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Resumo 

O corpo assume um papel preponderante na vida do indivíduo e a sua vivência 

acarreta implicações para o bem-estar físico e psicológico do mesmo. Neste trabalho, 

procurou-se explorar uma componente respeitante ao corpo, a satisfação com a imagem 

corporal, enquanto construída no seio das relações de intimidade, em especial, pelas 

relações românticas. Neste sentido, procura-se compreender o papel do parceiro romântico 

para a satisfação com a imagem corporal do indivíduo, através da percepção que este tem 

da satisfação do seu companheiro com a imagem corporal do próprio indivíduo. Explorou-

se também o papel do medo da intimidade, enquanto fator que condiciona a vivência das 

relações românticas e que, possivelmente, contribuirá para a insatisfação dos sujeitos com o 

seu corpo. Aplicou-se o Body Image Assessment Scale- Body Dimensions, (BIAS - BD), 

(Gardner, Jappe & Gardner., 2009) e o Fear of Intimacy Components Questionnaire (Sobral 

& Costa, sub), elaborou-se um questionário sociodemográfico e ainda sete questões focadas 

na percepção subjetiva do indivíduo acerca dos comportamentos e atitudes do 

companheiro/a em relação ao seu aspeto físico. Os instrumentos foram aplicados a uma 

amostra de 218 sujeitos (72 homens e 146 mulheres) com uma idade compreendida entre os 

30 e os 45 anos que estivessem, no momento em que corresponderam ao questionário, 

numa relação romântica. 

 Os resultados apontam para a insatisfação como uma problemática presente junto 

dos indivíduos, para uma relação entre a satisfação com a imagem corporal e a satisfação 

percebida do companheiro romântico e também para uma relação entre a satisfação com a 

imagem corporal e o medo da intimidade na população masculina. A satisfação das 

mulheres parece ser preponderantemente influenciada pelo seu IMC e assinala-se a 

influência do parceiro romântico na mesma. No caso dos homens, denota-se a influência da 

satisfação percebida da companheira, da crítica percebida, do medo da intimidade e, no 

caso dos obesos, do IMC. Os resultados e suas implicações são discutidos de acordo com as 

questões de investigação colocadas e com os pressupostos teóricos que as suportam. 

Palavras-chave: satisfação com a imagem corporal, relações românticas, companheiro 

romântico, medo da intimidade 
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Abstract 

The human body plays a key role in a person’s life and its bodily experiences have 

consequences in its wellbeing, both physically and psychologically. In this thesis, it was 

attempted an exploration of one of the components related to the human body, the body 

image dissatisfaction. This component was assessed framed in the scope of intimate 

relationships, namely, romantic ones. The goal is to understand the romantic partner’s role 

in the individual’s satisfaction with its body image, through the perception of its partner’s 

opinion on the subject. The importance of fear of intimacy was also explored as a 

restraining factor in romantic relationships which may, eventually, contribute for the 

individual’s dissatisfaction with his body. The Body Image Assessment Scale- Body 

Dimensions, (BIAS - BD), (Gardner, Jappe & Gardner., 2009) and Fear of Intimacy 

Components Questionnaire (Sobral & Costa, sub) were applied, a sociodemographic 

questionnaire was carried out and there were elaborated seven questions focussed on the 

individual’s subjective perception of the partner’s behaviours and attitudes regarding the 

individual’s physical appearance. These resources were applied to a sample of 218 people 

(72 male and 146 female) with ages between 30 and 45 and who were, at the time of the 

questionnaire, romantically involved.  

The results show that dissatisfaction is a present problem, that there is a correlation 

between the individual’s satisfaction with its body image and the perceived satisfaction 

from its romantic partner and that there is, in the male population, a link between body 

image satisfaction and fear of intimacy. Women’s satisfaction appears to be determinately 

influenced by their body mass index (BMI); another factor that needs to be taken into 

account is the influence of their romantic partner. As for men, there is a clear influence of 

their partner’s perceived satisfaction and critics, of their fear of intimacy and, in the case of 

overweighed men, their BMI. The results and their implications are discussed according to 

the raised investigation questions and the theoretical assumptions that support them. 

 

Key words: body image dissatisfaction, romantic relationships, romantic partner, fear of 

intimacy  
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Resumé 

Le corps assume un rôle prépondérant dans la vie de l´individu et l´expérience de 

celui-ci entraîne des implications pour le bien-être physique et psychologique.  Dans la 

présente étude, on a cherché a exploré un des composants qui concerne le corps, la 

satisfaction avec l´image corporelle, étant ici perçue comme construite au sein des relations 

d´intimité, spécialement dans les relations romantiques. En ce sens, ont cherche à 

comprendre le rôle du partenaire romantique pour la satisfaction corporelle de l´individu, 

via la perception que celui-ci à de la satisfaction de son partenaire  avec  l´image corporelle 

de l´individu. Le rôle de la peur de l´intimité a aussi été explorée, étant perçue comme 

facteur qui conditionne l´expérience des relations romantiques et qui,  possiblement, 

contribuera pour l´insatisfaction des sujets avec son corps.  Le Body Image Assessment 

Scale – Body Dimentions, (BIAS – BD), (Gardner, Jappe & Gardner., 2009) et le Fear of 

Intimacy Components Questionnaire (Sobral & Costa, sub), ont été utilisés, un 

questionnaire sociodémographique a été élaboré ainsi comme sept questions sur la 

perception subjective de l´individu au sujet des comportements et attitudes du/de la 

partenaire en relation avec son aspect physique.  Les instruments ont été appliqués à un 

échantillon de 218 sujets (72 hommes et 146 femmes) avec un âge comprise entre 30 et 45 

ans qui étaient, au moment de réponse au questionnaire, dans une relation romantique. 

Les résultats indiquent l´insatisfaction comme une problématique qui est présente 

auprès des individus, une relation entre la satisfaction avec l´image corporelle et la 

satisfaction aperçue du partenaire romantique et aussi pour une relation entre la satisfaction 

avec l´image corporelle et la peur de l´intimité dans la population masculine. La satisfaction 

des femmes parait être influencée de manière prépondérante par son IMC et l´influence du 

partenaire romantique est signalée. Pour les hommes on dénote l´influence de la satisfaction 

aperçue de la partenaire, de la critique aperçue, de la peur de l´intimité et, dans le cas des 

obèses, l´influence du IMC. Les résultats et ses implications sont discutées d´après les 

questions d´investigation posées et les fondements théoriques qui les soutiennent.   

Mots-clé: satisfaction avec l´image corporelle, relations romantiques, partenaire 

romantique, peur de l´intimité 
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Introdução 

 

 O indivíduo vive e sente através de e com o corpo, sendo este o nosso “cartão-de-

visita” (Garner, 1997), o nosso primeiro contacto com o outro e também connosco. O 

estudo do corpo e da sua vivência torna-se, por isso, um elemento chave no estudo do ser 

humano, já que “será também através do corpo que nós experienciamos o mundo e 

conseguimos compreender o mundo” (Barbosa, 2008, p. xxiv). 

 Neste trabalho, propomo-nos a refletir sobre o corpo. Importa assinalar que não 

ambicionamos compreendê-lo na sua imensa complexidade, pelo que optamos por focar 

uma componente da imagem corporal – a insatisfação com a imagem corporal - que tem 

recebido crescente atenção dos autores já que traduz a mais importante medida de 

sofrimento (“distress”) associada à mesma (Thompson, Heinberg, Altabe, & Tantleff-

Dunn, 1999). Os indivíduos demonstram-se cada vez mais insatisfeitos com a sua imagem e 

esta tem vindo a ser associada a problemáticas como depressão, perturbações alimentares e 

stress, que condicionam o bem-estar do sujeito (Thompson & Thompson, 1986; Kim & 

Lennon, 2007; Halliwell & Dittmar, 2006; Farquar & Wasylkiw, 2007; Morrison, Doss & 

Perez, 2009; Gavin, Simo &, Ludman, 2010; Paap & Gardner, 2011; Juarez & Pritchard, 

2012), pelo que urge compreender este fenómeno. 

 Consideramos as relações de intimidade como fundamentais para o 

desenvolvimento saudável e bem-estar do sujeito (Hatfield, 1984) e como um dos contextos 

que influencia e é influenciado pela satisfação com a imagem corporal (Cash, Thériault & 

Annis, 2004). Como tal, procuramos compreender a satisfação no seio das relações 

amorosas. Neste sentido, optamos por explorar a satisfação do indivíduo e a satisfação 

percebida do parceiro romântico, este outro significativo que aparenta assumir um papel 

preponderante na forma como o sujeito se perceciona (Helm, 2009; Juarez & Pricthard, 

2012). Apesar de os estudos evidenciarem esta relação, pouca ênfase tem sido dada à 

mesma, nomeadamente, em relação à população masculina (Meltzer & McNulty,2010) o 

que reforça a pertinência deste trabalho. 

 Acresce a exploração do papel do medo da intimidade enquanto potencial promotor 

de insatisfação com o corpo. Contemplando este trabalho as relações de intimidade, 

afigura-se como pertinente compreender de que forma o receio dos indivíduos face à 
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intimidade comprometerá a forma como estes se percecionam, se sentem no seu corpo, ou 

até como percecionam que o outro o sente. 

 Partindo destes objetivos, organizamos o trabalho em cinco capítulos. O primeiro 

deles remete para o conceito de satisfação com a imagem corporal sendo dada ênfase às 

diferenças de género face à mesma, bem como à influência das relações românticas e do 

parceiro romântico para o modo como o indivíduo se perceciona. De seguida, 

contemplamos o medo da intimidade a partir da conceção proposta por Sobral e Costa (sub) 

fazendo referência ao conceito de intimidade e aos estudos que centram a sua atenção na 

forma como o medo da intimidade e as relações amorosas se interligam. Ainda neste 

capítulo, reunimos os estudos encontrados que abordam a relação entre a satisfação com a 

imagem corporal e o medo da intimidade, que apesar de serem escassos, permitem ponderar 

que haja uma relação entre ambas.  

 Posteriormente, apresentamos o capítulo três, onde descrevemos as questões de 

investigação que procuramos explorar, explicitando o propósito de cada uma delas. De 

seguida, consta a descrição dos participantes que ingressaram neste trabalho, indicam-se os 

instrumentos utilizados para a exploração dos nossos objetivos e, por fim o procedimento 

realizado. O capítulo quatro reúne os resultados encontrados neste trabalho, de acordo com 

as questões de investigação postuladas, que são discutidos no último capítulo.  

Nesta componente final do trabalho, intentamos uma reflexão acerca das 

possibilidades que os resultados encontrados suscitam. Neste âmbito, consideramos os 

resultados que corroboram a literatura revista e incidimos na exploração das implicações 

que os mesmos podem ter para a compreensão do funcionamento do indivíduo. Alertamos 

ainda para algumas questões que poderão ser consideradas em trabalhos futuros, 

compreendendo as limitações deste trabalho e também os seus possíveis contributos. 

Esperamos contribuir para a compreensão da satisfação com a imagem corporal, enquanto 

inserida no contexto das relações de intimidade, visando, como objetivo último, promover a 

exploração de uma área intrinsecamente associada ao bem-estar físico e psicológico do 

indivíduo. 
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Capítulo I 

A (in)satisfação com a imagem corporal 
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1. A imagem Corporal 

 

A imagem corporal tem sido alvo de grande interesse nos últimos anos e a 

quantidade de estudos que abordam este constructo tem aumentado de forma considerável 

nas últimas décadas. Entre 2000 e 2010 o número de publicações acerca do tema foi o 

dobro do número da década anterior (Cash & Smolak, 2011). Numa fase inicial, este 

conceito aparecia maioritariamente em trabalhos referentes a perturbações alimentares. 

Entretanto, um maior número de estudos permitiu compreender de outra forma a sua 

relevância e, por isso, começou a surgir associado a uma amostra mais abrangente, bem 

como a várias áreas do funcionamento psicossocial (eg, Altabe & Thompson, 1996; Cash, 

Thériault, Annis, 2004; McDonagh, Morrison & McGuire, 2008; Barbosa, 2008, Cash & 

Smolak,2011; Sabik, 2012). Apesar deste crescente número de estudos, a imagem corporal 

é um constructo de grande complexidade e carácter multidimensional, pelo que se torna 

difícil de aceder. 

A imagem corporal começou por ser considerada um constructo unidimensional 

centrado essencialmente em aspetos perceptivos e neurológicos reunidos no conceito de 

esquema corporal que coordenaria os movimentos e postura do corpo (Cash & Smolak, 

2011). Com o avançar dos anos e com o conhecimento adquirido no estudo deste tema, o 

conceito evoluiu para multidimensional e várias definições foram sendo propostas. 

Foi nos anos 50 que Schilder (1950 cit in Thompson, Heinberg, Altabe &Tantleff-

Dunn, 1999) clarificou o conceito introduzindo o caráter multidimensional do mesmo, 

enfatizando os processos psicológicos envolvidos na construção da imagem corporal, como 

as emoções, atitudes, valores e relações sociais. A sua conceção centrava-se na consciência 

psicológica da imagem corporal associando ao conceito noções teóricas da psicanálise e da 

sociologia. Foi a partir da definição do autor que os trabalhos subsequentes se basearam, 

daí o seu pioneirismo no estudo da imagem corporal, tal como a compreendemos hoje 

(Barbosa, 2008). 

Posteriormente, Shontz (1996 cit in Cash & Smolak, 2011) demarcou um novo 

período na conceção da imagem corporal já que procurou afastar o constructo do paradigma 

psicodinâmico de Schilder aproximando-o de uma abordagem integrativa. O autor 

postulava a necessidade de abandonar o estudo da imagem corporal para se centrar no 

estudo da “experiência corporal” baseada na integração das teorias do desenvolvimento, 

Gestalt e cognitivismo e constituída pela componente cognitiva e perceptual que foi, mais 

tarde, utilizada por Cash (2002). 
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Apesar da crescente atenção dada à imagem corporal, são os anos 90 que 

representam a década de maior evolução do constructo tendo sido publicadas várias obras 

consignadas exclusivamente ao tema – Body images: development, deviance and change 

(Cash & Pruzinksy, 1990), Body Image Disturbance: Assessement and Treatment 

(Thompson, 1990), Exactig Beauty; Theory, Assessement and Treatmente of Body Image 

Disturbance (Thompson, Heinberg, Altabe &Tantleff-Dunn, 1999) (Cash & Smolak, 2011). 

Destacam-se, deste período, as definições de dois autores que contribuíram para a 

conceção atual da imagem corporal. A primeira é a de Garner (1997), baseada nos 

princípios do Gestaltismo, que afirma que a “imagem corporal é a representação mental que 

temos de nós próprios, é o que nos permite contemplarmo-nos. A imagem corporal não é 

apenas influenciada pelos nossos sentimentos e influencia ativamente o nosso 

comportamento, autoestima e a psicopatologia” (p.32) introduzindo o conceito de imagem 

corporal como uma representação mental. A segunda é a definição que Cash, que tem sido 

amplamente utilizada na literatura (eg. Banfield & McCabe, 2002; Haliwell & Ditmar, 

2006; Farquar & Wasylkiw, 2007; Kim & Lennon, 2007; Helm, 2009; Nazaré, 2010; 

Ferguson, Munoz, Contreras, 2011; Brennan, Lalonde, Bain, 2011; Sabik, 2012). O autor, 

com base no paradigma cognitivo - comportamental, define a imagem corporal como um 

constructo multidimensional que se refere às percepções, atitudes e experiências do 

indivíduo relacionadas com o próprio corpo, mais especificamente com a aparência física, 

no que respeita ao tamanho, à forma e à estética do mesmo (Cash & Pruzinsky, 1990, 

2002). O autor propôs também a distinção de dois componentes da imagem corporal: uma 

avaliativa/ afetiva e outra cognitiva. A primeira incluiu os sentimentos relativos à aparência 

do corpo, ou seja, traduz a satisfação ou insatisfação com o corpo, resultante da percepção 

que o indivíduo tem do seu corpo comparativamente ao ideal físico que interiorizou. Por 

outro lado, a segunda componente integra os pensamentos e crenças relativos à aparência 

atendendo à importância cognitiva, emocional e comportamental do corpo para a 

autoavaliação do individuo (Gaspar, 1999; Cash, Thériault & Annis, 2004; Banfield & 

McCabe, 2002; Nazaré, 2010). 

