve (81 – 

110), preocupação moderada (111 – 140) e preocupação extrema (> 140). A versão 

brasileira desta medida apresentou um Alfa de Cronbach de 0,96 (Di Pietro, 2001). 

Escala de Auto-imagem (EAI). Originalmente desenvolvida por Singelis (1994) e 

adaptada para o contexto brasileiro por Gouveia e cols. (2002), esta escala compreende um 

total de 30 itens, igualmente distribuídos em dois fatores: Independente (por exemplo, 

Gosto de ser única e diferente das outras pessoas em muitos aspectos; Faço minhas 

próprias coisas, independentemente do que pensam as outras pessoas) e Interdependente 

(por exemplo, Sacrificarei meu próprio interesse em benefício do grupo em que estou; 

Sinto que meu destino se mistura com o destino daqueles que me rodeiam). As respostas 

são dadas uma em escala de sete pontos, com os seguintes extremos: 1 = Discordo 

totalmente e 7 = Concordo totalmente (Anexo V). A versão brasileira corroborou a 

estrutura bi-fatorial originalmente proposta, apresentando índices de consistência interna 

(Alfas de Cronbach) de 0,52 e 0,54 para as sub-escalas independente e interdependente, 

respectivamente.  

Caracterização da Amostra. A fim de descrever as participantes da pesquisa 

apresentou-se no final do livreto uma página contendo perguntas de caráter sócio-bio-

demográfico (por exemplo, idade, estado civil, orientação sexual, classe social). Além 

disso, no sentido de contar com mais indicadores acerca da preocupação com a imagem 
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corporal, foram acrescentados os seguintes itens: “Com que freqüência você realiza, por 

conta própria, dieta restritiva (por exemplo, da sopa, do chá verde, da lua) para 

emagrecer?”, “Com que freqüência você lê revistas ou jornais que orientam sobre dieta ou 

perda de peso?” e “Você realiza atualmente alguma atividade física?”. Pediu-se, por fim, 

que a participante indicasse seu peso e sua altura (Anexo VI). 

4.4. Procedimento 

As participantes responderam os questionários individualmente, sendo abordadas 

nos ambientes da universidade por oito colaboradores, devidamente instruídos para 

controlar os fatores que pudessem comprometer as respostas.  Na ocasião, as mesmas 

instruções foram dadas para todas as respondentes, enfocando-se a possibilidade de 

esclarecer dúvidas quanto ao formato de resposta, mas não em relação ao conteúdo 

abordado.  Além disso, enfatizou-se o caráter voluntário da participação e a garantia de que 

toda informação seria confidencial. O tempo médio de resposta foi de 30 minutos.  

Atendendo ao disposto na resolução nº 196, de 10 de outubro de 1996 do Conselho 

Nacional de Saúde, a presente pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (n
o
 

do protocolo: 0585), do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba - 

CEP/CCS, sendo aprovada na 11
a
 Reunião Ordinária, realizada no dia 17 de dezembro de 

2008. Portanto, asseguram-se os critérios estabelecidos na resolução supracitada, sobretudo 

no que se refere à apresentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que foi 

devidamente lido e assinado por cada participante. 

4.5. Análise dos Dados 

Além das estatísticas descritivas (medidas de dispersão e tendência central), foram 

empregadas correlações r de Pearson para avaliar as relações entre as variáveis 

antecedentes (auto-imagem e valores humanos) e critério (imagem corporal). Em seguida, 
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para analisar em que medida os critérios de orientação dos valores e as auto-imagens 

explicam a imagem corporal, utilizou-se uma análise de regressão múltipla. Destaca-se que 

para a realização destas análises utilizou-se o pacote estatístico SPSS 17.  

Finalmente, com o fim de estruturar um modelo explicativo da imagem corporal 

que possa ser replicado em estudos posteriores, utilizou-se o AMOS 7. Nesta análise foi 

considerada a matriz de covariância, empregando-se o método de estimação ML (Maximum 

Likelihood). O ajuste do modelo foi avaliado em função dos seguintes indicadores:  

(1) ² (Qui-quadrado). Este índice proporciona um teste de significância do grau 

em que o modelo se ajusta aos dados, representando valores altos um ajuste ruim; 

(2) Razão ² / gl (graus de liberdade). Uma vez que o indicador anterior sofre 

influência do tamanho da amostra, podendo não funcionar adequadamente com amostras 

grandes (n > 200), emprega-se a Razão ² / gl, que é considerada uma bondade de ajuste 

subjetiva. Embora não exista um valor crítico para decidir sobre a adequação ou não do 

modelo, na prática são recomendáveis valores entre 2 e 3, aceitando-se até 5 (Byrne, 1989, 

2001);  

(3) Goodness-of-fit index (GFI). Reflete uma medida de variabilidade explicada 

pelo modelo, no qual seus valores podem variar entre zero (ajuste ruim) e um (ajuste 

perfeito), considerando-se aceitáveis valores de 0,90 ou mais (Marsh, Hau & Wen, 2004);  

(4) Comparative fit index (CFI).  Este índice compara de forma geral o modelo 

estimado e o modelo nulo, considerando valores iguais ou superiores a 0,90 como indicadores 

de ajustamento satisfatório; 

(5) Root-mean-square error of approximation (RMSEA). Utilizado para verificar a 

correção da tendência apresentada pelo qui-quadrado de se rejeitar o modelo a partir de 

grandes amostras. Valores mais próximos de zero sinalizam um ajuste melhor; são 
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recomendados valores iguais ou inferiores a 0,08, embora se admita até 0,10 como 

expressando um ajuste meritório (Jöreskog & Sörbom, 1989). 
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Antes de discorrer sobre as análises pertinentes à comprovação das hipóteses 

propostas, embora não seja a finalidade principal desta pesquisa, decidiu-se apresentar 

algumas peculiaridades desta amostra, assim como as relações estabelecidas entre as 

variáveis antecedentes e critérios. Neste sentido, optou-se por dividir este capítulo em 

três sub-tópicos. Inicialmente, descreve-se o tipo predominante de auto-imagem das 

participantes, suas prioridades valorativas e suas pontuações em investimento e 

preocupação com o corpo. Em seguida, apresentam-se as correlações entre as auto-

imagens independente e interdependente e os valores humanos com o investimento 

corporal e a insatisfação com o corpo. E finalmente, as análises realizadas a fim de 

comprovar as hipóteses elaboradas.     

5.1. Caracterização da Amostra Quanto aos Construtos de Interesse 

Com o propósito de conhecer qual a auto-imagem predominante desta amostra, 

suas prioridades valorativas e seu nível de investimento corporal, considerou-se as 

pontuações médias das participantes na Escala de Auto-imagem, no Questionário dos 

Valores Básicos e na Escala de Investimento corporal, respectivamente. Deste modo, 

verificou-se que a pontuação média das participantes foi maior na auto-imagem 

independente (m = 4,7, dp = 1,09) do que na interdependente (m = 4,6, dp = 0,87). Com 

relação às prioridades valorativas, constatou-se que as jovens pontuaram mais alto na 

subfunção Existência (m = 6,0, dp = 0,80), seguida pela Interacional (m = 5,76, dp = 

0,90), Suprapessoal (m = 5,5, dp = 0,80), Normativa (m = 5,1, dp = 1,16), Realização 

(m = 4,9, dp = 0,86) e Experimentação (m = 4,9, dp = 0,97). Quanto ao investimento 

corporal, observou-se uma pontuação média de 3,9 (dp = 0,52); devendo-se destacar 

que 97,3% da amostra pontuaram acima do ponto mediano da escala, que inclui os 

níveis Concordo (4) e Concordo totalmente (5).  
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Em relação a insatisfação com o corpo, optou-se por considerar as quatro categorias 

predefinidas a partir da pontuação total do Body Shape Questionnaire (Cooper & cols., 

1987; Di Pietro, 2001): (1) Nenhuma preocupação com a imagem corporal (< 81), (2) 

preocupação leve (81 – 110), (3) Preocupação moderada (111 – 140) e (4) preocupação 

extrema (> 140). Sendo assim, verificou-se que 60,5% das participantes se encontraram na 

primeira categoria, 21,9 % na segunda, 13 % na terceira e 4,7% na quarta.  

5.2. Correlações entre as Variáveis Antecedentes e Critérios  

Para estas análises, apesar das hipóteses propostas envolverem apenas as 

pontuações totais das medidas de investimento e insatisfação corporal, considerou-se tanto 

o escore total como aqueles correspondentes aos fatores específicos. Tais resultados podem 

ser contemplados na Tabela 2.  

 
Tabela 2. Correlações entre auto-imagem, investimento e insatisfação corporal (n = 301) 

1. Auto-imagem Independente           

2. Auto-imagem Interdependente 0,18
**

          

3. Investimento Corporal
1
 0,33

**
 0,01         

4. Imagem corporal 0,20
**

 -0,15
*
 0,76

**
        

5. Cuidado corporal 0,33
**

 0,10 0,66
**

 0,28
**

       

6. Toque corporal 0,15
**

 0,09 0,65
**

 0,26
**

 0,12
*
      

7. Insatisfação Corporal
2
 0,03 0,14

*
 -0,43

**
 -0,65

**
 -0,07 -0,13

*
     

8. Preocupação comparativa -0,06 0,19
**

 -0,47
**

 -0,67
**

 -0,13
*
 -0,14

*
 0,89

**
    

9. Alterações graves -0,06 0,07 -0,30
**

 -0,45
**

 -0,01 -0,16
**

 0,67
**

 0,61
**

   

10. Atitude -0,01 0,18
**

 -0,42
**

 -0,62
**

 -0,07 -0,15
**

 0,84
**

 0,81
**

 0,66
**

  

11. Autopercepção corporal 0,04 0,11 -0,40
**

 -0,61
**

 -0,06 -0,12 0,99
**

 0,83
**

 0,60
**

 0,76
**

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Notas: * p < 0,05, ** p < 0,01 (teste uni-caudal; eliminação por pares de itens em branco); 
1 

Investimento Corporal, 

avaliado por meio da Escala de Investimento Corporal - BIS; 
2
 Insatisfação corporal, mensurada por meio do Body 

Shape Questionnaire - BSQ.  

 

 

 

Como se pode observar, a pontuação total da Escala de Investimento Corporal se 

correlacionou negativa e significativamente com a da escala de insatisfação corporal (r = -

0,43, p < 0,01), assim como com os quatro fatores desta escala, especialmente com o fator 
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Preocupação comparativa (r = -0,47, p < 0,01). Verifica-se, também, que a auto-imagem 

independente se correlacionou direta e significativamente tanto com a pontuação total da 

Escala de Investimento Corporal (r = 0,33, p < 0,01), como com todos os fatores 

específicos desta escala, sendo o fator Cuidado corporal o que apresentou uma correlação 

mais forte (r = 0,33, p < 0,01). Entretanto, é preciso mencionar que este tipo de auto-

imagem não demonstrou correlação significativa com a medida de insatisfação corporal 

(BSQ). Adicionalmente, pode-se constatar que a auto-imagem interdependente apresentou 

uma correlação positiva e significativa tanto com a pontuação total da medida de 

insatisfação corporal (r = 0,14, p < 0,05), quanto com dois fatores desta medida, a saber: 

Preocupação comparativa (r = 0,19, p < 0,01) e Atitude (r = 0,18, p < 0,01). Nestas 

análises, não houve correlação significativa entre a escala de investimento corporal (BIS) e 

este tipo de auto-imagem. 

Em seguida, procurou-se avaliar a relação entre os valores humanos, o investimento 

corporal e a insatisfação com o corpo. Para o cálculo destas correlações, embora as 

hipóteses formuladas contemplem apenas os critérios de orientação social e pessoal, 

consideraram-se os três tipos de orientação (social, central e pessoal) e suas respectivas 

subfunções (Interacional, Normativa, Suprapessoal, Existência, Experimentação e 

Realização). Como observado na Tabela 3, os valores sociais se correlacionaram de forma 

positiva e significativa com a pontuação total da BIS (r = 0,29, p < 0,01). Constata-se, 

ainda, que as subfunções Interacional (r = 0,31, p < 0,01) e Normativa (r = 0,19, p < 0,01) 

também apresentaram correlações na mesma direção. Não ocorrendo, porém, correlação 

estatisticamente significativa entre estes valores e subfunções, e o BSQ. 



 

 

Tabela 3. Correlações entre valores humanos, investimento e insatisfação corporal (n = 301). 

2 0,72
**

                 

3 0,90
**

 0,35
**

                

4 0,50
**

 0,45
**

 0,39
**

               

5 0,28
**

 0,30
**

 0,19
**

 0,81
**

              

6 0,53
**

 0,43
**

 0,44
**

 0,81
**

 0,31
**

             

7 0,14
*
 0,20

**
 0,06 0,36

**
 0,31

**
 0,27

**
            

8 -0,05 0,14
*
 -0,15

**
 0,22

**
 0,24

**
 0,11 0,83

**
           

9 0,29
**

 0,19
**

 0,27
**

 0,37
**

 0,26
**

 0,33
**

 0,79
**

 0,31
**

          

10 0,29
**

 0,31
**

 0,19
**

 0,29
**

 0,21
**

 0,26
**

 0,20
**

 0,14
*
 0,17

**
         

11 0,11 0,14
*
 0,06 0,11

*
 0,08 0,11 0,09 0,03 0,12

*
 0,76

**
        

12 0,35
**

 0,25
**

 0,31
**

 0,37
**

 0,20
**

 0,41
**

 0,21
**

 0,13
*
 0,21

**
 0,66

**
 0,28

**
       

13 0,17
**

 0,27
**

 0,05 0,11 0,15
**

 0,02 0,12
*
 0,16

**
 0,03 0,65

**
 0,26

**
 0,12

*
      

14 -0,05 -0,02 -0,07 0,03 0,04 0,01 0,16
**

 0,20
**

 0,05 -0,43
**

 -0,65
**

 -0,07 -0,13
*
     

15 -0,07 -0,01 -0,09 -0,04 -0,03 -0,03 0,09 0,11 0,03 -0,47
**

 -0,67
**

 -0,13
*
 -0,14

*
 0,89

**
    

16 -0,02 -0,05 -0,00 -0,04 -0,02 -0,05 0,13
*
 0,16

**
 0,04 -0,30

**
 -0,45

**
 -0,01 -0,16

**
 0,67

**
 0,61

**
   

17 -0,02 -0,03 -0,01 -0,03 -0,03 -0,02 0,16
**

 0,19
**

 0,07 -0,42
**

 -0,62
**

 -0,07 -0,15
**

 0,84
**

 0,81
**

 0,66
**

  

18 -0,07 -0,03 -0,08 0,04 0,04 0,03 0,14
*
 0,18

**
 0,04 -0,40

**
 -0,61

**
 -0,06 -0,12 0,99

**
 0,83

**
 0,60

**
 0,76

**
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Notas: * p < 0,05, ** p < 0,01 (teste uni-caudal; eliminação por pares de itens em branco); 1. Valores Sociais, 2. Subfunção Interacional, 3. Subfunção Normativa, 

4. Valores Centrais, 5. Subfunção Suprapessoal, 6. Subfunção Existência, 7. Valores Pessoais, 8. Subfunção Experimentação, 9. Subfunção Realização, 10. 