No âmbito nacional, destaca-se a definição de Barbosa (2008) que entende a 

imagem corporal como uma “construção biopsicossocial, parcialmente determinada por, 

mas não reduzida a, um corpo físico e objetivo salientando-se a vivência dinâmica e 

emocional de um corpo emboído de significados, construídos ao longo do tempo e baseados 

nas experiências vividas” (Barbosa, 2001; Barbosa, 2008; Barbosa, Matos & Costa, 2011).  
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1.1.A satisfação com a imagem corporal 

 

Apesar de partirmos do conceito de imagem corporal não nos propomos, neste 

trabalho, a explorá-lo na sua totalidade, dada a sua grande complexidade. Por conseguinte, 

optamos por colocar o enfoque numa das componentes da mesma: a satisfação. Na 

literatura, a satisfação com a imagem corporal tem vindo a ser concetualizada como uma 

discrepância entre a imagem corporal real e a imagem corporal ideal (Fitzgibbon et al. 2000 

cit in Sklar, 2008; Barbosa, 2008; Paap & Gardner, 2011), isto é, entre a forma como o 

indivíduo percepciona a sua imagem e a forma como gostaria que a sua imagem realmente 

fosse. Partindo desta concepção, vários estudos têm verificado que a insatisfação é um 

fenómeno cada vez mais comum na população o que levou a que fosse mencionado como 

um “descontentamento normativo”, já que a insatisfação parece ser mais frequente do que a 

própria satisfação com a imagem corporal (Cash & Pruzinksy, 1999; Thompson, Heinberg, 

Altabe, & Tantleff-Dunn, 1999; Markey & Markey, 2005). Além de ser um constructo 

importante a explorar, dada a sua frequente manifestação nos indivíduos, a satisfação com a 

imagem corporal traduz, segundo Thompson, Heinberg, Altabe e Tantleff-Dun (1999), a 

mais importante medida de sofrimento (“distress”) associada à imagem corporal, uma vez 

que representa e salienta a avaliação subjetiva do indivíduo.  

As publicações sobre a satisfação com a imagem corporal têm evidenciado que esta 

surge associada a outras problemáticas, tais como: baixa autoestima, depressão, humor 

depressivo, ansiedade social e perturbações alimentares (Thompson & Thompson, 1986; 

Kim & Lennon, 2007; Halliwell & Dittmar, 2006; Farquar & Wasylkiw, 2007; Morrison, 

Doss & Perez, 2009; Gavin, Simo &, Ludman, 2010; Paap & Gardner, 2011; Juarez & 

Pritchard, 2012), sendo cada vez mais pertinente o estudo do constructo já que esta 

problemática tem implicações no quotidiano dos indivíduos e no seu bem-estar. 

 A imagem corporal é construída no seio das especificidades contextuais e 

individuais do ser humano pelo que é um processo em constante reconstrução e 

(re)significação. Deste modo, é um fenómeno que se inicia no nascimento e que vai sendo 

progressivamente estruturado segundo um “processo de mediatização indivíduo-família-

sociedade” (Barbosa, 2008 p.47), implicando a contínua influência de fatores sociais e 

culturais (Pruzinsky & Cash, 1990). Os fatores propiciadores da insatisfação corporal têm 

vindo a ser descritos na literatura e surgem componentes sociais como os media, a etnia, a 

classe social e família e componentes psicológicos como crenças, relação mãe-filha e o 

papel do autocontrolo (Ogden, 2004). Importa salientar que estas variáveis não são 
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mutuamente exclusivas e é na integração de todos os contextos e na importância de 

diferentes fatores que se pode explorar e compreender a insatisfação corporal como um 

fenómeno e também como algo experienciado de forma única por cada indivíduo. De todos 

os fatores que influenciam a satisfação com a imagem corporal, as diferenças de género têm 

sido bem documentadas na literatura (Cash & Pruzinksy, 1990; Gaspar, 1999; Barbosa, 

2001; Kakeshita & Almeida, 2006; Barbosa; 2008; Çatikkas, 2011; Peat, Peyerl, Ferraro, 

Butler, 2011) e figuram como uma das variáveis que mais explicam a variação da imagem 

corporal (Barbosa, Matos & Costa, 2011).  

 

1.2.A satisfação com a imagem corporal e o género 

 

 A literatura perscrutada deixa transparecer uma ideia consensual: há uma maior 

insatisfação corporal por parte das mulheres comparativamente com os homens, já que elas 

se mostram mais descontentes com o seu peso, tamanho e formas corporais e com a 

aparência física em geral (Helm, 2009; Çatikkas, 2011; Brennan, Lalonde & Bain, 2011), 

sendo prevalecente o número de estudos sobre a insatisfação com a imagem corporal que se 

foca na população feminina (Morrison, Doss & Perez, 2009; Helm, 2009; Ferguson, Munoz 

& Contrera, 2011; Pruis & Janowsky, 2010; Sabik, 2012).  

 Os investigadores têm avançado com algumas explicações para o predomínio da 

insatisfação com a imagem corporal junto das mulheres. Admitem, nomeadamente, que a 

influência dos media pode estar associada a esta questão, na medida em que há uma maior 

exposição de uma figura ideal feminina magra nos diferentes meios de comunicação. 

(Kakeshita, Almeida, 2006; Helm, 2009; Pruis & Janowsky, 2010; Slater, Tiggeman, Firth 

& Hawkins, 2010; Sabik, 2012). Além disso, parece haver também uma maior 

internalização desta figura ideal por parte das mulheres, quando comparadas com os 

homens, e, como tal, quanto mais distantes se situam desse ideal mais insatisfeitas as 

mulheres se parecem sentir (Brennan, Lalonde & Bain, 2011). Uma outra justificação para 

esta discrepância prende-se com a hipótese de que as diferenças de género reflitam uma 

crença da população feminina de que a sua aparência física, incluindo tamanho e formas 

corporais, constitui um aspeto central do seu valor enquanto pessoa, representando um 

importante preditor do seu sucesso nas relações próximas (Cash, Thériault &Annis, 2004; 

Markey & Markey, 2005).  
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 Apesar da insatisfação com a imagem corporal ser mais evidente junto das 

mulheres, na população masculina esta questão também se verifica (Cash, Thériault, Annis, 

2004; McDonagh, Morrison & McGuire 2008; Halliwell & Ditmar, 2006; Farquar & 

Wasylkiw, 2007; Barbosa, 2008; Çatikkas, 2011; Peat, Peyerl, Ferraro, Butler, 2011; Goins, 

Markey & Gillen, 2012; Juarez & Pritchard, 2012; Parent, 2013). De facto, afigura-se 

consensual que aspetos modernos da cultura ocidental tragam mais pressões sociais 

relativamente ao corpo masculino (Markey & Markey, 2005; Brennan, Lalonde & Bain 

2011) e, recentemente, surge o ideal de uma figura relativamente magra, moldada e 

musculada (Barbosa, 2008; McCabe & Mc Greevy 2010; Peat, Peyerl, Ferraro, Butler, 

2011; Parent, 2013). Os media parecem dar cada vez mais ênfase a esta figura ideal e há um 

maior número de imagens, anúncios e campanhas que recorrem à mesma, o que parece 

contribuir para uma maior insatisfação com a imagem corporal no sexo masculino que, tal 

como as mulheres, procura corresponder e aproximar-se do corpo ideal (Farquar & 

Wasylkiw, 2007). 

 Deste modo, a insatisfação com a imagem corporal deixa de ser uma problemática 

circunscrita à população feminina para ser uma preocupação partilhada pelo sexo 

masculino. Contudo, apesar de ser comum a homens e mulheres, que convergem quanto ao 

desejo de corresponder à figura ideal, os dois géneros parecem diferir quanto à forma como 

experienciam a insatisfação. Todavia, enquanto o objetivo da maioria das mulheres é perder 

peso, os homens procuram maioritariamente ganhar massa muscular sem que isso implique 

mais massa gorda (McCabe & Ricciardelli, 2001 cit in Barbosa, 2008; Peat, Peyerl, Ferraro, 

Butler, 2011; Parent, 2013). Este parece ser um ponto de divergência revelante já que a 

insatisfação das mulheres parece estar associada ao seu peso e a dos homens à 

muscularidade que parece ser percepcionada por eles como sinónimo de masculinidade 

(McCabe & Mc Greevy, 2010). Deste modo, as estratégias utilizadas para atingir a figura 

ideal são também díspares: os homens recorrem a exercícios físicos potenciadores do 

aumento da massa muscular; as mulheres optam por uma dieta alimentar mais restritiva. 

As diferenças de género estendem-se também às áreas específicas do corpo que 

geram maior insatisfação, com o sexo feminino a demonstrar preocupação com as zonas do 

rosto, abdómen, ancas, coxas e pernas e o sexo masculino a focar-se nos genitais e 

músculos (Gaspar, 1999). Neste sentido, Çatikkas (2011) verificou que, nas mulheres, a 

proporção entre a cintura e a anca era preditora da sua satisfação com a imagem corporal 

bem como a percentagem de gordura no corpo, por outro lado, nos homens, essas medidas 
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não pareciam relacionar-se com a satisfação com a imagem corporal o que é coerente com 

as propostas de Ogden e Taylor (2000). Estes resultados sugerem que a satisfação com a 

imagem corporal das mulheres será mais influenciada pela gordura e formas corporais do 

que a dos homens, alertando para a necessidade de explorar outros fatores na compreensão 

da insatisfação junto dos homens, nomeadamente, a muscularidade, que foi também 

sugerida por outros estudos (McCabe & McGreevy, 2010). 

A influência do índice de massa corporal (IMC) é outra questão que tem suscitado a 

atenção dos investigadores sendo concordante a ideia que as mulheres serão influenciadas 

por este valor na satisfação com a imagem corporal (Miller, 2001; Watkins, Christie, 

Chally, 2008; Ferguson, Munoz, Contreras, 2011). No caso dos homens, há estudos 

discordantes. Alguns sustentam que apenas a muscularidade é significativa e não o IMC 

(McCabe & Mc Greevy, 2010; Çatikkas, 2011), e outros que afirmam que o IMC tem poder 

preditivo na imagem corporal (Saur & Pasian, 2008; Watkins, Christie, & Chally, 2008) 

nos homens que se encontram insatisfeitos. Isto é, os autores sustentam que, nos homens 

que se sentem satisfeitos com a sua imagem corporal, o IMC não é preditivo da sua 

satisfação. Contudo, nos que se encontram insatisfeitos o IMC adquire significância e 

sugerem, como explicação para estes resultados, que os homens que desejam ter um IMC 

superior procuram aumentar a sua massa muscular, enquanto os que pretendem ter um IMC 

inferior intentam manter a massa muscular e diminuir a massa gorda. Deste modo, homens 

e mulheres distinguem-se não quanto ao facto de o IMC ter ou não influência na sua 

satisfação mas quanto à forma como este fator influencia a mesma. As mulheres procuram 

um IMC inferior com o intuito de perder peso, enquanto os homens procuram que o seu 

IMC traduza uma figura musculada em consonância com a figura ideal almejada. 

Barbosa (2008) encontrou também diferenças de género relativamente à satisfação 

com o peso. A autora estudou o impacto das relações de vinculação aos pais, aos pares e ao 

par romântico junto da imagem e vivências corporais e percebeu que o sexo feminino era 

mais suscetível à insatisfação com a imagem corporal. Contudo, a autora salienta que, ainda 

que o género seja um preditor importante nas questões associadas ao corpo, a qualidade das 

relações românticas surge como um fator fulcral para as mesmas.  

 Apesar de serem várias as diferenças entre género acerca da satisfação com a 

imagem corporal, alguns autores registaram também semelhanças na vivência desta 

satisfação. Brennan, Lalonde e Bain (2011) encontraram algumas das diferenças 



10 
 

supramencionadas, mas verificaram que as diferenças entre géneros se esbatem quando os 

participantes se referem às suas emoções e percepções sobre a imagem corporal quando em 

contacto com o sexo oposto. Ambos parecem sentir-se preocupados com o impacto que a 

sua aparência terá no contato com o outro e parecem considerar que a sua atratividade física 

influenciará uma possível relação significativa com um parceiro romântico. De facto, o 

papel da satisfação com a imagem corporal na vivência de relações românticas é transversal 

a homens e mulheres, e apesar de serem escassos os estudos que se focam nesta relação são 

concordantes na ideia que há uma relação recíproca entre ambas (Cash, Thériault & Annis, 

2004; Morrison, Doss & Perez, 2009; Meltzer & McNulty,2010). 

  

1.3. A satisfação com a imagem corporal e a relação romântica  

 A vivência da imagem corporal está reciprocamente ligada à forma como o 

indivíduo vivencia as relações interpessoais, nomeadamente, as relações românticas (Cash, 

Thériault, & Annis, 2004; Morrisson, Doss & Perez, 2009; Meltzer & McNulty, 2010; 

Juarez & Pritchard, 2012). Nesta relação, o parceiro romântico parece assumir um papel de 

extrema relevância constituindo-se a satisfação percebida do companheiro como um 

importante preditor da satisfação do próprio indivíduo com a sua imagem corporal e com a 

relação amorosa (Helm, 2009; Juarez & Pricthard, 2012). 

  A influência das relações românticas e do parceiro romântico na satisfação com a 

imagem corporal tem sido estudada por alguns autores que procuraram compreender de que 

forma é que ambas se relacionavam. Um dos fatores que parece mediar esta relação é o 

género, na medida em que o papel da relação romântica parece ser significativo na 

satisfação com a imagem corporal do indivíduo para homens e mulheres, contudo, há 

diferenças entre ambos. As mulheres reconhecem, mais prontamente, a influência da 

relação amorosa para a sua satisfação com a imagem corporal do que os homens (Ambwani 

& Strauss, 2007). Os autores sugerem que esta discrepância resultará da influência do papel 

de género masculino, o que é coerente com outros trabalhos (Goins, Markey & Gillen, 

2011). Homens e mulheres parecem distinguir-se também quanto à componente da relação 

romântica que mais condiciona a sua satisfação. Juarez e Pritchard (2012) verificaram que a 

confiança na relação é o maior preditor da satisfação com a imagem corporal nas mulheres, 

mas não nos homens o que pode sugerir que apenas as mulheres são suscetíveis à mesma 

enquanto o sexo oposto parece não se sentir ameaçado nem confrontado pelo nível de 
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confiança na relação. Quanto aos homens, é o apoio que prediz a sua satisfação com o 

corpo, sendo que quanto mais apoiados se sentem mais satisfeitos se encontram (Juaez & 

Pritchard, 2012). 

A influência da duração da relação na satisfação com a imagem corporal tem sido 

discutida também em alguns trabalhos e há dados discordantes em relação à mesma. Goins, 

Markey e Gillen (2011) e Paap e Gardner (2011) não encontraram diferenças significativas 

relativamente à duração da relação e Markey e Markey (2005) perceberam, por sua vez, 

que, quanto mais longa era a relação, mais insatisfeitas as mulheres se encontravam e mais 

insatisfeitas acreditavam que os seus maridos se encontravam. Contudo, os companheiros 

não se mostravam mais insatisfeitos com a longevidade da relação, pelo que os autores 

sugerem que, quanto mais longa é a relação, mais as mulheres parecem acreditar que os 

maridos partilham do seu ideal e, por isso, mais insatisfeitas se sentem e acreditam que eles 

estão. Deste modo, devido à discrepância de resultados, a importância da duração da 

relação para a satisfação com a imagem corporal carece ainda de investigação. 

Quanto ao estado civil, Tom,Chen, Liao e Shao (2005) compararam solteiros e 

casados e verificaram que o casamento parecia atenuar o desejo do indivíduo de que o seu 

companheiro romântico correspondesse ao ideal e também de corresponder, ele próprio, a 

essa figura. Contudo, numa análise posterior, os autores alertam para a necessidade de 

considerar que os participantes do estudo se mostravam muito satisfeitos com a sua relação 

conjugal e, como tal, os resultados pareciam indicar que seria a qualidade da relação 

conjugal que contribuía para que a figura ideal não fosse tão importante para os casados 

comparativamente com os indivíduos solteiros.  