Investimento Corporal, avaliado por meio da Escala de Investimento Corporal – BIS, 11. Imagem Corporal, 12. Cuidado Corporal, 13. Toque Corporal, 14. 

Insatisfação corporal, mensurada por meio do Body Shape Questionnaire – BSQ, 15. Preocupação comparativa, 16. Alterações graves, 17. Atitude, 18. 

Autopercepção corporal. 

8
1
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Considerando os valores centrais e suas subfunções, os resultados encontrados 

foram semelhantes aos do parágrafo anterior. Neste sentido, não houve correlação 

significativa entre estes e o BSQ; porém com relação a pontuação total da BIS, 

observou-se uma correlação direta e significativa entre esta, os valores centrais (r = 

0,29, p < 0,01) e as subfunções Suprapessoal (r = 0,21, p < 0,01) e de Existência (r = 

0,26, p < 0,01).  

Por fim, pode-se perceber, ainda, uma correlação positiva e estatisticamente 

significativa entre a pontuação total da BIS, os valores pessoais (r = 0,20, p < 0,01) e as 

subfunções de Experimentação (r = 0,14, p < 0,05) e Realização (r = 0,17, p < 0,01). 

Destaca-se que, diferentemente dos outros valores, os pessoais apresentaram uma 

correlação direta e significativa com a pontuação total do BSQ (r = 0,16, p < 0,01). Além 

disso, a subfunção de Experimentação, também se correlacionou de forma positiva e 

estatisticamente significativa com a pontuação total desta escala (r = 0,20, p < 0,01).       

5.3. Explicando a Insatisfação e o Investimento Corporal 

Nesta etapa, foram avaliadas as duas variáveis-critério: a insatisfação e o 

investimento corporal. Para tanto, realizaram-se análises independentes de regressão 

múltipla, considerando as auto-imagens independente e interdependente, e os valores 

humanos sociais e pessoais como variáveis antecedentes (preditoras), para as quais se 

formularam hipóteses. 

Insatisfação Corporal 

Como já referido, foram elaboradas quatro hipóteses para a variável insatisfação 

corporal: 

Hipótese 1. A auto-imagem independente predirá inversamente a insatisfação 

corporal. 
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Hipótese 2. Os valores que cumprem o critério de orientação pessoal predirão 

negativamente a insatisfação corporal.   

Hipótese 3. A auto-imagem interdependente predirá diretamente a insatisfação 

corporal. 

Hipótese 4. Os valores sociais predirão positivamente a insatisfação corporal.   

 

Cabe mencionar que nesta análise de regressão empregou-se o método enter. Os 

resultados indicaram que as variáveis antecedentes, em conjunto, explicaram 2% (R
2 

= 

0,02) da variância total (R = 0,13); sendo este modelo teórico não satisfatório, F (4,296) = 

1,21; p < 0,308. Observando a Tabela 4, constata-se que nenhuma destas variáveis 

preditoras explica a insatisfação corporal. Logo, pode-se dizer que estas quatro primeiras 

hipóteses não foram corroboradas.   

Tabela 4. Regressão múltipla para a insatisfação corporal (n = 301). 

Variável Critério Preditores β t 

Insatisfação Corporal Auto-imagem Independente 0,03 0,45 

 Auto-imagem Interdependente 0,11 1,95 

 Valores Sociais -0,04 -0,73 

 Valores Pessoais 0,02 0,39 
Nota: Método enter. 

 

Investimento Corporal 

Assim como para a insatisfação corporal, adotou-se o método enter na análise de 

regressão múltipla para o investimento corporal. Os resultados indicaram que o conjunto 

das variáveis antecedentes explicou 8% (R
2
 = 0,08) da variância total (R = 0,28); sendo 

este modelo teórico considerado moderadamente satisfatório, F (4,296) = 6,46; p < 0,001 

(Ver Tabela 5).  
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Tabela 5. Regressão múltipla para o investimento corporal (n = 301). 

Variável Critério Preditores β t 

Investimento Corporal Auto-imagem Independente 0,16 2,71* 

 Auto-imagem Interdependente  -0,05  -0,86 

 Valores Sociais 0,17    2,94* 

 Valores Pessoais 0,11    1,92 
Nota: Método enter; * p < 0,01.  

 

Analisando a tabela acima, verifica-se que o investimento corporal foi predito 

positivamente pela auto-imagem independente (β = 0,16) e pelos valores sociais (β = 

0,17); o que corroborou a Hipótese 5, mas contrariou a Hipótese 8 que presumia uma 

explicação negativa dos valores sociais quanto ao investimento corporal. Além disso, não 

foi possível comprovar as outras hipóteses (6 e 7), visto que a auto-imagem 

interdependente e os valores pessoais, simultaneamente, não foram eficazes para predizer, 

negativa e positivamente o investimento corporal.  

Com base nestes resultados, e tendo em vista a proposta de um modelo explicativo, 

decidiu-se avaliar a adequabilidade do investimento corporal para explicar a insatisfação 

com o corpo. Empregando-se uma análise de regressão linear simples, foi possível verificar 

a pertinência do investimento corporal na explicação negativa da insatisfação com o corpo 

entre as mulheres participantes desta amostra [R
2
 = 0,08; R = 0,28; F (1, 299) = 24,64, p < 

0,001; β = -0,28 (t = -4,96, p < 0,001)]. 

5.4. Modelo Explicativo da Insatisfação Corporal 

Finalmente, ainda que não seja o objetivo último desta dissertação, optou-se por 

testar e comparar diferentes modelos explicativos da insatisfação com o corpo, verificando 

aquele que melhor se adéqua aos dados desta amostra. Com base nos resultados das 

análises anteriores foram propostos dois modelos, que diferem em termos das auto-

imagens (independente e interdependente) e dos valores (pessoais ou sociais) na explicação 

do investimento corporal. Portanto, o primeiro modelo considerou que a auto-imagem 
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independente leva aos valores pessoais, que explicam o investimento corporal que, por sua 

vez, prediz inversamente a insatisfação corporal. Um resumo deste modelo é apresentado 

na Figura 5 a seguir. 

 

Figura 5. Explicação da insatisfação corporal com foco na 

auto-imagem independente e nos valores pessoais 

 No geral, embora heurístico, este modelo não reúne indicadores de ajuste 

adequados: ² (3) = 23,0, ²/gl = 7,67, GFI = 0,87, AGFI = 0,58, CFI= 0,71 e RMSEA = 

0,15 (IC90% = 0,096 - 0,209). Destaca-se, entretanto, que todos os pesos (lambdas) foram 

estatisticamente diferentes de zero (z > 1,96, p < 0,05). 

 O passo seguinte foi avaliar a importância que a auto-imagem interdependente e os 

valores sociais poderiam ter neste contexto. Desta forma, procurou-se testar um segundo 

modelo, considerando a auto-imagem interdependente como influenciando os valores 

sociais, estes predizendo o investimento corporal que, por sua vez, prediz inversamente a 

insatisfação corporal. Este modelo pode ser melhor apreendido observando a Figura 6 a 

seguir. 

 

Figura 6. Explicação da insatisfação corporal com foco na 

auto-imagem interdependente e nos valores sociais 
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 Este segundo modelo mostrou-se claramente mais adequado do que o anterior. Seus 

indicadores de ajuste, apesar de não serem perfeitos, cumprem às exigências que têm sido 

mencionadas na literatura: ² (3) = 3,8, ²/gl = 1,28, GFI = 0,98, AGFI = 0,94, CFI= 0,98 e 

RMSEA = 0,03 (IC90% = 0,000 - 0,107). Além disso, os pesos (lambdas) foram 

estatisticamente diferentes de zero (z > 1,96, p < 0,05). 
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Antes de discutir os resultados, faz-se necessário reiterar que a imagem corporal 

tem sido definida como um construto multidimensional (Ferreira & Leite, 2002). Neste 

sentido, de acordo com Campana e Tavares (2009), a compreensão dos problemas 

relacionados a este construto se torna complexa, dado que o mesmo abrange duas 

dimensões: a perceptiva, que envolve aspectos relacionados à precisão do tamanho e forma 

corporal real e percebida; e a atitudinal, que inclui a insatisfação geral com o próprio 

corpo, os afetos, as crenças e os comportamentos a ele relacionados. Neste estudo, foram 

avaliados dois dos componentes da dimensão atitudinal, a insatisfação com o corpo, de um 

modo geral, e o investimento corporal, representando o componente cognitivo; o que pode 

explicar, ao menos em parte, a força das correlações encontradas.  

Além disso, o estudo concentrou esforços na contribuição para o avanço desta 

temática, incluindo variáveis que possam atuar como antecedentes do investimento 

corporal e da insatisfação com o corpo, como é o caso das auto-imagens independente e 

interdependente, e dos valores humanos pessoais e sociais; esta decisão se pautou, 

fundamentalmente, na revisão de estudos que comprovaram a existência da relação entre 

tais construtos (Creedon & cols., 2009; Green & cols., 2006; Milfont & cols., 2002).  

Inicialmente, com o propósito de atender o primeiro objetivo específico, mesmo 

não sendo formulada qualquer hipótese nesta direção, buscou-se avaliar a relação entre a 

insatisfação com o corpo e o investimento corporal. Como observado, a correlação 

encontrada indicou que pessoas que investem mais no seu corpo apresentam menor 

insatisfação corporal. Sobre este aspecto, uma vez que o investimento corporal pode ser 

compreendido como a importância atribuída pelo indivíduo a sua aparência e aos 

comportamentos destinados ao cuidado saudável com o corpo (Morrison & cols., 2004), tal 

resultado parece consistente.  
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De fato, com base em estudos prévios, esperava-se que o investimento corporal 

atuasse com um promotor de bem-estar, reduzindo a insatisfação com o corpo. Alguns 

pesquisadores endossam esta perspectiva quando analisam, por exemplo, a relação entre a 

prática regular de atividade física e a avaliação que as pessoas fazem de seus corpos 

(Marques, 2003; Oliveira, 2009). Estes estudos verificaram que a prática adequada de 

exercícios físicos, considerada como uma opção de investimento corporal, contribuiu 

significativamente para avaliações mais precisas e positivas dos participantes com relação 

ao próprio corpo, o que proporcionou, conseqüentemente, maiores níveis de satisfação 

corporal. Segundo Oliveira (2008), a atividade física atua como um promotor de saúde, 

sendo esta compreendida como um estado de completo bem-estar físico, mental e social.  

Para atender aos demais objetivos, analisaram-se em seguida as quatro hipóteses 

iniciais, cujos conteúdos versavam sobre o papel das auto-imagens independente e 

interdependente e dos valores humanos sociais e pessoais na explicação da insatisfação 

corporal. As Hipóteses 1 e 3 foram elaboradas a partir de estudos que referendaram a 

relação negativa entre a auto-imagem independente e a insatisfação corporal (por exemplo, 

Creedon e cols., 2009), e na proposição de que os indivíduos que possuem uma auto-

imagem interdependente têm maior probabilidade de se conformarem às normas do grupo 

de pertença (Kim & Markus, 1999; Kitayama & cols., 1994). Em função disso, estas 

hipóteses assumiam que a insatisfação com o corpo seria inversamente predita pela auto-

imagem independente e diretamente pela interdependente, o que não foi confirmado.  

Adicionalmente, partindo-se da correlação positiva observada entre as auto-

imagens independente e interdependente e os valores pessoais e sociais, respectivamente 

(Milfont & cols., 2002), formularam-se as Hipóteses 2 (os valores que cumprem o critério 

de orientação pessoal predirão negativamente a insatisfação corporal) e 4 (os valores 

sociais predirão diretamente a insatisfação corporal). Entretanto, ao contrário do esperado, 
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os resultados das análises demonstraram que os valores pessoais e sociais não se 

configuraram satisfatoriamente como fatores explicativos da insatisfação com o corpo, não 

sendo, portanto, comprovadas estas hipóteses. 

Estes resultados podem ser compreendidos a partir de dois aspectos importantes 

relacionados às pesquisas sobre imagem corporal. O primeiro diz respeito aos contextos 

culturais nos quais têm se desenvolvido os estudos acerca da relação entre auto-imagem e 

insatisfação corporal; na maioria dos casos, estes envolvem amostras européias, norte-

americanas e asiáticas, inexistindo no contexto brasileiro pesquisas que contemplem a 

relação entre os construtos aqui analisados. Provavelmente, a relação entre tais variáveis 

assuma características distintas no contexto sul-americano e, mas especificamente, no 

Brasil. Sob outra perspectiva, os resultados encontrados podem sugerir a existência de 

alguma variável que se situe entre a insatisfação com o corpo e as variáveis auto-imagem e 

valores. Este aspecto foi analisado e será oportunamente discutido mais adiante.  

A Hipótese 5 afirmava que a auto-imagem independente atuaria explicando 

diretamente o investimento corporal, ao passo que a Hipótese 7 considerava a auto-imagem 

interdependente como predizendo inversamente este construto. Os resultados confirmaram 

a Hipótese 5, não ocorrendo o mesmo com relação a Hipótese 7. Se, por um lado, a 

escassez de estudos com ênfase na predição desta variável, dificulta a confrontação destes 

resultados, por outro, deve-se dizer que a elaboração destas hipóteses não se deu por acaso. 

Gouveia e cols. (2008), por exemplo, apontam que a associação entre a preocupação com a 

auto-imagem e a baixa auto-estima entre as mulheres, tem levado ao entendimento de que 

a auto-imagem é um aspecto importante na formação da auto-estima, variável que se 

apresenta como um correlato direto do investimento corporal.  

Um estudo desenvolvido por Orbach e Mikulincer (1998) demonstrou que o 

investimento corporal se correlacionou positivamente com a auto-estima (rmédio = 0,41, p < 
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0,001). Deste modo, quanto maior o engajamento em comportamentos de cuidado e/ou 

investimento corporal, maior a auto-estima do indivíduo. De modo análogo, Singelis e 

cols. (1999) verificaram que a auto-estima estava correlacionada positivamente com a 

auto-imagem independente (r = 0,42, p < 0,01), reforçando o fato de que pessoas cuja auto-

imagem predominante seja a independente, provavelmente, são menos vulneráveis a 

problemas de baixa auto-estima. Estas pesquisas, ainda que indiretamente, corroboram a 

compreensão de que esta dimensão da auto-imagem assume um papel significativo na 

explicação do investimento corporal. 

Com relação à auto-imagem interdependente, Singelis e cols. (1999) observaram 

que esta se correlacionou negativamente com a auto-estima (r = -0,14, p < 0,01). Além 

disso, Green e cols. (2006) enfatizam que as mulheres com auto-imagem 

predominantemente interdependente se mostram menos autoconfiantes e, em função disso, 

procuram afirmação externa para melhorar sua auto-estima. Deste modo, esperava-se que 

este tipo de auto-imagem explicasse negativamente o investimento corporal, hipótese que 

não se confirmou (Hipótese7).  