Apesar do estado civil aparentar atenuar a importância da figura ideal, as mulheres 

continuam a procurar corresponder a esse ideal, mesmo em relações longas, e os homens 

parecem também revelar um maior desejo de que as suas companheiras correspondam a 

esse ideal do que o contrário (Tom, Chen, Liao & Shao, 2005). Assim, a atratividade sexual 

e o tamanho corporal parecem ser mais preponderantes para as mulheres, uma vez que estes 

fatores são responsáveis pela relação entre a sua satisfação com a imagem corporal e a 

satisfação com a relação conjugal, quer das mulheres quer do seu companheiro. É a 

percepção das mulheres acerca da sua atratividade que parece promover a qualidade e 

quantidade de relações sexuais, o que promove a satisfação de ambos os membros da díade 

com a relação conjugal (Meltzer & McNulty, 2011). Deste modo, a relação entre a 
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satisfação com a imagem corporal e a relação romântica parece ser mais influenciada pela 

satisfação da mulher com o seu corpo, bem como pela satisfação do homem com o corpo da 

sua parceira (Halliwell & Ditmar, 2006). Esta maior crítica e ênfase dada ao corpo feminino 

pode contribuir para a maior insatisfação junto das mulheres (Ogden & Taylor, 2000; Paap 

& Gardner, 2011). 

Na exploração da relação entre a satisfação com a relação amorosa e a satisfação 

com a imagem corporal, vários autores (Friedman, Dixon, Borwnell, Whishman & Wilfley, 

1998; Cash, Thériault & Annis, 2004; Morrison, Doss & Perez, 2009) têm concordado na 

proposta de uma relação bidirecional entre as variáveis. Por um lado, a insatisfação com a 

imagem corporal pode suscitar dificuldades na interação sexual e social contribuindo para a 

insatisfação com a relação, quer do indivíduo quer do seu companheiro, e, por sua vez, a 

insatisfação conjugal poderá desencadear no indivíduo a percepção de ser menos desejado e 

atraente para o parceiro, condicionando a satisfação com a imagem corporal. Ainda neste 

sentido, a relação romântica pode funcionar como um fator protetor para a insatisfação com 

a imagem corporal quando é uma fonte de segurança, autoconfiança e bem-estar. Todavia, 

quando há um ciclo de interações negativas entre o casal, a relação pode funcionar como 

um fator propiciador de insatisfação (Morrisson, Doss & Perez, 2009). Deste modo, não 

parece surgir uma relação causal entre os conceitos mas antes uma influência recíproca que 

difere consoante a contextualização de cada indivíduo e de cada relação romântica na qual 

o parceiro amoroso desempenha um importante papel (Tantleff- Dunn & Thompson, 1995; 

Juarez & Pritchard, 2012). De facto, quanto mais insatisfeito o indivíduo acredita que o seu 

companheiro está com a sua imagem corporal mais insatisfeito se sente com a sua relação 

amorosa (Paap & Gardner, 2011). No caso das mulheres, a insatisfação do companheiro 

com a sua imagem corporal é um dos preditores da sua satisfação com a relação amorosa 

(Morrisson, Doss & Perez, 2009). 

1.4. A satisfação com a imagem corporal e o parceiro romântico 

 Da mesma forma que o estudo da influência da relação romântica na satisfação com 

a imagem corporal do indivíduo se revela escasso, a influência do parceiro romântico 

carece ainda de exploração na literatura (Meltzer & McNulty, 2010). O primeiro estudo que 

abordou este tema (Fallon & Rozin, 1985) focou-se na influência que o sexo oposto teria na 

satisfação com a imagem corporal do indivíduo e encontrou resultados pertinentes que se 

verificaram em trabalhos posteriores. Assim, para os homens, não havia diferenças 



13 
 

significativas entre o corpo ideal, o corpo real e o corpo que consideravam mais atraente o 

que sugere que há, em geral, uma satisfação com a imagem corporal. Contudo, verificaram 

que a população feminina desejaria um corpo mais magro do que aquele que acredita 

possuir e ainda que considera que a figura ideal feminina para o sexo masculino é uma 

figura mais magra do que aquela que os homens efetivamente escolheram como figura 

ideal. Os resultados deste estudo sugerem então uma prevalência da insatisfação corporal 

nas mulheres bem como uma incorreta interpretação das mulheres  acerca das preferências 

do sexo masculino, o que foi verificado também em vários estudos ulteriores (Markey, 

Markey & Birch 2004; Goins, Markey & Gillen, 2012). 

Posteriormente, Tantleff-Dun e Thompson (1995), estudaram 108 casais 

heterossexuais relativamente à influência do parceiro romântico na satisfação com a 

imagem corporal sendo um dos primeiros estudos que aborda o casal em conjunto. Neste 

estudo, os autores não encontraram diferenças entre géneros relativamente à satisfação com 

a imagem corporal evidenciando a crescente presença do fenómeno geral de insatisfação na 

população masculina. No entanto, homens e mulheres divergem relativamente aos fatores 

que mais influenciam esta satisfação, isto é, para as mulheres a variável que melhor explica 

a insatisfação com a imagem corporal é a sua percepção acerca de qual a figura feminina 

ideal do parceiro romântico, enquanto para os homens é a figura ideal masculina que as 

mulheres verdadeiramente escolhem aquela que melhor explica a insatisfação com a 

imagem corporal. Deste modo, os resultados reforçam a hipótese de que haja uma incorreta 

interpretação das mulheres acerca não só das preferências do sexo masculino mas também 

das preferências do seu companheiro, enquanto os homens parecem mais capazes de 

interpretar as preferências das mulheres e, especificamente, das suas companheiras.  

Neste sentido, os casais parecem mais capazes de concordar na silhueta que 

atribuem aos homens do que naquela que atribuem às mulheres com elas a considerarem-se, 

em geral, mais gordas do que aquilo que os seus companheiros acham. Por isso, os homens 

parecem reconhecer as companheiras como fonte de informação e incorporar as mensagens 

positivas e negativas que recebem na construção da sua satisfação mas as mulheres parecem 

sentir-se insatisfeitas independentemente das mensagens positivas que recebem (Ogden & 

Taylor, 2000). O feedback percebido do companheiro romântico aparenta ser uma 

componente relevante para a satisfação com a imagem corporal mas encontram-se, 

novamente, diferenças na forma como homens e mulheres recebem e interpretam essas 

informações. McCabe e McGreevy (2010) salientam que os homens parecem sentir-se 
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apoiados pelas suas companheiras no que concerne ao aspeto físico, sendo que, mesmo 

aqueles que se encontram insatisfeitos, encontram nas companheiras mensagens de 

incentivo e apoio para manterem a forma física ou para perderem peso, percepcionando esta 

preocupação como motivada pela saúde e não por um desejo de que o companheiro 

corresponda a um ideal masculino. Por sua vez, as mulheres parecem desvalorizar as 

mensagens positivas que recebem e dão uma maior ênfase aos comentários negativos feitos 

pelos parceiros românticos sendo que são os comentários negativos aqueles que melhor 

explicam a insatisfação das mulheres com a sua imagem corporal (Weller & Dziegielwsky, 

2005). 

 A satisfação com a imagem corporal das mulheres parece ser mais influenciada pelo 

respetivo IMC do que pela opinião efetiva do seu companheiro, sendo que as mensagens 

recebidas aparentam ser interpretadas de acordo com a maior ou menor satisfação da 

mulher (Markey, Markey & Birch, 2004; Markey & Markey, 2005). Contudo, a satisfação 

dos companheiros românticos parece ser apenas moderadamente influenciada pelo IMC das 

mulheres o que sugere que a apreciação dos mesmos tende a ser baseada na avaliação 

subjetiva que fazem das suas companheiras e não tão focada no peso corporal como parece 

ser a opinião das mulheres. 

 Apesar de homens e mulheres diferirem quanto à forma como a sua satisfação com a 

imagem corporal é influenciada pelo parceiro romântico parece evidente que esta é uma 

influência preponderante para ambos os sexos (Miller, 2001; Paap & Gardner, 2011) 

mesmo sendo mais frequente na literatura o estudo junto da população feminina (Markey, 

Markey & Birch, 2004). Em suma, os resultados são concordantes: quanto mais 

insatisfeitos os indivíduos acreditam que os seus companheiros românticos se encontram, 

mais insatisfeitos se sentem relativamente à sua imagem corporal (Miller, 2001; Paap & 

Gardner, 2011). 

 A satisfação com a imagem corporal surge, deste modo, como uma componente da 

imagem corporal que carece ainda de investigação, nomeadamente, quanto à influência do 

par romântico na sua construção (Morrison, Doss & Perez, 2009; Meltzer & McNulty, 

2011). Deste modo, torna-se pertinente compreender esta relação, uma vez que a 

insatisfação com a imagem corporal é um fenómeno emergente na sociedade atual que 

condiciona o bem-estar dos indivíduos (Gavin, Simo &, Ludman, 2010; Paap & Gardner, 

2011; Juarez & Pritchard, 2012).       



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

O medo da intimidade   
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2. O medo da intimidade e a intimidade 

 

 A intimidade surge como a componente com mais influência no sucesso e satisfação 

com a relação romântica (Prager & Buhrmester, 1998; Costa & Narciso, 2002). Waring 

(1989 cit in Chelune, Waring, Vosk, Sultan & Ogden, 1994) defende uma associação entre 

a capacidade de desenvolver uma relação íntima de proximidade e confiança e o 

desenvolvimento de distúrbios emocionais, sintomas psicossomáticos e insatisfação 

conjugal. Por sua vez, Larson, Hammond e Harper (1998) sugerem que sem intimidade o 

casal não conseguirá ter confiança e que, por isso, a relação amorosa não terá sucesso. 

Deste modo, sendo a intimidade uma peça integrante do sucesso das relações românticas e 

uma necessidade inequívoca do ser humano (Alperin, 2001) o seu estudo torna-se deveras 

pertinente. 

Os autores têm-se debruçado sobre o conceito de intimidade. Contudo, é um 

conceito abrangente, complexo que encerra uma multiplicidade de definições, não só no 

senso comum como na comunidade científica, pelo que se torna difícil de definir. Neste 

trabalho, partimos da proposta integrativa do desenvolvimento da intimidade de Costa 

(2005). 

A autora parte da integração de duas teorias do desenvolvimento: a teoria do 

desenvolvimento psicossocial de Erikson (1971) e a da vinculação de Bowlby (1969) e 

defende que a intimidade é construída num processo multissistémico intra e interpessoal. 

Admite tratar-se de uma capacidade desenvolvida pelo sujeito ao longo da sua história e na 

vivência das suas diferentes experiências que adquirem, por isso, um caráter essencial na 

sua construção. Na sua perspetiva, a intimidade começa a ser construída na infância, na 

relação da criança com as suas figuras significativas, quando o indivíduo desenvolve uma 

imagem de si, dos outros, de si com os outros e também do casal, utilizando os pais como 

referência para esta última. No decurso da vida, estas imagens vão sendo revistas e 

atualizadas com a integração de novas experiências e é a maior ou menor coerência destas 

informações que influenciará o modo como o sujeito se situa na intimidade. Isto é, se há um 

acumular de significações positivas quanto à imagem de si e do outro, o indivíduo vai 

construindo imagens progressivamente mais positivas. Pelo contrário, se nas experiências 

relacionais, o indivíduo atribuir um significado negativo a si e aos outros, vai elaborar um 

conjunto de referências consistentemente mais negativas. Deste modo, é através da 
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integração das diferentes experiências relacionais, que se manifestam através do recurso a 

mecanismos de manutenção, negação e compensação que o sujeito vai construir, co-

construir e reconstruir estes constructos internos ao longo de todo o ciclo desenvolvimental. 

 

2.1. O medo da Intimidade 

 

A intimidade surge associada ao bem-estar físico e psicológico do indivíduo (Arseth 

et al. 2009) e, do mesmo modo, o medo da intimidade pode suscitar dificuldades em gerir 

as emoções, as interações interpessoais, problemas físicos (Hook et al., 2003) e, ainda, o 

sentimento de solidão (Doi & Thelen, 1993) Desta forma, o medo da intimidade surge 

associado ao bem-estar do indivíduo e, como tal, torna-se de extrema pertinência 

compreendê-lo. 

 Neste trabalho partimos da concepção de medo da intimidade proposta por Sobral e 

Costa (sub) que oferecem uma perspetiva inovadora do constructo. Os autores consideram 

as concepções anteriores (Descutner & Thelen, 1991), que postulam o medo da intimidade 

como a incapacidade de auto-revelação, mas integram uma outra componente da 

intimidade: a dependência. Esta tem como base os princípios da teoria da vinculação 

(Bowlby, 1969 cit. in Matos, 2002) segundo a qual os indivíduos constroem representações 

acerca de si e dos outros que são (re)construídas ao longo do ciclo vital. Deste modo, esta 

perspetiva compreende o medo da intimidade e contempla por duas componentes básicas: a 

auto-revelação e a dependência. 

A auto-revelação tem sido alvo de grande atenção por parte dos autores que estudam 

o medo da intimidade. Descutner e Thelen (1991) sugerem que o medo da intimidade reside 

na capacidade inibida do indivíduo para, devido à ansiedade, partilhar os seus pensamentos 

e sentimentos com outro significativo, isto é, de proceder ao self-disclosure. Estes autores 

desenvolveram, a partir desta concepção, o Fear of Intimacy Scale (FIS), que foi 

posteriormente utilizado na literatura (Rivera, Cruz & Munoz, 2011; Lloyd, 2011). No seu 

estudo, Descutner e Thelen (1991), perceberam que níveis elevados de medo da intimidade 

surgiam associados a indivíduos que se consideravam mais difíceis de conhecer pelos 

outros, a uma menor satisfação com a relação amorosa e ainda a relações amorosas mais 

curtas. Posteriormente, Doi e Thelen (1993) verificaram correlações entre o medo da 

intimidade e dimensões da vinculação como a confiança nos outros, a dependência e o 

conforto com a proximidade.  
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Além da concepção supramencionada, surgem outros conceitos relacionados com o 

medo da intimidade como, por exemplo, a percepção de risco da intimidade proposta por 

Pilkington e Richardson (1988) que conceberam o Risk of Intimacy Inventory (RII). 

Contudo, Sobral e Costa (sub) ressalvam a necessidade de considerar uma outra 

componente ao contemplar o medo da intimidade: o equilíbrio entre balanço e autonomia.  

A necessidade de centrar a atenção na dependência na compreensão da intimidade 

foi sugerida por alguns autores que, apesar de atribuírem denominações distintas, parecem 

reportar-se ao medo de perder a independência (Sobral e Costa, sub), quando referem o 

medo de perder a autonomia (Piorkwosky,1994 cit in ibd), o medo de fusão (Pasini, 1994) e 

o medo de perder o self (Costa, 2005). Neste sentido, Alperin (2006) menciona que a 

capacidade para a intimidade tende a ser dependente da conquista de uma noção clara do 

self e da identidade e Hatfield (1984 cit in ibd) salienta a necessidade de atingir a 

independência para construir uma relação íntima com o parceiro romântico. 

A noção da importância da dependência foi também proposta por Bowlby (1969 cit 

in Matos, 2002) que defende que a independência e a autossuficiência se constroem a partir 

da capacidade do indivíduo de depender dos outros significativos. O autor propõe o 

conceito de modelos internos dinâmicos que seriam construídos na relação com a figura de 

vinculação na infância. Estes modelos serão atualizados ao longo da vida de acordo com as 

diferentes experiências e vivências do sujeito, e constituem as representações mentais 

acerca do modelo de si - correspondente à percepção do indivíduo de ser ou não ser 

suscetível de ser amado pelos outros; e do modelo de outro - referente à percepção do 

indivíduo acerca de os outros serem ou não capazes de providenciar apoio e suporte 

emocional. Posteriormente, Hazan e Shaver (1987) sugeriram que o amor romântico seria 

também compreendido em função de um modelo positivo ou negativo do self e dos outros. 

Com base na importância da dependência enquanto componente do medo da 

intimidade, Sobral e Costa (sub) propõem que o constructo seria constituído por duas 

dimensões que abrangem não só a auto-revelação e a dependência, mas também o modelo 

de si e do outro. Deste modo, consideram o medo de perder o self que concerne o medo da 

dependência, da fusão e de perda de controlo e surge em indivíduos que demonstram 

desconforto ao permitirem-se depender do parceiro romântico, correspondendo, de acordo 

com o suporte teórico, a um modelo negativo do outro. Acresce o medo de perder o outro, 

consistente com um modelo negativo de self, que engloba o medo da exposição, do self-

disclosure e da rejeição e que surge associado a indivíduos que receiam perder a aprovação 

do companheiro romântico.  
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2.2.      O medo da intimidade e as relações românticas 

 A intimidade é uma componente estruturante da relação romântica (Costa, 2005) e, 

como tal, o medo da intimidade poderá desempenhar também um papel relevante na forma 

como o indivíduo vivencia as suas relações íntimas, nomeadamente, as amorosas. De facto, 

os estudos parecem ser consensuais em afirmar que o medo da intimidade contribui para 

que haja insatisfação com a relação romântica independentemente da concepção que os 

autores utilizam: nos que se referem ao medo da intimidade (Chelune, Waing, Vosk, Sultan 

& Ogden, 1984; Rivera, Cruz & Munoz, 2011), naqueles que usam a percepção de risco da 

intimidade (Brunnel, Pilkington & Webster, 2007) e, ainda naqueles que se focam na 

frequência e qualidade do self-disclosure (Sprecher & Hendrick, 2004). Deste modo, o 

impacto do medo da intimidade para as relações torna-se evidente sendo importante 

compreender de que modo é que este ocorre. 