No entanto, uma análise mais específica da relação entre tais construtos, permitiu 

perceber que, apesar da auto-imagem interdependente não explicar significativamente o 

investimento corporal, quando considerados os fatores específicos da medida utilizada para 

avaliar este construto, esta auto-imagem se correlacionou inversamente com o fator 

Imagem Corporal (r = -0,15, p < 0,05), cujos itens medem o nível de satisfação com o 

corpo (por exemplo, Estou satisfeita com a minha aparência; Gosto da minha aparência, 

apesar das imperfeições). Apesar destes resultados, parece coerente, em função da 

escassez de estudos nesta direção, sugerir novas pesquisas que possibilitem a replicação 

destas análises.   
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A Hipótese 6 presumia que os valores pessoais prediriam positivamente o 

investimento corporal, ao mesmo tempo em que a Hipótese 8 conjeturava os valores 

sociais como predizendo negativamente este construto. Observando os resultados verifica-

se que, ao contrário do que se esperava, foram os valores sociais que explicaram 

diretamente o investimento corporal, e não os pessoais. Ressalta-se que a formulação 

destas hipóteses baseou-se na relação entre os valores humanos e as auto-imagens (Milfont 

& cols., 2002; Oishi & cols., 1998), e o fato dos valores representarem cognitivamente as 

necessidades humanas (Maslow, 1954; Rokeach, 1973).  

A auto-imagem independente representa o self estável, unitário e delimitado. 

Indivíduos com o self independente mais proeminente, quando pensam sobre si mesmos, 

tomam como referência suas próprias habilidades, características, atributos e objetivos, em 

lugar dos pensamentos, sentimentos e ações de outros (Markus & Kitayama, 1991; 

Singelis, 1994). Em função disso, quando se refere às prioridades axiológicas, estas 

pessoas adotam como princípios que guiam suas vidas, os valores pessoais, enfatizando a 

capacidade e a eficiência para alcançarem metas, buscando independência e espaço 

próprio, além de manterem relações do tipo contratual. Neste sentido, esperava-se que 

estes indivíduos primassem pelo cuidado com sua aparência, procurando, por exemplo, 

melhorar seu bem-estar, investindo em atividades que mantivessem ou aperfeiçoassem sua 

“performance”; entretanto, não foi o que os resultados demonstraram. 

Apesar disso, o fato dos valores sociais explicarem direta e significativamente o 

investimento corporal pode ser justificado. Pessoas que priorizam os valores sociais são 

centradas na sociedade, refletindo a importância de preservar a cultura e as normas 

convencionais, ao mesmo tempo em que acentuam o destino comum e a experiência 

afetiva entre os indivíduos, sendo os contatos sociais uma meta em si mesmo. De fato, 

observando os resultados das correlações entre o investimento corporal e os valores sociais 
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(r = 0,29, p < 0,01), e suas subfunções Interacional (r = 0,31, p < 0,01) e Normativa (r = 

0,19, p < 0,01), percebe-se um relação significativa entre tais construtos. Tal relação deve-

se, provavelmente, ao fato de que cuidar e/ou investir no próprio corpo reflete uma atitude 

positiva frente à sociedade, conduzindo a percepção de aceitação social (Almeida & cols., 

2005; Kakeshita & Almeida, 2006). Não obstante, é preciso reconhecer que tais resultados 

ainda precisam ser explorados por meio de análises mais robustas que possam evidenciar 

melhor as relações existentes entre estes construtos. 

A revisão da literatura e as análises desenvolvidas nesta dissertação permitiram 

pensar na proposta de um modelo explicativo (causal) da insatisfação com o corpo. Como 

descrito nos resultados, após testarem-se dois modelos específicos, o que melhor se 

adequou aos dados desta amostra foi o segundo, que considerou a auto-imagem 

interdependente como influenciando os valores sociais, estes predizendo o investimento 

corporal que, por sua vez, explica negativamente a insatisfação com o corpo. Tal modelo 

foi representado por meio da figura 7. 

 

Figura 7. Modelo explicativo da insatisfação corporal 

 

A primeira indicação deste modelo diz respeito ao papel da auto-imagem 

interdependente na explicação dos valores sociais. As pessoas que possuem como auto-

imagem predominante a interdependente não se concebem separadas da situação em que se 

encontram, mas sim modeladas por ela. Deste modo, dependem dos demais e de suas 

relações com eles para regularem seus comportamentos sobre os fatores contextuais 

(Markus & Kitayama, 1991; Singelis, 1994). Conseqüentemente, pode-se dizer que estas 
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pessoas adotam os valores sociais como princípios que guiam suas vidas, orientando-se em 

direção aos demais, adotando comportamentos que traduzem o desejo de se sentirem 

consideradas, aceitas e integradas no grupo, respeitando, também, os padrões culturais 

(Gouveia & cols., 2008). Sob esta perspectiva, alguns estudos têm apontado para o fato de 

que investir na própria aparência conduz a percepção de aceitação social (Almeida & cols., 

2005; Kakeshita & Almeida, 2006). 

Outro ponto a ser observado, é a função dos valores sociais na explicação do 

investimento corporal. De fato, como já comentado, as subfunções dos valores sociais 

(interacionais e normativos) promulgam as necessidades de pertença, amor e afiliação 

como fatores essenciais no estabelecimento e manutenção das relações entre as pessoas, 

além de refletirem a importância de preservar tanto a cultura quanto as normas 

convencionais (Gouveia & cols., 2008). As análises mais específicas do presente estudo 

demonstraram que a subfunção Interacional está correlacionada com a pontuação total do 

investimento corporal e, especialmente, com o fator Toque corporal (r = 0,27, p < 0,01); 

componente que descreve o contato com outras pessoas como uma das facetas do 

investimento corporal (por exemplo, Ser abraçada por alguém que está próximo de mim 

me conforta e Gosto de tocar as pessoas que estão próximas de mim).  

Adicionalmente, verificou-se que a subfunção Normativa além de se correlacionar 

com a pontuação total da Escala de Investimento Corporal (Gouveia & cols., 2008), 

apresentou correlação ainda mais forte com o fator Cuidado corporal (r = 0,31, p < 0,01). 

Os valores normativos representam cognitivamente a necessidade de controle e as pré-

condições imprescindíveis para alcançar todas as demandas institucionais e sociais do ser 

humano (Maslow, 1954; Schwartz, 1992). Neste sentido, explica-se a correlação entre 

estes valores e o fator Cuidado corporal, visto que comportamentos voltados para o 

cuidado com o corpo, como, por exemplo, os descritos nos itens 12 (Gosto de tomar 
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banho) e 15 (Quando me machuco, procuro cuidar imediatamente do ferimento) da 

medida utilizada, refletem algumas das normas convencionais preconizadas pela 

sociedade. Em síntese, as pessoas cuja prioridade valorativa concentra-se nos valores 

sociais são, provavelmente, mais influenciadas por normas convencionais quanto ao 

investimento corporal. 

Sobre este aspecto, é preciso destacar que o termo investimento corporal reflete o 

quão importante o indivíduo considera a sua aparência e os comportamentos destinados ao 

seu cuidado, incluindo um conjunto amplo de fatores que envolvem aspectos como: a 

promoção do bem-estar; o contato físico com outras pessoas; a evitação de situações que 

coloquem em risco tanto a saúde física como mental; a prática da higiene pessoal; a adoção 

de uma alimentação saudável, voltada não só para melhorar a forma física, mas, também, 

para a prevenção de doenças; e a prática regular de atividade física. 

Tal operacionalização do investimento corporal, associada às análises efetivadas 

neste estudo e a revisão da literatura, permitiram presumir que, no modelo proposto 

(Figura 7), o investimento corporal fosse associado inversamente com a insatisfação com o 

corpo.  De fato, os resultados de estudos prévios (Marques, 2003; Oliveira, 2009) já 

indicavam que quanto mais o indivíduo se envolve em comportamentos destinados ao 

cuidado e/ou investimento corporal, menos insatisfação com seu próprio ele apresenta. 

Justificando-se tal relação por meio do bem-estar físico, mental e social proporcionado por 

comportamentos desta natureza. 