 Rubin, Hill, Peplau e Dunkel-Schetter (1980) salientam a importância do self-

disclosure para a qualidade da relação romântica, já que, quanto mais self-disclosure o 

indivíduo faz e perceciona ser feito pelo seu companheiro, maior será a sua confiança na 

relação e no companheiro. Em oposição, pouco self-disclosure conduzirá a insatisfação com 

a relação romântica e, a percepção da intimidade como um risco, parece contribuir para um 

menor self-disclosure dos indivíduos e, consequentemente, para uma maior insatisfação 

(Brunnel, Pilkington & Webster, 2007). Deste modo, os indivíduos que percecionam a 

intimidade desta forma parecem envolver-se menos em relações românticas e, mesmo 

quando se envolvem, parecem evitar e recear a intimidade por medo de serem rejeitados ou 

traídos pelos seus companheiros (Pilkington & Richardson, 1988). 

Lloyd (2011), recorrendo ao FIS, observou ainda que os indivíduos que afirmaram 

estar numa relação romântica revelavam menos medo da intimidade do que aqueles que não 

o estavam. A autora concluiu ainda que, comparativamente com os participantes que 

viviam com os pais e com os que viviam com pares, os indivíduos em coabitação com o 

parceiro romântico eram aqueles que revelavam menos medo da intimidade. 

2.3.      O medo da intimidade e a satisfação com a imagem corporal 

 Apesar de surgirem algumas publicações que exploram a influência do parceiro 

romântico para a satisfação com a imagem corporal, esta continua a ser uma área pouco 

explorada na literatura (Sklar, 2008). Do mesmo modo, são escassos os estudos que 

abordam o impacto da vivência da imagem corporal para a experiência de relações íntimas 
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e para o medo da intimidade. Contudo, tal como afirma Barbosa (2008, p.vii) “é 

fundamental entendermos como é que vivemos com o nosso corpo e como este medeia e é 

mediado pelas relações significativas”. 

 Dos poucos trabalhos que focaram esta correlação importa referir o estudo de 

Nezlek (1999) cujos dados revelam que, para ambos os sexos, a percepção de serem 

fisicamente atraentes e de que os outros os considerem atraentes está associada a um maior 

número de interações íntimas e, por isso, o autor refere uma relação positiva entre 

intimidade e a avaliação do corpo. De forma a explicar este resultado, o autor sugere que os 

indivíduos que se consideram mais atraentes julgam conseguir maior reciprocidade nas suas 

interações íntimas ou, então, têm menos receio de não a alcançar. Pelo contrário, aqueles 

que se revêm como menos atraentes receariam mais a ausência de reciprocidade nessas 

relações. Deste modo, Nezlek (1999) propõe a possibilidade de uma relação entre 

intimidade e imagem corporal salientado o papel desempenhado pela percepção de atração 

física. 

 No estudo de Cash, Thériault e Annis (2004) acerca da imagem corporal no 

contexto interpessoal, os resultados postulam que uma maior insatisfação com a imagem 

corporal surge associada a uma maior preocupação acerca da aprovação e aceitação nas 

interações sociais, tanto para homens como para mulheres, refletindo a importância da 

satisfação com a imagem corporal para as relações interpessoais. Os autores procuraram 

também explorar o papel do padrão de vinculação na vivência da imagem corporal e das 

relações românticas. Os resultados encontrados evidenciam que uma vinculação segura está 

associada a uma maior satisfação com a imagem corporal e, paralelamente, quanto mais 

preocupado o indivíduo se revela no seu estilo de vinculação maior a sua insatisfação.  

Outros estudos verificaram também os dados relativos à vinculação sendo que um 

padrão de vinculação ansioso surge associado a uma maior insatisfação com a imagem 

corporal. No estudo de Brennan & Shaver (1995), os autores encontraram correlações 

significativas entre o estilo de vinculação preocupado nas mulheres e todas as escalas do 

Eating Disorder Inventory (EDI; Gardner, 1991), que inclui uma escala de insatisfação com 

o corpo. Posteriormente, Evans e Wertheim (1998, 2005 cit in Barbosa. 2008) sustentam 

que a vinculação insegura se encontra associada a níveis mais elevados de insatisfação com 

a imagem corporal. Do mesmo modo, a vinculação insegura surge associada a níveis mais 
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elevados de medo da intimidade o que sugere uma possível correlação entre os dois 

constructos. 

 Retomando o estudo de Cash, Thériault e Annis (2004), constatamos que os autores 

encontraram ainda algumas diferenças relativamente ao género já que, apenas para o sexo 

feminino, o medo da intimidade estava associada a uma maior insatisfação com a imagem 

corporal. Enquanto possível explicação para este resultado, sugerem que esta diferença 

evidencia a crença das mulheres de que o sucesso das suas relações românticas será 

amplamente dependente da sua aparência física. 

 Por fim, Barbosa (2008) apresenta também importantes resultados acerca da 

interação entre a imagem corporal e a vivência da relação romântica já que encontrou 

resultados que suportam a influência do par romântico para uma vivência positiva do 

próprio corpo. 

 Com efeito, vários estudos sugerem a existência de uma relação entre imagem 

corporal e intimidade já que a vivência da primeira se insere no contexto da relação 

romântica que terá como elemento estruturante a intimidade (Costa, 2005). Não obstante, 

são escassos os estudos que abordam a relação entre a imagem corporal e o medo da 

intimidade pelo que iremos salientar os estudos encontrados. 

 O primeiro trabalho foi elaborado por Sklar (2008) que procurou perceber a relação 

entre medo da intimidade, evitamento da imagem corporal e o índice de massa corporal 

(IMC). A sua investigação realizou-se junto de 55 homens e 58 mulheres e foi registado o 

IMC de cada participante e aplicado o FIS (Descutner & Thelen, 1991) e o Body Image 

Avoidance Questionary (Rosen, Srebnik, Saktzerberg & Wendts, 19991). Os resultados 

demonstraram que com o aumento do IMC havia um aumento do medo da intimidade, não 

tendo sido contudo encontrada uma relação positiva entre o evitamento da imagem corporal 

e o medo da intimidade. Posteriormente, o investigador controlou a idade dos participantes 

e assim verificou uma correlação significativa no grupo de participantes entre os 23 e os 34 

anos de idade. Este resultado sugere então que, neste grupo etário, se verifica que com o 

aumento do evitamento da imagem corporal se registam níveis mais elevados de medo da 

intimidade. 

 Posteriormente, Soeiro (2010) procurou explorar a relação existente entre os 

constructos intimidade, medo da intimidade e imagem corporal. Para tal, aplicou o 

questionário da Vivência do Corpo (Orbcah & Milkulincer, 1998), a escala de dimensões 
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da intimidade (Crespo, Narciso, Ribeiro & Costa, 2006) e o Risk of Intimacy Inventory 

(Pilkington & Richardson, 1998 adaptado por Sobral & Costa, 2008) junto de 214 jovens 

adultos. Os resultados encontrados sugerem a influência recíproca entre intimidade, medo 

de intimidade e imagem corporal. No que concerne à correlação entre medo da intimidade e 

imagem corporal, a autora encontrou correlações significativas entre duas das dimensões da 

escala utilizada: atitudes e sentimentos em relação ao corpo e conforto com o toque. Estes 

resultados sugerem, por conseguinte, a influência recíproca entre medo da intimidade e 

imagem corporal. 

 Neste trabalho, propomo-nos a explorar a relação entre o medo da intimidade e a 

satisfação com a imagem corporal, já que, apesar da fundamentação teórica que sustenta 

uma possível relação entre ambos, deparamo-nos com uma escassez de trabalhos alusivos a 

este tema e aqueles que o abordam encontram resultados que sugerem a possível relação 

entre ambos, que urge explanar e desenvolver. O papel do parceiro romântico, enquanto 

agente que contribui para a forma como os indivíduos constroem a sua satisfação com a 

imagem corporal (Markey & Markey, 2005), será também objeto de estudo procurando-se, 

então, compreender a forma como a satisfação percebida do companheiro romântico e o 

medo da intimidade contribuem para a própria satisfação do sujeito. Compreender esta 

satisfação será fulcral, uma vez que esta condiciona o bem-estar dos indivíduos e a forma 

como eles se sentem nas suas relações românticas. Ponderamos que poderá facultar um 

importante contributo para uma melhor compreensão daqueles que são os fatores 

associados ao bem-estar dos indivíduos.  
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3.1. Objetivos da Investigação 

 A insatisfação com a imagem corporal é um fenómeno emergente que surge 

associado a níveis mais elevados de depressão, ansiedade, stress e perturbações alimentares, 

em homens e mulheres, pelo que se torna relevante estudar e compreender as causas que lhe 

estão subjacentes (Thompson & Thompson, 1986; Gavin, Simo &, Ludman, 2010; Paap & 

Gardner, 2011; Juarez & Pritchard, 2012). Neste sentido, centramo-nos nas relações 

românticas e, especificamente, na influência do parceiro romântico e do medo da 

intimidade já que a satisfação com a imagem corporal é construída no seio das relações 

significativas do indivíduo (Cash, Thériault & Annis, 2004). Apesar do crescente número 

de estudos que abordam este fenómeno de insatisfação, são escassas as investigações que se 

centram na relação romântica. Até à data, encontramos apenas 2 estudos que exploraram o 

papel do medo da intimidade na satisfação com a imagem corporal (Sklar, 2008; Soeiro, 

2010). Acresce referir que a investigação acerca da imagem corporal tem incidido 

maioritariamente em mulheres e em populações universitárias, pelo que se torna relevante 

compreender o impacto das relações românticas junto de homens e mulheres de outra faixa 

etária em que as relações assumem um caráter mais longo e estável (Pruis & Janowsky, 

2010). De igual modo, importa explorar a influência da satisfação percebida do 

companheiro romântico e do medo da intimidade na satisfação com a imagem corporal com 

o objetivo último de permitir uma melhor compreensão de fatores que condicionam o bem-

estar dos indivíduos. 

Este trabalho encerra como variável central a imagem corporal, um constructo de 

grande complexidade e multidimensional, pelo que nos centraremos na satisfação da 

imagem corporal como componente da imagem corporal. Neste sentido, pretendemos 

compreender de que forma a satisfação com a imagem corporal se verifica ao longo da 

idade adulta e explorar quais os fatores que contribuem para a mesma. Nestes fatores, 

procuraremos explorar variáveis inerentes à relação romântica por ser um contexto com um 

impacto significativo na forma como o indivíduo vivencia o seu próprio corpo. De facto, “o 

corpo é socialmente construído” (Barbosa, 2008 p.72) e a imagem corporal é construída na 

interação com os diferentes contextos da vida do indivíduo. Um dos contextos que 

influencia e é influenciado pela imagem corporal é a relação amorosa, sendo sugerida por 

vários autores uma relação recíproca entre a satisfação com a relação conjugal e a 

satisfação com a imagem corporal (Friedman, Dixon, Borwnell, Whishman & Wilfley, 

1998; Cash, Thériault & Annis, 2004; Morrison, Doss & Perez, 2009; Juarez & Prtichard, 
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2012). Contudo, a maior parte dos estudos realizados tem-se debruçado sobre a imagem 

corporal de uma forma individual, sendo recente uma abordagem que inclua a influência de 

outros significativos, nomeadamente, o companheiro romântico. Neste trabalho, 

procuraremos contemplar, por isso, não só a percepção que o sujeito tem de si, mas também 

a influência que a satisfação percebida do companheiro romântico terá na própria vivência 

do corpo dos indivíduos. Deste modo, centramo-nos na influência que o companheiro 

romântico terá na forma como o indivíduo se sente satisfeito ou insatisfeito com o seu 

próprio corpo já que a percepção do outro significativo parece surgir como um fator crucial 

na própria construção da satisfação do sujeito (Markey, Markey & Birch, 2001; Morrison, 

Doss & Perez, 2009; Paap & Gardner, 2011; Juarez & Pritchard, 2012). Por outro lado, 

tendo em conta a influência do medo da intimidade para a construção de relações 

românticas significativas e ainda que a imagem corporal se constrói no contexto das 

relações românticas, procuraremos compreender a relação entre satisfação com a imagem 

corporal e o medo da intimidade. 

 Atendendo ao facto de que o género é uma das variáveis com maior poder 

explicativo das diferenças encontradas para a satisfação com a imagem corporal (Barbosa, 

2008) procurar-se-á compreender a relevância desta variável junto das relações exploradas 

entre satisfação com a imagem corporal, satisfação percebida do companheiro romântico e 

medo da intimidade. Além disso, constituindo o medo da intimidade e a imagem corporal 

constructos de grande complexidade equacionamos também o peso de diferentes variáveis 

que possam influenciar a sua relação. Será explorada a influência do índice de massa 

corporal, uma vez que a literatura, denota um efeito significativo do mesmo junto da 

satisfação com a imagem corporal e da satisfação percebida do companheiro. Além disso, 

variáveis como a duração da relação romântica, a coabitação e o feedback dado pelo 

companheiro poderão também contribuir para diferenças nestas relações pelo que se 

procurará explorar de que forma isto acontece. 

 Com este propósito, definimos questões de investigação, que serão apresentadas de 

seguida, tendo em conta a contextualização teórica em que se inserem:  

1) Quais são as variáveis que influenciam significativamente a satisfação com 

a imagem corporal? 

H1.1) Relativamente ao género, é esperado que haja uma maior insatisfação com a 

imagem corporal junto das mulheres. 
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A insatisfação dos homens com a sua imagem corporal tem sido um fenómeno 

crescente bem reportado na literatura. Contudo, são as mulheres que continuam a revelar 

níveis mais elevados de insatisfação com a imagem corporal (Helm, 2009; Paap & Gardner, 

2011; Brannan, Lalonde, Bain, 2011) pelo que se espera, nesta amostra, que ambos os 

sexos se mostrem insatisfeitos com a respetiva imagem corporal, apesar de uma maior 

insatisfação junto das mulheres. 

H 1.2) É esperado que com o aumento do índice de massa corporal haja um aumento 

da insatisfação com a imagem corporal. 

Enquanto inseridos num contexto social que valoriza a idealização de um corpo 

magro para as mulheres e de um corpo musculado e definido para os homens, os indivíduos 

parecem procurar corresponder a este ideal. Como tal, o índice de massa corporal, enquanto 

indicador do nível de gordura no corpo do indivíduo, parece condicionar a forma como os 

sujeitos se sentem satisfeitos com a sua imagem corporal (Saur & Pasini, 2008; Watkins, 

Christie, & Chally, 2008; Pruis & Janowsky, 2010; Ferguson, Munoz & Contreras, 2011) o 

que sugere a hipótese de que com o aumento do IMC, isto é, com o aumento do nível de 

gordura no corpo, haja um aumento da insatisfação com a imagem corporal.  

H 1.3) É esperado que com um maior número de mensagens negativas do 

companheiro romântico haja uma maior insatisfação com a imagem corporal. 

 A satisfação do indivíduo com a sua imagem corporal parece ser construída no 

contexto das relações significativas com os outros e as mensagens recebidas por estes no 

âmbito da aparência física parecem influenciar esta construção. Estas mensagens são 

representadas não só pela figura ideal transmitida pelos media, mas também pelo feedback 

dado pelo companheiro romântico no quotidiano do indivíduo. Na literatura, estudos 

concordam na importância do feedback percebido do companheiro romântico (McCabe & 

McGreevy, 2010) e salientam que são as mensagens negativas que mais contribuem para 

uma insatisfação com a imagem corporal (Weller & Dizegielewsky, 2004). De facto, as 

mensagens positivas surgem como um fator importante na satisfação do indivíduo. 

Contudo, são as mensagens negativas que parecem preponderantes na insatisfação do 

mesmo. Deste modo, neste trabalho, é esperado que o maior número de mensagens 

negativas esteja positivamente correlacionado com a insatisfação com a imagem corporal. 
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H 1.4) É esperado que, para ambos os sexos, a satisfação percebida do companheiro 

romântico influencie significativamente a satisfação com a imagem corporal, sendo 

que uma maior insatisfação percebida do companheiro romântico conduziria a uma 

maior insatisfação com a imagem corporal. 

 A imagem corporal é construída no seio das relações significativas do indivíduo e, 

como tal, o parceiro romântico parece desempenhar um papel ativo nessa construção, 

nomeadamente, na satisfação com a sua imagem corporal. Na literatura, encontram-se 

estudos que apontam para uma relação significativa entre a percepção do indivíduo acerca 

da satisfação do companheiro romântico e a sua própria satisfação, junto das mulheres 

(Helm, 2009; Meltzer & McNulty, 2010; Paap & Gardner, 2011) e também junto dos 

homens (Miller, 2001; Morrison, Doss & Perez, 2009; Juarez & Pritchard, 2012), sendo que 

quanto mais o indivíduo perceciona o companheiro como satisfeito, maior será a sua 

satisfação. Deste modo, espera-se, neste trabalho, que estes resultados se reiterem com uma 

relação significativa entre ambas as variáveis com uma maior insatisfação percebida do 

companheiro romântico a conduzir a uma maior insatisfação com a imagem corporal. 

  

2) Qual a relação entre a satisfação com a imagem corporal e o medo da 

intimidade? Quais as variáveis que influenciam esta relação? 

 

H 2.1) É esperado que haja uma relação significativa entre a satisfação com a imagem 

corporal e a componente do medo da intimidade: medo de perder o outro mas não para 

o componente medo de perder o self.  

Considerando a conceção de medo da intimidade proposta por Sobral e Costa (sub), 

perspetiva-se o medo de perder o outro, como teoricamente correspondente ao modelo 

negativo de si. Do mesmo modo, alguns estudos têm apontado para a associação entre a 

satisfação com a imagem corporal e um modelo negativo de si (Brennan & Shaver, 1995; 

Cash, Thériault & Annis, 2004) e, com base nessa associação, outros trabalhos procuraram 

perceber a relação entre medo da intimidade e imagem corporal (Soeiro, 2010) apesar de 

recorrem a uma conceção diferente de medo da intimidade e de não se terem centrado na 

satisfação com a imagem corporal. Neste trabalho, procuraremos explorar esta associação e 

hipotetizamos que o medo de perder o outro seja preditivo da satisfação com a imagem 

corporal. 
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3.2. Participantes 

 A amostra (cf. Anexo A) foi constituída por 218 participantes, sendo 72 do sexo 

masculino e 146 do sexo feminino. A média de idade dos participantes foi de 36,37 anos 

(DP=4,48), com uma média 37.03 anos (DP= 4,33) para os homens comparativamente a 

uma média de 36,05 anos (DP= 4. 53) para as mulheres. No que concerne à escolaridade, 

predominaram os participantes licenciados (61,5%) seguidos dos participantes que 

completaram o ensino secundário (17,9%), o mestrado (13,8%), doutoramento (2,8%), 

ensino básico (2,8%) e, por fim, o 1º ciclo (0,9%). IMC de 26,05 (DP=3,65), o que 

constituiu um IMC médio de 23,49 (DP=3,59). 

 Considerando as variáveis altura e peso obteve-se os seguintes dados: no sexo 

masculino o peso médio era de 81, 35 kg (DP= 12,98), a altura de 1,77 m (DP=0,06) e o por 

outro lado, para as mulheres a média do peso era de 63,17 kg (DP=10,51), de altura é 1, 64 

m (DP=0,06). Calculou-se, de seguida, o índice de massa corporal para homens e mulheres 

através da divisão do peso do indivíduo pelo quadrado de sua altura e, deste modo, os 

homens revelaram uma média de IMC de 26,05 (DP=3,65) e as mulheres de 23,49 

(DP=3,59). Optou-se por considerar os dados de acordo com os grupos de IMC propostos 

pela Organização Mundial e Saúde e, deste modo, propõe-se 6 grupos: IMC superior a 18,5, 

- grupo 1, magreza leve; IMC inferior ou igual a 18,5 e superior a 25 – grupo 2, saudável: 

IMC superior ou igual a 25 e inferior a 30 – grupo 3, sobrepeso: IMC superior ou igual a 30 

e inferior a 35 – grupo 4, grau de Obesidade I; IMC superior ou igual a 35 e inferior a 40 – 

grupo 5, grau de obesidade II e IMC superior ou igual 40 – grupo 6, grau de obesidade III. 

Verificou-se que, no caso dos homens, não havia participantes pertencentes ao grupo 1 e 6 

(N = 0) e 45,8 % (N = 33) dos participantes pertenciam ao grupo 2, 43,1 % ao grupo 3 (N = 

31), 6,9 % (N =5) ao grupo 4 e apenas 4,2% (N = 3) ao grupo 5. Nas mulheres verificou-se 

também que não havia participantes com um IMC correspondente ao grupo 1 e 6 e 75,3% 

das mulheres pertenciam ao grupo 2 (N = 110), 17,1% (N = 25) ao grupo 3, 6,8% (N = 10) 

ao grupo 4 e 0,7% (N =1) ao grupo 4. 

Tendo em conta o estado civil, verificou-se que dos 218 participantes, 128 eram 

casados (58,7%), 40 solteiros (18,3%), 34 viviam em união de facto (15,6%), 15 eram 

divorciados (6,9%) e um participante era viúvo (0,5%). Todos os participantes estavam, no 

momento da resposta, numa relação romântica e a média da durabilidade da relação é de 11 

anos (DP=7,59). De modo a organizar a informação obtida, optou-se por agrupar os 

participantes de acordo com a durabilidade da relação e, para tal, criaram-se 5 grupos: 
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grupo 1- duração da relação inferior a 2 anos; grupo 2 – duração da relação entre 2 e 5 anos; 

grupo 3 – duração da relação entre 5 e 10 anos; grupo 4 – duração da relação entre 10 e 20 

anos; grupo 5 – duração da relação superior a 20 anos. 44,4% (N =32) dos homens 

pertenciam ao grupo 4, 23,6% (N = 17) ao grupo 3, 12,5 % (N =9) ao grupo 5, 11,1 % (N 

=8) ao grupo 1 e 8,3% (N =6) ao grupo 2. Por sua vez, 34,9% (N=51) das mulheres 

pertenciam ao grupo 4, 20,5% (N =30) ao grupo 3, 18,5% (N =27) ao grupo 5, 15,1% (N 

=22) ao grupo 2 e as restantes 16 – 11% - ao grupo 1. Quanto à coabitação, 178 

participantes, 117 mulheres e 61 homens, viviam com o companheiro amoroso (81,7%) em 

oposição aos restantes 40 (18,3%) participantes, 29 mulheres e 11 homens. 

 

3.2. Instrumentos 

 

3.3.1. Body Image Assessment Scale – Body Dimensions (BIAS- BD) (Gardner, Jappe 

Gardner, 2009) 

A satisfação com a imagem corporal foi avaliada a partir do instrumento Body Image 

Assessment Scale – Body Dimensions (BIAS- BD (cf. Anexo B) desenvolvido por Gardner, 

Jappe e Gardner (2009). Optamos por utilizar este instrumento por ter sido construído com 

o propósito de aceder, em específico, à satisfação com imagem corporal e por contemplar, 

na construção das suas figuras, as medidas antropométricas do indivíduo (Moraes, Anjos, & 

Marinho, 2012). A escala consiste na apresentação de 17 figuras femininas e de 17 figuras 

masculinas que correspondem a uma sequência de diferentes pesos corporais apresentados 

pela população norte-americana que variam entre 60% abaixo da média e 140% acima da 

média de peso corporal. Cada figura representa uma variação de 5% de peso corporal 

comparativamente à figura anterior. Os desenhos consistem em contornos a preto e branco 

do corpo e foram criados com base nas medidas antropométricas conhecidas dos ombros, 

peito, cinta e largura das ancas, coxas e parte superior da perna. 

O instrumento não tem adaptação portuguesa pelo que realizamos uma tradução livre 

das questões utilizadas noutros estudos (Paap & Gardner, 2011). Assim, de modo a ser 

possível estimar a satisfação com a imagem corporal real e ideal do indivíduo bem como a 

satisfação real e ideal percebida pelo companheiro romântico foram criadas quatro questões 

cuja resposta representa cada uma das medidas, respetivamente: “De entre estas 17 figuras, 

qual é aquela com que pensa que o seu corpo mais se assemelha?”; “De entre estas 17 
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figuras, qual é aquela com que gostaria que o seu corpo se assemelhasse?”, “De entre estas 

17 figuras, qual é aquela com que pensa que o seu companheiro (a) acha que o seu corpo se 

assemelha? “ e, por fim, “ De entre estas 17 figuras, qual é aquela com que pensa que o seu 

companheiro (a) gostaria que o seu corpo se assemelhasse?”.  

O instrumento demonstrou boas qualidades psicométricas, nomeadamente, no que 

concerne à estabilidade no teste-reteste (r=,80) e à validade de conteúdo (r= ,79) com índice 

de massa corporal) (Gardner, Jappe & Gardner., 2009).  

 

3.3.2. Fear of Intimacy Components Questtionnarie (Sobral & Costa, sub) 

O Fear of Intimacy Componentes Questionnarie (FICQ) (cf. Anexo C) foi 

construído pelas autoras com base na necessidade da construção de um conjunto de 

questões que avaliassem o medo da intimidade com base numa conceção teórica que 

considerasse, no mesmo instrumento, a componente da auto-revelação e a componente da 

dependência como componentes do medo da intimidade. Deste modo, o instrumento é 

constituído por duas dimensões que consideram o medo de perder o self (FLS) e o medo de 

perder o outro (FLO). No total, o instrumento é constituído por 10 itens distribuídos 

equitativamente pelas duas dimensões. Visando a utilização de um instrumento que se 

adequasse à conceção teórica de medo da intimidade postulada ao longo do trabalho, 

optamos então por aplicar o FICQ. 

O instrumento demonstra boas qualidades psicométricas no que concerne os 

resultados do teste-reteste (0,887 para o FLS; 0,878 para o FLO) e na validade convergente 

(0,598 para o FLO e 0,488 para FLS). Realizou-se uma análise da fiabilidade das escalas 

(FLS α = 0,748 e FLO α = 0,805) e, posteriormente, uma análise fatorial exploratória 

prómax que revelou a presença dos dois componentes FLS e FLO (cf. Anexo D). 

 

3.3.3 Questionário Sócio-Demográfico 

De modo a concretizar os objetivos do trabalho foi construído um conjunto de 

questões (cf. Anexo E) que permitisse recolher as informações consideradas fulcrais para o 

mesmo. Desta forma, foram recolhidos dados pessoais dos participantes (sexo, idade, 

profissão e escolaridade) bem como informações que viabilizassem o cálculo do Índice de 

Massa Corporal (peso e altura). De igual modo, foram pedidos alguns dados no que 

concerne ao parceiro romântico do participante (profissão, peso e altura). Por fim, 
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considerou-se importante poder caracterizar a relação quanto à sua longevidade (duração da 

relação), quanto à orientação sexual e, por fim, identificar se havia coabitação e, em caso 

positivo, qual a duração da mesma. 

Decidiu-se ainda estudar algumas das mensagens partilhadas entre o casal, 

nomeadamente, em relação ao aspeto físico. Deste modo, ao questionário demográfico 

juntou-se sete questões, especialmente construídas para fazer face a este propósito, focadas 

na percepção subjetiva do indivíduo acerca dos comportamentos e atitudes do 

companheiro/a em relação ao seu aspeto físico. (cf. Anexo F). Realizou-se uma análise 

fatorial (cf. Anexo G) que incluía estas sete questões e verificou-se uma correlação 

significativa nos 5 itens que abordavam as mensagens de elogio (itens 1,2,3,5,7) (r = 0,901) 

e nos dois itens (itens 4 e 6) que abordavam a crítica (r = 0,914). 

 

3.4 Procedimento 

 

Inicialmente, traduzimos as questões adotadas para a utilização do BIAS-BD e 

reuniu-se as questões sociodemográficas e o FICQ formulando uma versão do questionário 

para os participantes do sexo feminino e outra do sexo masculino de acordo com as 

diferentes figuras pertencentes ao BIAS-BD. Elaborou-se os cabeçalhos do questionários de 

modo a que pudessem ser facilmente compreendidos pelos participantes e, para tal, 

acrescentou-se uma nota em que se procurou esclarecer que, em todo o questionário, as 

perguntas diziam respeito ao corpo do participante. 

De seguida, procedemos à administração do questionário a uma amostra definida 

segundo um formato de conveniência e um procedimento bola de neve, a partir do qual se 

reuniu uma amostra final de 218 participantes. Foram considerados critérios de exclusão 

para esta amostra o facto de os participantes não estarem, no momento da resposta ao 

questionário, numa relação romântica, estarem numa relação homossexual ou não 

pertencerem à faixa etária visada (30-45 anos). Além disso, foram eliminados 3 sujeitos por 

não terem completado informações consideradas cruciais para a análise dos dados (peso do 

participantes em dois casos e altura no outro caso). 

A escolha da faixa etária prendeu-se com o facto de a satisfação com a imagem 

corporal ser uma construção que vai adquirindo diferentes significados ao longo do ciclo 

vital (Peat, Peyerl, Ferraro, & Butler, 2011). Decidimo então abordar uma faixa etária em 

que a imagem corporal adquirisse um significado mais estável para os indivíduos. Os 
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estudos juntos dos adolescentes e dos jovens adultos são os mais frequentes revelando um 

período em que a imagem corporal assume um papel preponderante e em que a insatisfação 

é um fenómeno evidente (Pruis & Janowsky, 2010). No entanto, o estudo da imagem 

corporal junto de homens e mulheres na idade adulta revela a importância de estudar a 

insatisfação com a imagem corporal junto dos mesmos já que esta também se verifica e 

assume uma influência preponderante no bem-estar dos sujeitos (Pruis & Janowsky, 2010; 

Peat, Peyerl, Ferraro, & Butler, 2011). Deste modo, considerando o objetivo de estudar o 

impacto das relações românticas significativas, optamos por estudar os adultos já que as 

relações amorosas começam a adquirir contornos de uma maior estabilidade e durabilidade 

nesta faixa etária já que, por exemplo, segundo o Instituto Nacional de Estatística (Carrilho 

& Patrício, 2010), em 2009 a média de idades em que os indivíduos decidem casar é de 

30,2 nos homens e de 28,6 nas mulheres Assim, optamos por estudar os indivíduos com 

idade superior a 30 anos. Quanto ao limite superior da idade, consideramos as mudanças 

físicas e biológicas que ocorrem aquando do final da quarta década de vida e início da 

quinta, com particular acuidade no género feminino. De facto, as transformações 

subjacentes à menopausa parecem afetar a forma como a mulher se sente relativamente ao 

seu corpo (Deeks & McCabe, 2001). Desta forma, escolhemos como limite superior de 

idade os 45 anos, contemplando a mesma faixa etária para homens e mulheres. 

O tratamento dos dados obtidos foi realizado com recurso ao SPSS, versão 21.0.  
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Apresentação dos Resultados 

 De modo a organizar os dados obtidos optamos por apresentar os resultados de 

acordo com as questões de investigação e as suas respetivas hipóteses. 

1) Quais serão as variáveis que influenciam significativamente a satisfação 

com a imagem corporal? 

 

H 1.1) Relativamente ao género, é esperado que haja uma maior insatisfação com a 

imagem corporal junto das mulheres. 

De forma a responder à primeira questão colocada, calculou-se a discrepância entre 

a figura escolhida pelos participantes como a sua figura ideal e a figura escolhida como 

correspondente à sua figura real (Paap & Gardner,2011). Deste modo, verificou-se que os 

homens revelam uma insatisfação média de 2,85 (DP = 3,17) e as mulheres revelam uma 

insatisfação média de 2,99 (DP = 2,82). Considerando que não se encontrou uma 

distribuição normal na amostra quanto ao sexo (p >0.05) optou-se por usar testes não 

paramétricos para compreender se havia diferenças significativas quanto à satisfação com a 

imagem corporal e, através do teste Mann-Whitney, verificou-se que não havia diferenças 

significativas (p > 0,05). 