Finalmente, cabe considerar que, apesar de apresentar índices de ajustes 

considerados satisfatórios, o modelo aqui proposto ainda carece de novas análises, 

considerando contextos distintos e amostras mais amplas que não se restrinjam a 

estudantes universitárias. A seguir, na conclusão, serão apresentadas algumas 
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considerações a esse respeito, juntamente com as observações acerca das limitações do 

estudo e os possíveis direcionamentos para novas pesquisas.  
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Esta dissertação teve como objetivo principal verificar a relação entre as auto-

imagens, os valores humanos e a imagem corporal. Procurou-se, especificamente, conhecer 

em que medida a insatisfação com o corpo e o investimento corporal estão correlacionados 

e avaliar o papel preditivo do conjunto de variáveis antecedentes (as auto-imagens 

independente e interdependente e os valores humanos pessoais e sociais) com relação à 

insatisfação e ao investimento corporal.  Para tanto, elaborou-se um estudo empírico que 

permitiu concluir que o objetivo proposto foi alcançado satisfatoriamente.  

No entanto, deve-se reconhecer que mesmo o pesquisador empreendendo esforços 

para evitar eventuais limitações, estas parecem inevitáveis. Portanto, considerando que tais 

limitações podem ser identificadas no transcorrer do estudo e, na maioria dos casos, no 

momento de sua finalização, julgou-se prudente apontar algumas das possíveis limitações 

encontradas neste estudo.  

Inicialmente, poder-se-ia assinalar, algumas peculiaridades da amostra: jovens 

universitárias com idades entre 18 e 27 anos.  Esta amostra, embora compreenda um 

público em que o investimento corporal e a preocupação com a aparência sejam 

característicos, não foi representativa da população, o que impossibilita a generalização 

dos resultados.  Outro ponto que pode ser destacado, consiste no fato da mesma ser 

composta exclusivamente por mulheres. Reconhece-se que embora os problemas 

relacionados à imagem corporal sejam mais característicos no público feminino, estudos 

recentes indicam que estes também podem ser observados em homens (Jonason, Krcmar & 

Sohn, 2009). Entretanto, a resolução desta possível limitação envolveria direcionamentos 

que ultrapassam o espaço de uma dissertação, implicando a validação da Escala de 

Investimento Corporal (BIS) e a inclusão de novas medidas para avaliar aspectos mais 

característicos da população masculina, como, por exemplo, a vigorexia e o complexo de 

Adônis (Grogan, 2008; Pope Jr., Phillips & Olivardia, 2000).  
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Além disso, apesar da compreensão de que a maioria dos problemas relacionados à 

imagem corporal envolve as dimensões perceptiva e atitudinal, a avaliação da imagem 

corporal feita nesta pesquisa envolveu apenas dois componentes da dimensão atitudinal (a 

insatisfação geral com o corpo e o investimento corporal). A não inclusão de medidas que 

considerassem os componentes afetivo e comportamental nesta dissertação se justifica por 

dois motivos. Por um lado, pelo número escasso de instrumentos desenvolvidos, validados 

e adaptados para o contexto brasileiro e, por outro, pelo fato dos instrumentos encontrados 

apresentarem parâmetros psicométricos considerados insatisfatórios.  Mesmo assim, deve-

se reconhecer que as limitações identificadas não invalidam os resultados encontrados e, 

principalmente, as contribuições da pesquisa.  

Nesta direção, destaca-se que a maioria dos estudos acerca dos problemas 

relacionados à imagem corporal faz referência a um conjunto amplo de variáveis, 

envolvendo desde as biológicas àquelas de caráter mais sócio-culturais; é neste contexto 

que os valores são citados como uma variável importante. Entretanto, a menção que se faz 

deste construto é, geralmente, muito vaga. Nestes estudos, os valores sempre são referidos 

de modo muito superficial, como se a própria menção a eles não carecesse de uma 

estruturação teórica. Fala-se em valores que diferenciam as culturas em suas relações com 

a imagem que se tem do corpo, mas sem especificar que modelo de valores embasa tal 

hipótese, ou apresentar qualquer proposta de estudo empírico acerca do tema. Neste 

sentido, uma contribuição importante do presente estudo, refere-se a utilização de uma 

teoria integradora, parcimoniosa e teoricamente fundamentada sobre os valores humanos 

(Gouveia & cols., 2008). 

Outro aspecto que também tem sido negligenciado nas pesquisas desenvolvidas no 

Brasil é o papel predito da auto-imagem na explicação dos problemas relacionados à 

imagem corporal, como a insatisfação com o corpo e os transtornos alimentares (Creedon e 

cols., 2009; Green & cols., 2006). O Modelo de Self Dual, proposto por Markus e 

Kitayama (1991), aqui utilizado, tem sido bastante empregado tanto em pesquisas 
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desenvolvidas no Brasil, como em todo o mundo, desfrutando de consistência teórica e 

comprovação empírica (Cross & Madson, 1997; Gouveia & cols., 2002; Sato & Cameron, 

1999; Singelis & cols., 1999). Portanto, a inclusão da auto-imagem entre as variáveis de 

interesse do estudo, tendo como base este modelo, representa uma contribuição relevante, 

dado que até o presente momento os estudos nesta direção tinham sido realizados apenas 

com amostras de outros países; sendo a maioria de natureza correlacional.  

Adicionalmente, a proposta de um modelo explicativo para a insatisfação corporal 

se constitui como mais uma importante contribuição. Este modelo, apesar de 

circunstancial, uma vez que, embora teoricamente embasado, considerou a mesma amostra 

a partir da qual se checaram as correlações entre todas as variáveis que o integram, 

representa um avanço na compreensão das variáveis que envolvem a insatisfação com o 

corpo. Constituindo-se, provavelmente, como um referencial que poderá ser seguido em 

outros estudos acerca da imagem corporal no Brasil. Contudo, torna-se fundamental 

recomendar que, em novos estudos, o mesmo seja testado, o que permitirá a comprovação 

do seu ajuste e da sua adequabilidade em diferentes amostras.  

Finalmente, ainda que esta dissertação represente uma pesquisa de cunho 

eminentemente básico, é impossível deixar de reconhecer algumas de suas possíveis 

aplicações. Presume-se que esta possa guiar ações educativas que visem tornar os jovens 

menos vulneráveis aos efeitos promovidos pelo culto ao corpo, subsidiando, por exemplo, 

possíveis programas de prevenção de transtornos alimentares, fundamentados nos valores 

humanos. Tal proposta parece exeqüível, uma vez que grande parte dos jovens que 

apresentam problemas relacionados à imagem corporal se encontra em escolas do ensino 

médio e nas universidades; sendo estes ambientes propícios para o desenvolvimento de 

programas desta natureza.   
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ANEXO I – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

 

   

Prezada colaboradora, 

 

Estamos realizando uma pesquisa com o propósito de conhecer possíveis fatores 

contribuintes para a explicação de comportamentos sociais. Para efetivação do estudo, 

gostaríamos de contar com sua colaboração respondendo este questionário. 

Para que você possa respondê-lo com a máxima sinceridade e liberdade, queremos lhe 

garantir o caráter anônimo e confidencial de todas as suas respostas. 

Por favor, leia atentamente as instruções deste caderno e marque a resposta que mais se 

aproxima com o que você pensa e/ou faz, sem deixar qualquer das questões em branco. 

Antes de prosseguir, de acordo com o disposto nas resoluções 196/96 e 251/97 do 

Conselho Nacional de Saúde, faz-se necessário documentar seu consentimento. 

Informamos que os dados coletados neste estudo serão considerados em seu conjunto, 

reforçando o caráter anônimo. Por fim, colocamo-nos a sua inteira disposição no endereço 

acima para esclarecer qualquer dúvida que necessite.  