Posteriormente, considerou-se pertinente observar separadamente os participantes, 

de acordo com o que, posteriormente, denominamos grau de insatisfação. Assim, o grupo 1 

corresponde aos participantes que gostariam de corresponder a uma figura maior do aquela 

que julgam ter (a sua discrepância era negativa), o grupo 2 aos que se revelam satisfeitos (a 

sua discrepância era igual a 0) e o grupo 3 àqueles que gostariam de corresponder a uma 

figura mais pequena do que aquela que percecionavam corresponder (a sua discrepância era 

positiva). 

Na tabela 1 descrevemos as médias dos participantes dos dois géneros quanto à 

satisfação com a imagem corporal de acordo com o grau de insatisfação, grupos de duração 

de relação romântica e à coabitação. Através de uma one-way ANOVA, verificou-se que, 

para homens e mulheres, não havia diferenças significativas quanto aos grupos de duração 

da relação (p >0.05) e, através do teste Mann-Withney, não se encontraram diferenças 

quanto à coabitação (p >0.05) 
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Tabela 1 - Análise descritiva da satisfação com a imagem corporal 

Nota. DR = duração da relação 

 

H 1.2) É esperado que com o aumento do índice de massa corporal haja um aumento 

da insatisfação com a imagem corporal. 

 Considerou-se as médias de satisfação com a imagem corporal de acordo com os 

grupos de IMC e no sexo masculino a média para o grupo 2 foi de 2,18 (DP = 3,84) e para 

o grupo 3 de 2,97 (DP =2,23) não se tendo considerando os restantes grupos devido ao 

número escasso de participantes (N <6). Quanto às mulheres, o grupo 2 revelou uma média 

de 2,15 (DP = 2,33), o grupo 3 de 5,04 (DP = 2,34) e o grupo 4 de 6,6 (DP =3,17) e 

excluiu-se o grupo 5 já que apenas uma mulher se inseria no mesmo. Dada a normalidade 

da distribuição do IMC pelos participantes do sexo feminino e masculino calculou-se, 

através de uma one-way ANOVA se existiam diferenças significativas entre os grupos: para 

os homens não foram encontradas diferenças e para as mulheres encontraram-se diferenças 

entre os grupos 2 e 3 (p < 0.001), o grupo 2 e 4 (p < 0.001) mas não entre o grupo 3 e 4 (p 

>0.05). 

 De modo a explorar esta hipótese realizou-se uma regressão linear simples e 

verificou-se que, para os homens (β = 0,274, p <0 .05, R²= 0,075) e para as mulheres (β = 

0,672, p < 0.001, R²= 0,452) o IMC é preditor da satisfação com a imagem corporal. 

 Visando explorar esta hipótese, optou-se por analisar estes resultados de acordo com 

os grupos de IMC propostos pela Organização Mundial de Saúde. No caso dos homens 

  Satisfação Imagem 

Corporal Homens 

 Satisfação Imagem 

Corporal Mulheres 

N M DP N M DP 

Grau insatisfação grupo 1 4 2.25 1.50 2 -2.5 2,12 

Grau insatisfação grupo 2 16 0,00 0,00 36 0,00 0,00 

Grau insatisfação grupo 3 52 4,12 2,76 108 4,09 2,43 

DR grupo 1 8 1,25 1,16 16 2 2,34 

DR grupo 2 6 2,67 4,03 22 2,41 2,36 

DR grupo 3 17 3,71 3,87 30 2,87 2,89 

DR grupo 4 32 2,91 3,15 51 3,37 2,86 

DR grupo 5 9 2,56 2,24 27 3,48 3,18 

Coabitação  61 2,93 3,11 117 3,08 2,94 

Não Coabitação  11 2,36 3,56 29 2,66 2,26 
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considerou-se apenas o grupo 2 e o grupo 3 devido ao escasso número de participantes nos 

restantes grupos (N < 5). Os resultados não foram significativos para nenhum dos grupos (p 

= n.s.). Para os participantes do sexo feminino verificou-se que o IMC era preditivo da 

satisfação com a imagem corporal no grupo 2 (β  = 0,551; p < 0,001, R²= 0,304) e 3  (β  = 

0,541; p < 0,05, R²= 0,293). Contudo, para o grupo 4 este resultado não se verificou (p = 

n.s.) e para o grupo 5 não se analisou o resultado devido a apenas uma participante se 

encontrar nesta situação.  

H 1.3) É esperado que com um maior número de mensagens negativas do 

companheiro romântico haja uma maior insatisfação com a imagem corporal. 

 Considerando as análises estatísticas descritivas relativas ao número de mensagens 

recebidas por homens e mulheres verificou-se que os primeiros consideram receber, em 

média, 2,51 mensagens positivas (DP = 0.99) e 1,39 (DP= 0,71) mensagens negativas. Por 

sua vez, as mulheres consideram receber, em média, 2,76 (DP = 1,12) mensagens 

associadas ao elogio e 1,12 (DP = 0,49) associadas à crítica. Verificou-se, no teste não 

paramétrico Mann-Whitney, que os géneros diferem significativamente quanto as 

mensagens de crítica recebidas (p < 0.001) mas não diferem quanto ao elogio (p > 0.05). 

 Posteriormente, realizou-se uma regressão linear simples de modo a compreender se 

as mensagens de crítica eram preditoras da satisfação com a imagem corporal. Nos 

participantes do sexo masculino as mensagens de crítica são preditoras da satisfação (β= 

0,242, p < 0,05, R²= 0,058) mas o mesmo não acontece para as mulheres (p = n.s.). 

 Numa análise adicional, realizou-se uma regressão linear simples de modo a 

compreender se as mensagens de crítica ou elogio eram preditoras da satisfação percebida 

do companheiro romântico. As primeiras foram preditoras para homens (β= 0,331, p < 0,05, 

R²= 0,110) e mulheres (β= 0,191, p < 0,05, R²= 0,037) mas as mensagens de elogio não 

foram preditoras (p > 0.05). 

 

H 1.4) É esperado que, para ambos os sexos, a satisfação percebida do companheiro 

romântico influencie significativamente a satisfação com a imagem corporal sendo que 

uma maior insatisfação percebida do companheiro romântico conduziria a uma maior 

insatisfação com a imagem corporal. 
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Verificou-se que a satisfação percebida média do companheiro romântico era de 

2,82 (DP = 3,76) para os homens e de 1,82 (DP = 2,88). No teste não paramétrico de Mann-

Whitney verificou-se que não havia diferenças significativas entre homens e mulheres 

quanto à satisfação percebida do companheiro romântico (p > 0.05). 

Considerou-se também pertinente analisar os resultados da satisfação percebida do 

companheiro romântico de acordo com o IMC, o grau de insatisfação isto é, se estão 

satisfeitos ou se há o desejo de corresponderem a uma figura maior ou menor do que aquela 

que julgam ter e também a durabilidade da relação e a coabitação para os participantes do 

sexo masculino e feminino, dada a pertinência desta variável para o presente trabalho. Estes 

resultados são apresentados na tabela 2. 

Tabela 2- Análise descritiva da satisfação percebida do companheiro romântico 

*CR = companheiro romântico 

**DR = Duração da relação 

 

Procedeu-se, de seguida, à exploração de diferenças significativas entre as médias 

encontradas através do procedimento one-way ANOVA. Nos participantes do sexo 

masculino não se encontraram diferenças significativas entre os grupos de IMC (p > 0.05) 

nem entre os que coabitavam ou não com as suas companheiras românticas (p >0.05). 

Quanto aos grupos de duração da relação encontraram-se diferenças significativas entre o 

  Satisfação Percebida 

CR* Homens 

 Satisfação percebida 

CR* Mulheres 

N M DP N M DP 

IMC grupo 1 0 - - 0 - - 

IMC grupo2 31 1,28 3,61 106 1,15 2,41 

IMC grupo 3 31 3,94 3,67 24 3,63 3,06 

IMC grupo 4 5 -2.5 2,07 10 4,4 3,95 

IMC grupo 5 3 6,67 1,53 1 - - 

DR** grupo 1 8 1,63 2,83 16 0,94 2,08 

DR** grupo 2 6 5,67 5,67 20 1,8 3,14 

DR** grupo 3 16 4,44 4,72 29 1,34 2,77 

DR** grupo 4 32 1,63 2,34 49 2,29 3,23 

DR** grupo 5 9 3,33 3,24 27 2,04 2,50 

Coabitação  61 2,82 3,8 117 1,79 2,90 

Não Coabitação 11 3,82 3,25 29 1,96 2,83 
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grupo 1 e 2 (p < 0.05), o grupo 2 e 4 (p < 0.005) e o grupo 3 e 4 (p < 0.05) mas não para os 

restantes (p > 0.05). 

 Nas participantes do sexo feminino encontraram-se diferenças significativas entre 

grupos de IMC no grupo 2 e 3 (p < 0.001) e o grupo 2 e 4 (p <0.001) mas não entre o grupo 

3 e 4 (p > 0.05). Quanto aos grupos de duração da relação e à existência ou não de 

coabitação não se encontraram diferenças significativas (p >0.05).  

Posteriormente, realizou-se uma regressão simples de modo a compreender se a 

satisfação percebida do companheiro romântico era preditiva da satisfação com a imagem 

corporal dos participantes. No caso dos homens verificou-se esta predição (β  = 0,576; p < 

0.001, R²= 0,332) bem como para as mulheres (β  = 0,474; p < 0,001, R²= 0,225). De modo 

a explorar esta hipótese de acordo com algumas das restantes variáveis considerou-se esta 

mesma regressão de acordo com os grupos de IMC, com a longevidade da relação e, por 

fim, com o facto de haver coabitação com o companheiro romântico. 

 Então, para os homens, a satisfação percebida do companheiro amoroso é preditiva 

da satisfação com a imagem corporal nos grupos 2 (β  = 0,586; p < 0,001, R²= 0,343) e 3 (β  

= 0,550; p = 0.001, R²= 0,303) de IMC e não se considerou os restantes grupos devido ao 

escasso número de participantes (N <5). Quanto à duração da relação, não se considerou o 

grupo 2 devido ao escasso número de participantes (N <5) e nos grupos restantes verificou-

se que o resultado era significativo para o grupo 1 (β  = 0,770; p < 0.05, R²= 0,594), 3 (β  = 

0,728; p = 0,001, R²= 0,530), 4(β  = 0,500; p = 0,001, R²= 0,250) e também para o grupo 5 

(β  = 0,918; p < 0,001, R²= 0,842). Por fim, quanto à coabitação, verificou-se que para os 

homens o resultado era significativo apenas para aqueles que coabitam com as 

companheiras (β  = 0,632; p < 0,001, R²= 0,389). 

 Na população feminina considerou-se os mesmos grupos de IMC, grau de 

satisfação, durabilidade da relação e coabitação. No primeiro caso, os resultados obtidos 

foram significativos apenas para o grupo 2 (β  = 0,399; p < 0.001, R²= 0,159) sendo 

importante salientar o escasso número de participantes pertencentes ao grupo 4 (N = 10). 

Atentando na longevidade da relação, verificou-se que os resultados eram significativos 

para o grupo 1 (β  = 0,603; p < 0.05, R²= 0,364), 3 (β  = 0,514; p < 0.005, R²= 0,264), 4 (β  

= 0,455; p < 0.001, R²= 0,207) e 5(β  = 0,481; p < 0.05, R²= 0,231) e não significativos para 

o grupo 2 (p = n.s.). Por fim, verificou-se que para as mulheres a satisfação percebida do 

companheiro romântico é preditiva da satisfação com a imagem corporal tanto para as 
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mulheres que coabitam com o seu parceiro (β  = 0,494; p < 0.001, R²= 0,244) como para as 

restantes (β  = 0,404; p < 0,05, R²= 0,163). 

 Com o intuito de explorar ainda as variáveis que poderiam explicar a insatisfação 

percebida do companheiro romântico realizou-se uma regressão linear múltipla com as 

seguintes variáveis independentes: duração da relação, coabitação com o companheiro 

amoroso, IMC, medo de perder o outro, medo de perder o self, grau de insatisfação, crítica 

percebida do companheiro e elogio percebido do companheiro. 

 Os resultados obtidos evidenciam que, nos homens, as variáveis preditoras da 

satisfação percebida do companheiro romântico são a crítica (β = 0,244, p < 0,05) e o IMC 

(β = 0,236, p < 0,05) tendo-se excluído, por ordem, o medo de perder o self, a coabitação, a 

duração da relação o medo de perder o outro e o elogio (R²ajustado = 0,153). Quanto às 

mulheres verificou-se que os preditores eram: o IMC (β = 0,321, p < 0,001), a crítica (β = 

0,285, p < 0,001) e, por fim, o elogio (β = -0,180, p = 0,05) tendo sido excluídos, por 

ordem, a duração da relação, a coabitação, o medo de perder o outro,  e o medo de perder o 

self (R²ajustado = 0,251) 

 

2) Qual a relação entre a satisfação com a imagem corporal e o medo da 

intimidade? Quais as variáveis que influenciam esta relação? 

H 2.1) É esperado que haja uma relação significativa entre a satisfação com a relação 

e o componente do medo da intimidade: medo de perder o outro mas não para o 

componente medo de perder o self.  

 No que concerne ao medo da intimidade começou-se por calcular a média de 

respostas dos participantes do sexo feminino e masculino para os itens da escala FLS e para 

os da escala FLO. Os indivíduos do sexo masculino revelaram uma média de 2,35 (DP = 

0,76) e de 2,40 (DP = 0,79) e as mulheres de 2,21 (DP = 0,72) e 2,14 (DP = 0,73), 

respetivamente. No teste não paramétrico Mann-Whitney, verificou-se que não havia 

diferenças significativas entre homens e mulheres quanto ao medo de perder o self (p > 

0.05) mas havia diferenças significativas quanto ao medo de perder o outro (p < 0,05). 

 Posteriormente, realizou-se uma regressão linear simples para compreender o 

impacto do medo de perder o outro e do medo de perder o self na satisfação com a imagem 

corporal. No caso dos homens, o resultado foi significativo apenas para o medo de perder o 
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outro num teste unilateral (β = 0,205, p < 0,05, R² = 0,028 ) pelo que se explorou este 

resultado de acordo com os grupos de IMC, grau de satisfação, duração da relação e 

coabitação. O resultado foi significativo no caso dos homens pertencentes ao grupo 2 de 

IMC (β  = 0,380; p < 0,05, R² = 0,145) e, no teste unilateral, verificou-se resultados 

significativos nos homens que gostariam de emagrecer (β = 0,247; p = 0,05, R² = 0,061),  

nos participantes que mantêm uma relação de uma duração superior a 10 anos e inferior a 

20 (β  = 0,335; p < 0,05, R² = 0,112) e naqueles que coabitam com as suas companheiras (β  

= 0,213; p = 0,05, R² = 0,112). Nos participantes do sexo feminino o medo de perder o 

outro e o medo de perder o self não se revelaram preditores da satisfação com a imagem 

corporal. 

Outros resultados 

 Considerando as questões de investigação colocadas procurou-se compreender qual 

o melhor preditor da satisfação com a imagem corporal nos homens e nas mulheres através 

de uma regressão linear múltipla na qual se incluíram as seguintes variáveis: satisfação 

percebida do companheiro romântico, FLS, FLO, coabitação com o parceiro amoroso, 

duração relação romântica, IMC do participante, a crítica e elogio percebido do 

companheiro amoroso. 

 No caso dos homens verificou-se que a variável com maior capacidade preditiva da 

satisfação com a imagem corporal era a satisfação percebida da companheira (β  = 0,576; p 

< 0,001) sendo que se excluiu, por ordem, o elogio, a durabilidade da relação, a coabitação, 

a crítica, o medo de perder o self, o IMC e, por fim, o medo de perder o outro (R²ajustado 

=0,322 ). Por sua vez, o IMC (β  = 0,423; p < 0,001) e a satisfação percebida do 

companheiro romântico (β  = 0,308; p < 0,05)  foram as variáveis com maior capacidade 

preditiva da satisfação com a imagem corporal nas mulheres. A primeira variável a ser 

excluída do modelo foi a crítica percebida, seguida do FLS, posteriormente, foi excluída a 

coabitação, o medo de perder o outro, a duração da relação e, por fim, o elogio percebido 

(R²ajustado = 0,473). 
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Discussão de resultados 

 Neste trabalho, procurámos estudar a satisfação com a imagem corporal à luz das 

relações românticas do indivíduo. Neste sentido, explorámos a influência do parceiro 

romântico e do medo da intimidade sobre essa satisfação. Os resultados apontam para uma 

influência significativa da satisfação percebida do companheiro romântico na satisfação do 

sujeito e, para o sexo masculino, uma influência do medo de perder o outro sobre a 

insatisfação do sujeito com o seu corpo.  