 

Desde já, agradecemos sua colaboração. 

 

 
 

 
 

Termo de Consentimento 

 

Assinando este termo, estou concordando em participar do estudo acima mencionado, 

desenvolvido pela mestranda Sandra Lucena dos Santos Pronk, sob a coordenação do Prof. 

Dr. Valdiney V. Gouveia, do programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade 

Federal da Paraíba.  

 

Fortaleza, ____de ____________ de ______. 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura da participante 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CCHLA – DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

CEP 58.051-900 – João Pessoa - PB 

Tel.: 83 3216 7924 / Fax: 83 3216 7064 
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ANEXO II – Escala de Investimento Corporal – BIS  

INSTRUÇÕES. A seguir você encontrará uma lista de afirmações acerca de experiências, 

sentimentos e atitudes com relação ao corpo. Gostaríamos de saber o quanto cada uma 

delas diz respeito a você. Neste sentido, considerando a escala de resposta abaixo, 

pedimos-lhe que indique ao lado de cada frase o quanto concorda ou discorda com o que 

está sendo dito. 

 

 

1 2 3 4 5 

Discordo 

totalmente 
Discordo 

Nem concordo 

nem discordo 
Concordo 

Concordo 

totalmente 

 

 

01.____ Acredito que cuidar bem do meu corpo vai melhorar meu bem-estar. 

02.____ Não gosto quando as pessoas tocam em mim. 

03.____ Sinto-me frustrada com a minha aparência física. 

04.____ Gosto do contato físico com outras pessoas. 

05.____ Gosto de cuidar do meu corpo. 

06.____ Costumo manter distância da pessoa com quem estou conversando. 

07.____ Estou satisfeita com minha aparência. 

08.____ Sinto-me desconfortável quando as pessoas se aproximam fisicamente. 

09.____ Gosto de tomar banho. 

10.____ Odeio o meu corpo. 

11.____ Na minha opinião, é muito importante ter cuidado com o corpo. 

12.____ Quando me machuco, procuro cuidar imediatamente do ferimento. 

13.____ Sinto-me confortável com o meu corpo. 

14.____ Tenho raiva do meu corpo. 

15.____ Olho para ambos os lados antes de atravessar a rua. 

16.____ Regularmente, uso produtos de cuidado com o corpo. 

17.____ Gosto de tocar as pessoas que estão próximas de mim. 

18.____ Gosto da minha aparência, apesar das imperfeições. 

19.____ Ser abraçada por alguém que está próximo de mim me conforta. 

20.____ Cuido-me sempre que sinto qualquer sinal de doença. 
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ANEXO III – Questionário dos Valores Básicos – QVB 

INSTRUÇÕES. Por favor, leia atentamente a lista de valores descritos a seguir, considerando seu 

conteúdo. Utilizando a escala de resposta abaixo, escreva um número ao lado de cada valor para 

indicar em que medida o considera importante como um princípio que guia sua vida. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente não 

Importante 

Não 

Importante 

Pouco 

Importante 

Mais ou menos 

Importante 
Importante 

Muito 

Importante 

Extremamente 

Importante 

 

01.____SEXUALIDADE. Ter relações sexuais; obter prazer sexual. 

02.____ÊXITO. Obter o que se propõe; ser eficiente em tudo que faz. 

03.____APOIO SOCIAL. Obter ajuda quando a necessite; sentir que não está só no mundo. 

04.____CONHECIMENTO. Procurar notícias atualizadas sobre assuntos pouco conhecidos; 

tentar descobrir coisas novas sobre o mundo. 

05.____EMOÇÃO. Desfrutar desafiando o perigo; buscar aventuras. 

06.____PODER. Ter poder para influenciar os outros e controlar decisões; ser o chefe de uma 

equipe. 

07.____AFETIVIDADE. Ter uma relação de afeto profunda e duradoura; ter alguém para 

compartilhar seus êxitos e fracassos. 

08.____RELIGIOSIDADE. Crer em Deus como o salvador da humanidade; cumprir a vontade de 

Deus. 

09.____SAÚDE. Preocupar-se com sua saúde antes mesmo de ficar doente; não estar física ou 

mentalmente enfermo. 

10.____PRAZER. Desfrutar da vida; satisfazer todos os seus desejos. 

11.____PRESTÍGIO. Saber que muita gente lhe conhece e admira; quando velho receber uma 

homenagem por suas contribuições. 

12.____OBEDIÊNCIA. Cumprir seus deveres e obrigações do dia a dia; respeitar seus pais, os 

superiores e os mais velhos. 

13.____ESTABILIDADE PESSOAL. Ter certeza de que amanhã terá tudo o que tem hoje; ter 

uma vida organizada e planificada. 

14.____CONVIVÊNCIA. Conviver diariamente com os vizinhos; fazer parte de algum grupo, 

como: social, esportivo, entre outros. 

15.____BELEZA. Ser capaz de apreciar o melhor da arte, música e literatura; ir a museus ou 

exposições onde possa ver coisas belas. 

16.____TRADIÇÃO. Seguir as normas sociais do seu país; respeitar as tradições da sua sociedade. 

17.____SOBREVIVÊNCIA. Ter água, comida e poder dormir bem todos os dias; viver em um 

lugar com abundância de alimentos. 

18.____MATURIDADE. Sentir que conseguiu alcançar seus objetivos na vida; desenvolver todas 

as suas capacidades. 
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ANEXO IV – Body Shape Questionnaire – BSQ 

INSTRUÇÕES: Agora, queríamos saber como você vem se sentindo em relação à sua 

aparência nos últimos dias. Pensando nas últimas quatro semanas, responda as perguntas 

utilizando a escala de freqüência abaixo: 

 

6. Sempre 

5. Muito freqüentemente 

4. Freqüentemente 

3. Às vezes 

2. Raramente 

1. Nunca 

 

01. Sentir-se entediada faz você se preocupar com sua forma física? 1 2 3 4 5 6 

02. Você tem estado tão preocupada com sua forma física a ponto 

de sentir que deveria fazer dieta? 
1 2 3 4 5 6 

03. Você acha que suas coxas, quadril ou nádegas são grandes 

demais para o restante de seu corpo? 
1 2 3 4 5 6 

04. Você tem sentido medo de ficar gorda (ou mais gorda)? 1 2 3 4 5 6 

05. Você se preocupa com o fato de seu corpo não ser 

suficientemente firme? 
1 2 3 4 5 6 

06. Sentir-se satisfeita (por exemplo, após ingerir uma grande 

refeição) faz você sentir-se gorda? 
1 2 3 4 5 6 

07. Você já se sentiu tão mal a respeito do seu corpo que chegou a 

chorar? 
1 2 3 4 5 6 

08. Você já evitou correr pelo fato de que seu corpo poderia 

balançar? 
1 2 3 4 5 6 

09. Estar com mulheres magras faz você se sentir preocupada em 

relação ao seu físico? 
1 2 3 4 5 6 

10. Você já se preocupou com o fato de suas coxas poderem 

espalhar-se quando se senta? 
1 2 3 4 5 6 

11. Você já se sentiu gorda, mesmo comendo uma quantidade 

menor de comida? 
1 2 3 4 5 6 

12. Você tem reparado no físico de outras mulheres e, ao se 

comparar, sente-se em desvantagem? 
1 2 3 4 5 6 

13. Pensar no seu físico interfere em sua capacidade de se 

concentrar em outras atividades (como por exemplo, enquanto 

assiste à televisão, lê ou participa de uma conversa)? 