A insatisfação com a imagem corporal – Um fenómeno comum a homens e mulheres 

 A insatisfação com a imagem corporal já foi referida como um “descontentamento 

normativo” (Cash & Pruzinksy, 1999; Thompson, Heinberg, Altabe, & Tantleff-Dunn, 

1999; Markey & Markey, 2005). Este trabalho espelha também o caráter comum dessa 

insatisfação, uma vez que mais de três quartos dos participantes (77,8%) se encontram 

insatisfeitos e, destes, a maioria (74,4%) gostaria de ser mais magra, o que pode traduzir a 

influência de uma figura ideal popularizada pelos media e internalizada pela sociedade que 

assenta numa silhueta relativamente magra como significado de beleza (Pruis & Janowsky, 

2010; Slater, Tiggeman, Firth & Hawkins, 2010; Sabik, 2012).  

Neste trabalho, não encontrámos diferenças significativas entre homens e mulheres 

quanto à sua satisfação, pelo que a nossa primeira hipótese foi rejeitada. O facto de homens 

e mulheres se terem apresentado igualmente insatisfeitos quanto à sua imagem contrasta 

com vários estudos que postulam que as mulheres estão mais descontentes com a sua 

imagem por serem mais influenciadas pelo ideal social do que o sexo oposto (Helm, 2009; 

Çatikkas, 2011; Brennan, Lalonde & Bain, 2011). No entanto, estes resultados são 

congruentes com uma linha de estudos que tem demonstrado que a insatisfação junto do 

sexo masculino tem vindo a aumentar nos últimos anos (Farquar & Wasylkiw, 2007, 

Barbosa, 2008, Çatikkas, 2011; Peat, Peyerl, Ferraro, Butler, 2011 Goins, Markey & Gillen, 

2012, Juarez & Pritchard, 2012, Parent, 2013) e com aqueles que alertam para a 

necessidade de explorar o impacto da satisfação com a imagem corporal no que respeita ao 

sexo masculino (Meltzer & McNulty,2010, Parent, 2013). Os resultados deste trabalho 

sublinham, por isso, que as diferenças de género poderão estar a desvanecer-se, sendo que o 

fenómeno de insatisfação que outrora surgia associado apenas ao sexo feminino aparenta 

estar a tornar-se comum a ambos. A maior atenção dada pelos media a uma figura 

masculina magra, moldada e musculada, pode contribuir para este decréscimo de 
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diferenças, sendo este ideal internalizado também pelo sexo masculino que começa a 

ambicionar corresponder ao mesmo.   

O IMC e a satisfação com a imagem corporal 

 Apesar de homens e mulheres se mostrarem insatisfeitos com a sua imagem 

corporal, os fatores que influenciam esta insatisfação parecem diferir quanto ao género. Em 

coerência com a literatura (Brennan, Lalonde & Bain, 2011), o IMC demonstrou-se 

preditivo da satisfação com a imagem corporal em ambos, confirmando a segunda hipótese 

colocada. Contudo, nos homens, este explica apenas 7,5% da variância face a 45,2% nas 

mulheres. Note-se que, analisando a influência do IMC sobre a satisfação com a imagem 

corporal em separado por grupos de IMC, não analisamos os grupos de obesidade I e II por 

insuficiência de sujeitos e não encontramos predição significativa nos de IMC saudável e 

com excesso de peso. Assim, a predição do IMC sobre a satisfação com a imagem corporal, 

encontrada no grupo total de homens, parece advir essencialmente dos resultados dos 

participantes com obesidade, ao contrário de nas mulheres, em que, além da variância 

explicada ser superior, se verificaram efeitos do IMC sobre a satisfação em todos os grupos 

de IMC. Uma possível explicação para estes resultados prende-se com o facto de o IMC 

não traduzir uma medida de muscularidade, mas sim de nível de gordura. Segundo McCabe 

e McGreevy (2010) e Çatikkas (2011), parece ser a muscularidade que explica a satisfação 

com a imagem corporal dos homens e não o nível de gordura no corpo que foi auferido 

neste trabalho. Assim, ponderamos que os resultados encontrados derivem do facto de o 

IMC não constituir uma medida preponderante para a insatisfação dos homens.  

Por sua vez, nos indivíduos do género feminino, o facto de o IMC se ter 

demonstrado preditivo da satisfação em todos os grupos, pode traduzir a importância da 

magreza para as mulheres, que, mesmo quando detêm um peso saudável parecem procurar 

corresponder a um IMC inferior. Isto assinala, portanto, o desejo das mulheres de 

corresponder a uma figura ideal magra, concordante com o trabalho de outros autores (Pruis 

& Janowsky, 2010, Slater, Tiggeman, Firth & Hawkins, 2010, Sabik, 2012) acerca da 

influência dos media na divulgação de um ideal ao qual as mulheres parecem, cada vez 

mais, almejar. 

A satisfação com a imagem corporal e o parceiro romântico 

 As diferenças de género encontradas no que concerne às influências do IMC 

refletem-se também nas variáveis que melhor predizem a satisfação com a imagem 
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corporal: quando analisamos o poder preditivo do IMC e da satisfação percebida do 

companheiro em conjunto constatamos que estes foram preditores nas participantes do sexo 

feminino, enquanto nos homens apenas a satisfação percebida teve esse impacto. Estes 

resultados contribuem para a ideia de que, para as mulheres, o IMC traduz uma medida 

central através da qual constroem a sua satisfação. Do mesmo modo, a satisfação percebida 

do companheiro romântico desempenha um papel relevante para a satisfação da mulher, no 

entanto, explica 22,5% da variância enquanto para os homens explica 33,2%. Esta 

discrepância aponta para a possibilidade de que a influência do companheiro romântico seja 

mais determinante para os homens do que para as mulheres, o que contradiz alguns estudos 

(Halliwell & Dittmar, 2006).  

Com efeito, das variáveis consideradas neste trabalho, a satisfação percebida da 

parceira romântica foi aquela que melhor explicou a variância na satisfação com a imagem 

corporal dos indivíduos do sexo masculino, mesmo quando se controlaram as restantes 

variáveis contempladas. Deste modo, nos homens, a satisfação parece ser mais construída 

na relação, enquanto nas mulheres esta satisfação aparenta depender do companheiro 

romântico mas também, em grande parte, do seu IMC. Apesar de a influência do parceiro 

romântico ser significativa nas mulheres, esta não anula o efeito do IMC, o que poderá 

sugerir que mesmo que as mulheres percecionem os seus companheiros como satisfeitos 

não se sentirão da mesma forma, caso não correspondam ao IMC que desejariam. De facto, 

nas mulheres com um IMC que traduz excesso de peso, a influência do parceiro romântico 

não prediz a sua satisfação, mas o IMC fá-lo, o que é coerente com a hipótese colocada. 

Mais uma vez, os resultados encontrados corroboram o preceito de que as mulheres 

procuram corresponder à figura ideal proposta pelos media e acresce a ideia de que o 

desejam mesmo quando os seus parceiros românticos não detêm esta figura como de 

referência (Markey, Markey & Birch, 2004; Markey & Markey, 2005). A influência do 

cônjuge ou namorado parece ser relevante para a mulher apenas quando este se sente 

insatisfeito com o corpo da companheira, confirmando a crença da mesma de que deve 

sentir-se insatisfeita. Contudo, quando perceciona o parceiro como satisfeito, a insatisfação 

por parte das mulheres mantém-se o que significa que a satisfação percebida do 

companheiro não é suficiente para contradizer a informação de outros fatores como o IMC 

e, possivelmente, a internalização do ideal de uma figura feminina magra. 
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A satisfação percebida do companheiro romântico 

 Apesar das diferenças encontradas entre géneros, homens e mulheres concordaram 

em duas das variáveis que predizem a forma como percebem a satisfação do companheiro: 

a crítica recebida e o IMC.  

No caso dos homens, o IMC não constou das variáveis que melhor explicaram a sua 

própria satisfação (recorda-se que, para o sexo masculino, apenas a satisfação percebida 

prediz a satisfação com a imagem corporal na regressão múltipla). No entanto, eles parecem 

considerar que as suas companheiras terão em conta o IMC dos homens na forma como se 

sentem ou não satisfeitas com o corpo dos companheiros. Estes resultados sugerem que os 

homens consideram que o ideal do parceiro romântico das suas companheiras será 

dependente do IMC, apesar de o seu ideal ser mais baseado em outras medidas como a 

massa muscular. Desta forma, é curioso notar que a satisfação dos homens não se baseia 

nos mesmos critérios que eles consideram que as suas companheiras usam (o IMC), mas, 

mesmo assim, a satisfação delas parece ser uma fonte a partir da qual constroem a sua 

própria satisfação (Ogden & Taylor, 2000), o que evidencia a influência da companheira. 

 No caso das mulheres, sublinhamos o facto de a crítica percebida ter sido preditora 

da satisfação percebida do companheiro romântico, mas não da sua própria satisfação. 

Estudos anteriores indicam que as mensagens negativas do companheiro contribuem para a 

insatisfação da população feminina (Weller & Dziegielwsky, 2005). No entanto, nas 

participantes deste estudo, não parece haver uma relação direta entre estas variáveis, mas 

antes uma relação que poderá ser mediada pela satisfação percebida, já que verificámos que 

as mensagens negativas contribuem para uma maior insatisfação percebida que, por sua 

vez, contribui para uma maior insatisfação e o mesmo parece ocorrer para o elogio. 

Nos homens, ao contrário da crítica, o elogio não se revela significativo nem na sua 

satisfação nem na forma como entendem que as suas companheiras se encontram 

satisfeitas. Uma possível explicação para este facto assenta na possibilidade de as 

mensagens positivas poderem ser interpretadas como uma demonstração de afeto ou 

simpatia e, como tal, não serem integradas pelos homens como informativas acerca da 

satisfação da companheira nem promotoras de uma maior satisfação. Por sua vez, as 

mensagens negativas poderão ter impacto pois os homens interpretam o feedback negativo 

como informativo acerca da verdadeira opinião das suas parceiras. Isto é, enquanto as 

mensagens positivas podem resultar de simpatia e não da opinião e satisfação das suas 
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companheiras, as mensagens negativas, para serem reveladas, constituiriam uma fonte de 

informação credível. Todavia, estes resultados devem ser cautelosamente tidos em conta, 

uma vez que estas questões foram parte integrante do questionário demográfico construído 

especialmente para este estudo. 

Nas mulheres, além da crítica, também o elogio é preditivo da satisfação percebida 

do companheiro romântico. Isto sugere que as participantes do sexo feminino integram as 

mensagens de elogio enquanto fonte de informação acerca da satisfação dos seus 

companheiros. Estes resultados contrastam com aqueles avançados por Weller e 

Dziegielwsky (2005) que afirmam que as mulheres desvalorizam os comentários positivos 

reconhecendo apenas os negativos. Por outro lado, o resultado acrescenta mais uma 

discrepância entre homens e mulheres já que os primeiros não consideram as mensagens de 

elogio como fontes de informação enquanto as segundas consideram.  

 

A satisfação percebida do companheiro romântico: diferenças de género 

Como discutido, a influência da satisfação percebida do companheiro romântico foi 

significativa para ambos os sexos. Contudo, esta fez-se notar de forma distinta em alguns 

pontos. Nas mulheres, a influência do parceiro romântico foi significativa em todos os 

grupos à exceção do grupo de mulheres com excesso de peso e naquelas com uma relação 

com uma duração entre dois e cinco anos. Por sua vez, nos homens esta influência não foi 

significativa nos indivíduos que possuíam uma relação com uma duração entre dois e cinco 

anos (cujos resultados têm de ser cautelosamente interpretados dado que são apenas seis 

indivíduos) e naqueles que não coabitam com as suas companheiras, tendo sido obtida 

significância nos restantes grupos. Debruçar-nos-emos sobre os resultados respeitantes à 

coabitação. Esta parece ser considerada pelos casais como um passo normativo no 

desenvolvimento da sua relação que surge associado a perspetivas futuras da relação 

(Murrow & Shi, 2010). Os dados encontrados parecem sugerir que os homens são 

suscetíveis ao facto de coabitarem ou não com as suas companheiras indicando, 

possivelmente, que o compromisso e investimento associados à coabitação contribuirão 

para que a influência da satisfação percebida da parceira junto da satisfação com a imagem 

corporal adquira relevo. Deste modo, a influência da parceira poderá depender de algumas 

características da relação e, como tal, quanto mais os homens investem na díade amorosa 

mais preponderante a satisfação da sua companheira se torna para os mesmos. 
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A satisfação com a imagem corporal: diferenças de género 

O facto de a coabitação ter sido um fator diferenciador da influência da satisfação 

percebida da companheira romântica nos homens, mas não nas mulheres, pode evidenciar 

uma outra distinção entre géneros. Nas mulheres, o parceiro romântico influenciou a sua 

satisfação independentemente da coabitação e da duração da relação, no entanto, os homens 

aparentam operar de maneira diferente. Isto pode sugerir que, para os homens, a influência 

da companheira depende de características da relação, como a coabitação, enquanto para as 

mulheres esta influência ocorre independentemente dessas caraterísticas. Uma possível 

explicação para esta diferença pode assentar no facto de, para as mulheres, a imagem 

corporal constituir um preditor central do seu sucesso nas relações românticas (Cash, 

Thériault & Annis, 2004) e, por isso, a forma como percecionam a satisfação dos seus 

companheiros influencia a forma como se autopercecionam mesmo quando não há 

coabitação com o outro significativo. Por outro lado, nos homens, o facto de perceberam 

maior ou menor satisfação por parte das suas companheiras não condiciona a sua própria 

satisfação se não viverem com as companheiras o que pode indiciar que a coabitação 

consiste numa mudança relevante para a influência que a parceira amorosa tem na forma 

com o indivíduo se perceciona. 

 Além da suscetibilidade à satisfação percebida da companheira romântica, a 

satisfação com a imagem corporal dos homens parece ser predita por outras variáveis como 

o IMC, a crítica percebida e o medo de perder o outro. Este é mais um ponto em que 

homens e mulheres se distinguem, já que a satisfação das mulheres é predita apenas pelo 

seu IMC e pela satisfação percebida do companheiro romântico. Na bibliografia revista 

para este trabalho, os escassos estudos encontrados, que focam a influência do parceiro 

romântico na satisfação com a imagem corporal dos homens, são concordantes em afirmar 

que esta influência é significativa (Miller, 2001, Paap & Gardner, 2011). No entanto, 

denota-se ainda pouca exploração acerca de quais os fatores que influenciam a satisfação 

com a imagem corporal dos homens, comparativamente à exploração feita junto das 

mulheres. Alguns autores (McCabe & Mc Greevy 2010; Peat, Peyerl, Ferraro, Butler, 2011; 

Parent, 2013) propõem que a insatisfação poderá estar associada à influência dos media. 

Neste trabalho, surge a possibilidade da influência de outras variáveis na insatisfação, que 

não parecem ter sido exploradas e, cujo impacto por nós encontrado, sugere que a 

satisfação com a imagem corporal dos homens é amplamente influenciada por 



48 
 

características da sua relação romântica e pela forma como o homem se posiciona nas 

mesmas. 

Os papéis de género parecem indicar que os homens serão mais independentes na 

construção da sua identidade (Hatfield, 1984), e são associados a características mais 

instrumentais como a assertividade e a auto-promoção em oposição a características de 

expressividade nas mulheres (Hoffman et al, 2005 cit in Pais, 2009). No entanto, os 

resultados encontrados neste trabalho sugerem que, no que concerne à imagem corporal, os 

homens parecem ser dependentes de características da sua relação como a satisfação e a 

crítica percebida da sua companheira. Acresce que o medo de perder o outro prediz a 

satisfação com a imagem corporal dos homens, mas não nas mulheres e que este receio é 

mais frequente nos homens. Mais uma vez, estes resultados parecem contrastantes com os 

papéis de género de um homem com caraterísticas mais instrumentais e mais independente. 

Isto porque sugerem que é o homem que tem mais receio de perder o outro e, de forma 

subjacente, procede menos ao self-disclosure, revela mais medo da exposição e rejeição e 

tem um modelo negativo de si (Sobral & Costa, sub). Ainda neste âmbito, recorda-se que o 

IMC não é preditivo da satisfação com a imagem corporal dos homens mas é preditivo da 

forma como estes percecionam a satisfação das suas companheiras. Em face do exposto, 

apesar de o IMC não ser um critério que os homens incluem quando se auto-avaliam, estes 

parecem julgar que as mulheres o fazem. Isto sugere que, os indivíduos do sexo masculino, 

ponderam que o ideal masculino divulgado pelos media seja internalizado pelas suas 

companheiras. Como tal, a sua insatisfação poderá estar associada não só ao desejo dos 

homens de corresponderem à figura ideal, já referida na literatura (Barbosa, 2008; McCabe 

& Mc Greevy 2010; Peat, Peyerl, Ferraro, Butler, 2011; Parent, 2013), mas também ao 

facto de sentirem que as suas companheiras poderão partilhar desse desejo.  