1 2 3 4 5 6 

14. Estar nua, por exemplo, durante o banho, faz você se sentir 

gorda? 
1 2 3 4 5 6 

15. Você tem evitado usar roupas que a fazem notar as formas do 

seu corpo? 
1 2 3 4 5 6 

16. Você se imagina cortando fora porções de seu corpo? 1 2 3 4 5 6 
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ANEXO IV – Body Shape Questionnaire – BSQ (continuação) 

6. Sempre 

5. Muito freqüentemente 

4. Freqüentemente 

3. Às vezes 

2. Raramente 

1. Nunca 

 

17. Comer doce, bolos ou outros alimentos ricos em calorias faz 

você se sentir gorda? 
1 2 3 4 5 6 

18. Você deixou de participar de eventos sociais (como, por 

exemplo, festas) por sentir-se mal em relação ao seu físico? 
1 2 3 4 5 6 

19. Você se sente excessivamente grande e arredondada? 1 2 3 4 5 6 

20. Você já teve vergonha do seu corpo? 1 2 3 4 5 6 

21. A preocupação diante do seu físico leva-lhe a fazer dieta? 1 2 3 4 5 6 

22. Você se sente mais contente em relação ao seu físico quando 

está de estômago vazio (por exemplo, pela manhã)? 
1 2 3 4 5 6 

23. Você acha que seu físico atual decorre de uma falta de 

autocontrole? 
1 2 3 4 5 6 

24. Você se preocupa que outras pessoas possam estar vendo 

dobras na sua cintura ou abdome? 
1 2 3 4 5 6 

25. Você acha injusto que as outras mulheres sejam mais magras 

que você? 
1 2 3 4 5 6 

26. Você já vomitou para se sentir mais magra? 1 2 3 4 5 6 

27. Quando acompanhada, você fica preocupada em estar ocupando 

muito espaço (por exemplo, sentada num sofá ou no banco de um 

ônibus)? 

1 2 3 4 5 6 

28. Você se preocupa com o fato de estarem surgindo dobrinhas em 

seu corpo? 
1 2 3 4 5 6 

29. Ver seu reflexo (por exemplo, num espelho ou na vitrine de 

uma loja) faz você sentir-se mal em relação ao seu físico? 
1 2 3 4 5 6 

30. Você belisca áreas de seu corpo para ver o quanto há de 

gordura? 
1 2 3 4 5 6 

31. Você evita situações nas quais as pessoas possam ver seu corpo 

(por exemplo, vestiários ou banhos de piscina)? 
1 2 3 4 5 6 

32. Você toma laxantes para se sentir magra? 1 2 3 4 5 6 

33. Você fica particularmente preocupada com seu físico quando 

em companhia de outras pessoas? 
1 2 3 4 5 6 

34. A preocupação com seu físico lhe faz sentir que deveria fazer 

exercícios? 
1 2 3 4 5 6 
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ANEXO V – Escala de Auto-imagem – EAI 

INSTRUÇÕES: Este é um questionário que mede uma variedade de sentimentos e 

comportamentos em diversas situações. A seguir é apresentada uma série de afirmações. 

Leia cada uma como se referisse a você. A seu lado escreva o número que melhor expressa 

seu nível de acordo ou desacordo. Por favor, responda a todas as afirmações.  

1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 

Fortemente 
Discordo 

Discordo 

um Pouco 

Nem Concordo 

Nem Discordo 

Concordo 

um Pouco 
Concordo 

Concordo 

Fortemente 

01.____Gosto de ser única e diferente das outras pessoas em muitos aspectos. 

02.____Sinto-me mais à vontade tratando a alguém de você, ainda que seja muito mais 

velho que eu. 

03.____Mesmo quando discordo fortemente dos membros do grupo, evito uma 

confrontação. 

04.____Respeito as pessoas de autoridade com as quais mantenho interação. 

05.____Faço minhas próprias coisas, independentemente do que pensam as outras pessoas. 

06.____Respeito as pessoas que são modestas. 

07.____Sinto que é importante para mim agir como uma pessoa independente. 

08.____Sacrificarei meu próprio interesse em benefício do grupo em que estou. 

09.____Prefiro dizer “Não” diretamente do que me arriscar a ser mal interpretado. 

10.____É importante para mim ter uma grande imaginação. 

11.____Levaria em consideração o conselho dos meus pais com respeito a meus estudos ou 

minha profissão. 

12.____Sinto que meu destino se mistura com o destino daqueles que me rodeiam. 

13.____Prefiro ser direta e clara quando lido com pessoas que pouco conheço. 

14.____Sinto-me à vontade quando colaboro com os demais. 

15.____Sinto-me à vontade se sou indicada para receber um elogio ou um prêmio. 

16.____Se meu irmão ou minha irmã fracassasse, me sentiria responsável. 

17.____Freqüentemente tenho a sensação de que minha relação com as outras pessoas é 

mais importante que minhas próprias realizações. 

18.____Dirigir-me às outras pessoas em uma aula (ou uma reunião) não é um problema 

para mim. 

19.____Ofereceria meu lugar em um ônibus a meu professor (ou meu chefe). 

20.____Comporto-me da mesma maneira esteja com quem esteja. 

21.____Minha felicidade depende da felicidade dos que me rodeiam. 

22.____Valorizo estar bem de saúde acima de tudo. 

23.____Permanecerei em um grupo se necessita de mim, ainda que não esteja feliz com 

ele. 

24.____Tento fazer o que é melhor para mim, independentemente de como poderia afetar 

às outras pessoas. 

25.____Ser capaz de me cuidar é um interesse principal em minha vida. 

26.____É importante para mim respeitar as decisões tomadas pelo grupo. 

27.____É muito importante para mim que minha identidade pessoal não dependa das 

outras pessoas. 

28.____É importante para mim manter a harmonia dentro do meu grupo. 

29.____Comporto-me da mesma maneira em casa e na escola (ou no trabalho). 

30.____Geralmente faço o que as outras pessoas querem fazer, ainda quando gostaria de 

fazer algo diferente. 
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ANEXO VI – Caracterização da Amostra 

Para finalizar, gostaríamos de obter algumas informações sobre você. Não pretendemos 

identificá-la, por isso não assine ou coloque o seu nome. Estas informações unicamente 

descrevem as participantes deste estudo. 

1. Idade: ______anos 

2. Por favor, informe a data da sua última menstruação: ____/____ 

3. Você atualmente está...  

 Casada (ou convivendo por, pelo menos, cinco anos com uma pessoa) 

 Solteira (nunca casada, separada, divorciada ou viúva)... 4. Tem namoro firme? 

 Não 

 Sim 

5. Qual a sua orientação sexual?  Heterossexual    Homossexual    Bissexual 

6. Você fuma?  Não         Sim... 7. Em média, quantos cigarros por dia? ___________ 

8. Considerando os últimos 30 dias, você tem realizado alguma dieta para emagrecer com 

a orientação de médico/nutricionista?   Não       Sim 

09. Você atualmente faz algum tratamento estético? 

 Não 

 Sim... 10. Indique o(s) tipo(s):_________________________________________ 

11. Com que freqüência você realiza, por conta própria, dieta restritiva (por exemplo, da 

sopa, do chá verde, da lua) para emagrecer? (circule um número na escala abaixo).  

Nunca 1 2 3 4 5 6 7  Sempre 

12. Com que freqüência você lê revistas ou jornais que orientam sobre dieta ou perda de 

peso? (circule) 

Nunca 1 2 3 4 5 6 7  Sempre 

13. Comparada com as pessoas do seu país, de que classe social você se considera? 

1 2 3 4 5 

  Classe Baixa    Classe Média     Classe Alta  

14. Você realiza atualmente alguma atividade física?  

 Não  

 Sim...  15. Qual atividade?___________________________________ 

  16. Com que freqüência?    Diariamente 

        Duas vezes por semana 

        Três vezes por semana 

        Uma vez por semana 

17. Quais são o seu peso (________) e a sua altura (________) 