Os resultados encontrados, relativamente à associação entre medo da intimidade e 

satisfação com a imagem corporal, são concordantes com alguns estudos (Brennan & 

Shaver, 1995; Cash, Thériault, Annis 2004; Evans & Wertheim, 1998 cit in Barbosa, 2008) 

que sugerem que a insatisfação com a imagem corporal está associada a indivíduos com um 

modelo negativo de si que evitam a intimidade nas suas relações significativas. Então, os 

homens que não se sentem suscetíveis de ser amados pelo outro sentem-se mais 

insatisfeitos com o seu corpo. Uma plausível explicação para este resultado assenta na 

possibilidade de que o corpo, enquanto algo intrinsecamente pertencente ao sujeito, seja 

tido também como não suscetível de desencadear o apreço do outro. O indivíduo poderá 
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sentir o seu corpo como não amado pelo outro significativo e, como tal, não se sente 

satisfeito com a sua imagem. Acresce que estes resultados apontam, como 

supramencionado, para a maior suscetibilidade da satisfação com a imagem corporal a 

dimensões individuais como o medo de perder o outro. 

 

Sintetizando as reflexões realizadas 

Com base nos dados alcançados, verificamos que não se confirma a hipótese 1.1 

relativa às diferenças de género no que concerne à satisfação com a imagem corporal; 

confirma-se a hipótese 1.2. referente à influência do IMC na satisfação com a imagem 

corporal e a 1.4. alusiva à influência da satisfação percebida do companheiro romântico na 

satisfação do indivíduo; e, por fim, encontram-se parcialmente confirmadas a hipótese 1.3 e 

2.2 que se reportam, respetivamente, à predição da satisfação da imagem corporal pelas 

mensagens negativas e pelo medo de perder o outro, já que isto apenas aconteceu no sexo 

masculino. 

Deste modo, os nossos resultados estão em consonância com alguns dos 

pressupostos teóricos encontrados, nomeadamente, acerca da influência do parceiro 

romântico (Helm, 2009; Juarez & Pricthard, 2012) e do IMC (Miller, 2001; Watkins, 

Christie, Chally, 2008; Ferguson, Munoz, Contreras, 2011). Contudo, deparámo-nos com 

resultados que permitem explorar novas hipóteses quanto à construção da imagem corporal, 

nomeadamente, em relação à população do sexo masculino. 

A noção de que a insatisfação com a imagem corporal é crescente junto dos homens 

é corroborada pelos nossos resultados. Acresce a possibilidade de que a prevalência desta 

insatisfação no sexo feminino comece a desvanecer-se e que os níveis de insatisfação se 

tornem, tendencialmente, semelhantes para homens e mulheres. Os media poderão 

desempenhar um papel decisivo neste incremento, através da divulgação e promoção de um 

ideal masculino e feminino que potencia o desejo dos indivíduos de corresponderem ao 

mesmo, facto que tem sido defendido por vários autores (Slater, Tiggeman, Firth & 

Hawkins, 2010; Peat, Peyerl, Ferraro, Butler, 2011; Sabik, 2012). Propõe-se também que os 

homens se preocupem com este ideal não só porque o internalizam, mas porque julgam que 

essa será a figura de referência do sexo oposto e, consequentemente, revelam um maior 

desejo de corresponder ao mesmo na tentativa de agradarem às mulheres. 
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Quanto à influência do IMC para a satisfação com a imagem corporal do sujeito, são 

propostas ideias concordantes acerca da sua preponderância para a população feminina 

(Miller, 2001; Watkins, Christie, Chally, 2008; Ferguson, Munoz, Contreras, 2011). Os 

resultados encontrados corroboram isso mesmo, ao passo que para os homens há ainda 

divergências a propósito importância desta medida. As nossas reflexões acerca deste 

debate, no que respeita aos participantes deste trabalho, recaem na possibilidade de que o 

IMC seja significativo apenas para os homens com obesidade. Nos restantes indivíduos, o 

IMC aparenta não traduzir uma mensuração significativa, o que pode ser explicado pelas 

propostas de alguns autores que defendem que será a medida de massa muscular, aquela 

que mais inquieta os sujeitos do sexo masculino.  

Por sua vez, a autoridade do IMC para as mulheres fez-se notar neste trabalho, 

confirmando resultados anteriores. Não obstante, acrescentamos aqui algumas reflexões. O 

IMC e a satisfação percebida do companheiro romântico constituem as variáveis que 

melhor explicam a satisfação com a imagem corporal das participantes do sexo feminino. 

Todavia, quando analisamos os grupos de IMC separadamente verifica-se que a satisfação 

percebida é apenas preponderante nas mulheres com um peso saudável. Estes resultados 

parecem indicar que, com o aumento do IMC, deixa de ser significativo para as mulheres 

que os seus companheiros estejam ou não satisfeitos e aí o que efetivamente importa é 

corresponderem a um IMC inferior. Deste modo, corrobora-se a influência e internalização 

de uma figura magra que se torna o ideal almejado pelas mulheres. Acresce a possibilidade 

de que a influência do parceiro romântico, previamente defendida na literatura (Helm, 

2009; Juarez & Pricthard, 2012), se atenue com o aumento do IMC. Isto significaria que, 

para os indivíduos do sexo feminino, o seu IMC é a sua maior fonte de informação para a 

construção da satisfação com a imagem corporal. Mesmo que os companheiros românticos 

demonstrem uma apreciação positiva acerca do seu corpo, prevalece a informação obtida 

através do IMC. 

Se a influência do parceiro romântico pode ser atenuada por outros fatores na 

população feminina, nos indivíduos do sexo masculino, das variáveis contempladas neste 

trabalho, é a satisfação da companheira aquela que melhor explica a satisfação dos homens. 

Este resultado reveste-se de pertinência e contraria a sugestão de outros autores (Halliwell 

& Ditmar, 2006) de que o companheiro romântico seria mais importante na satisfação das 

mulheres. Assim, contrariando os papéis tradicionais de género, que caracterizam o homem 

como mais independente que o sexo oposto (Hatfield, 1984) parece que, no respeitante à 
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imagem corporal, são eles que se afiguram mais dependentes da percepção delas. Além 

disso, a satisfação dos homens aparenta estar mais subordinada a outras características 

como a crítica percebida da parceira e o medo de perder o outro que, contrariamente, não 

têm implicações na satisfação com a imagem corporal das mulheres. No mesmo sentido, a 

influência da companheira para a satisfação dos homens parece ser mais seletiva (relembra-

se que esta apenas ocorria nos homens que coabitavam com as suas companheiras) ao passo 

que, nas mulheres, o parceiro tem influência independentemente de características da 

relação como a sua longevidade a coabitação. 

Estes resultados requerem uma reflexão acerca da forma como homens e mulheres 

constroem a sua satisfação com o seu corpo e a sua imagem. Os primeiros afiguram fazê-lo 

com base não só no ideal popularizado pelos media mas também no seio da sua relação 

romântica integrando o feedback percebido da sua companheira, como a crítica, na sua 

satisfação. Além disso, a relação parece adquirir relevo quando são iniciadas etapas que 

envolvem um maior compromisso e investimento, como a coabitação. Da mesma forma, 

aqueles que revelam medo de perder o outro demonstram-se mais insatisfeitos, 

nomeadamente, aqueles que coabitam com as suas companheiras e aqueles com uma 

duração de longevidade superior a 10 anos. Estes resultados sugerem a influência 

predominante das relações românticas para a satisfação com a imagem corporal dos 

homens, que aparenta ampliar com o maior investimento na relação. Por sua vez, nos 

indivíduos do sexo feminino reconhece-se a influência e relevância do parceiro romântico 

para a satisfação com a imagem corporal. Contudo, é o índice de massa corporal que se 

revela um preditor constante da satisfação, o que alerta para a importância de alcançar a 

figura ideal independentemente de que esta não seja a figura procurada pelo outro 

significativo. 
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Conclusão  

Com a realização deste trabalho, procuramos explorar a vivência do corpo e a forma 

como esta se desenvolve de acordo com as experiências vividas na relação romântica do 

indivíduo. Optamos por focar a atenção na satisfação com a imagem corporal e também na 

satisfação percebida do companheiro romântico, por contemplarmos o papel fulcral que o 

outro significativo desempenha no modo como o sujeito se sente e se perceciona. 

Sublinhamos ainda o papel do medo da intimidade enquanto possível potenciador da 

insatisfação por constranger o funcionamento inter e intrapessoal do indivíduo. 

 Os resultados da nossa pesquisa apontam para a crescente insatisfação com a 

imagem corporal dos indivíduos, nomeadamente, junto do sexo masculino enaltecendo, 

portanto, a necessidade de compreender este fenómeno de uma forma mais ampla nos 

homens. Quanto a fatores que contribuem para esta insatisfação, daqueles que foram 

contemplados neste estudo, refulge o IMC e o seu papel preponderante no sexo feminino. 

No que concerne ao sexo masculino, sugere-se a influência notória da companheira 

romântica que, apesar de escassamente abordada em trabalhos precedentes, parece explicar, 

em grande parte, a insatisfação dos homens. Deste modo, a satisfação com a imagem 

corporal junto das mulheres parece ser mais construída de acordo com o ideal feminino 

popularizado pelos media enquanto a satisfação dos homens surge associada a fatores de 

caráter mais individual, como o medo da intimidade, ou próprios da díade amorosa, como a 

satisfação e a crítica percebida da sua companheira. 

 Consideramos que seria profícuo desenvolver novos trabalhos que incidissem no 

estudo da insatisfação com a imagem corporal junto dos homens. Tal como as mulheres, 

eles também se demonstram insatisfeitos com a sua imagem corporal e, no entanto, pouca 

ênfase tem sido dada a este facto. Outra questão relevante para o desenvolvimento de 

futuros estudos, prende-se com a necessidade de considerar outros segmentos da população 

masculina, nomeadamente, com obesidade, já que seria importante compreender o impacto 

do IMC na satisfação com a imagem corporal destes homens de modo a clarificar a 

possibilidade colocada neste trabalho relativamente a esta questão. 

 Seria também importante estudar este fenómeno de insatisfação ao longo do ciclo de 

vida do indivíduo. A maioria dos estudos tem-se centrado nos adolescentes e jovens adultos 

e pouca atenção tem atribuído às restantes faixas etárias (Pruis & Janowsky, 2010). 

Todavia, os resultados do presente estudo, sugerem que os adultos também se sentem 
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insatisfeitos sendo, por isso, pertinente alargar o estudo da imagem corporal a esta faixa 

etária. 

 Acreditamos que este estudo representa um contributo para a compreensão de uma 

problemática tão frequente e deveras complexa como a insatisfação com a imagem 

corporal. Sendo esta uma componente tão intrinsecamente interligada ao funcionamento 

intra e interpessoal do indivíduo, a sua compreensão viabiliza a potenciação da relação do 

sujeito consigo e com os outros implicando, enquanto objetivo último, a promoção e 

compreensão do bem-estar do ser humano. 
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Anexo A 



 
 

 

 

N M DP N M DP

Idade 72 37,03 4,33 146 36,05 4,54

Peso 72 81,35 12,98 146 63,17 10,51

Altura 72 1,77 0,06 146 1,64 0,06

IMC 72 26,05 3,65 146 23,49 3,60
Duração Relação 72 10,78 6,87 146 11,15 7,94

N % % Acumulada N % % Acumulada

2 2,8 2,8 0,0 0,0

5 6,9 9,7 1 0,7 0,7

15 20,8 30,6 24 16,6 17,2

38 52,8 83,3 96 66,2 83,4

7 9,7 93,1 23 15,9 99,3

5 6,9 100,0 1 0,7 100,0

72 100,0 145 100,0

12 16,7 16,7 28 19,2 19,2

13 18,1 34,7 21 14,4 33,6

42 58,3 93,1 86 58,9 92,5

5 6,9 100,0 10 6,8 99,3

0,0 100,0 1 0,7 100,0

72 100 146 100,0

61 84,7 84,7 117 80,1 80,1

11 15,3 15,3 29 19,9 19,9

72 100,0 100,0 146 100,0 100,0

33 45,8 45,8 110 75,3 75,3

31 43,1 88,9 25 17,1 92,5

5 6,9 95,8 10 6,8 99,3

3 4,2 100,0 1 0,7 100,0

72 100,0 146 100,0

8 11,1 11,1 16 11,0 11,0

6 8,3 19,4 22 15,1 26,0

17 23,6 43,1 30 20,5 46,6

32 44,4 87,5 51 34,9 81,5

9 12,5 100,0 27 18,5 100,0

72 100,0 146 100,0 100,0Total

Escolaridade

Tabela de descrição da Amostra

inferior a 2 anos

entre 2 e 5 anos

entre 5 e 10 anos

entre 10 e 20 anos

maior 20 anos

obesidade I

obesidade II

Total

Duração da Relação por grupos

IMC por grupos

saudável

sobrepeso

Sim

Não

Total

União de facto

Casado

Divorciado

Viúvo

Total

Coabitação

Total

Estado Civil

Solteiro

2º ciclo

Ensino Básico

Ensino Secundário

Licenciatura

Mestrado

Doutoramento

Homem Mulher

Homem Mulher



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Body Image Assessmente Scale – Body Dimensions (BIAS - BD) – Escala Versão 

Masculina 

1. De entre estas 17 figuras, qual é aquela com que pensa que o seu corpo mais se 

assemelha? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        



 
 

 

2. De entre estas 17 figuras, qual é aquela com que gostaria que o seu corpo se 

assemelhasse? 

 

 

 

         

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

NOTA: As questões que se seguem dizem respeito ao seu corpo, isto é, responda acerca do que 

acha que o seu companheiro pensa acerca do seu próprio corpo e não do corpo dele(a). 

12. De entre estas 17 figuras, qual é aquela com que pensa que o seu companheiro (a) acha 

que o seu corpo se assemelha? 

 

         

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 
 

13.De entre estas 17 figuras, qual é aquela com que pensa que o seu companheiro (a) gostaria que 

o seu corpo se assemelhasse? 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Body Image Assessmente Scale – Body Dimensions (BIAS - BD) – Escala Versão 

Feminina 

1. De entre estas 17 figuras, qual é aquela com que pensa que o seu corpo mais se 

assemelha? 

 

 

 

         

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2. De entre estas 17 figuras, qual é aquela com que gostaria que o seu corpo se 

assemelhasse? 

 

         

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

NOTA: As questões que se seguem dizem respeito ao seu corpo, isto é, responda acerca do que 

acha que o seu companheiro pensa acerca do seu próprio corpo e não do corpo dele(a). 

12. De entre estas 17 figuras, qual é aquela com que pensa que o seu companheiro acha que o 

seu corpo se assemelha? 

 

 

 

         

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 



 
 

 

 

13. De entre estas 17 figuras, qual é aquela com que pensa que o seu companheiro gostaria 

que o seu corpo se assemelhasse? 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fear of Intimacy Components Questionnaire (FICQ) 

A Relação atual com o/a companheiro/a 

 
Pense na sua relação atual com o/a seu/sua companheiro/a e indique em que medida concorda com as 

seguintes afirmações, tendo em conta as cinco alternativas que se seguem: 

 
 

 

 1 2 3 4 5 

1. Há aspetos da minha maneira de ser que não gosto de 

mostrar ao meu companheiro/a. 

     

2. Incomoda-me ter que dar satisfações ao meu 

companheiro/a. 

     

3. Tento que o meu companheiro/a não repare nos meus 

pontos fracos. 

     

4. Quando tenho que tomar decisões pessoais, gosto de o 

fazer sem o meu companheiro. 

     

5. Às vezes não digo a verdade para o meu companheiro/a 

não se desiludir comigo. 

     

6. Aquilo que mais me incomoda numa relação é sentir o 

meu companheiro invadir o meu espaço. 

     

7. Para ele não ficar a pensar mal de mim, há coisas que 

não lhe conto ou demonstro. 

     

8. Para não perder a minha autonomia, prefiro não ficar 

demasiado/a envolvido com o meu companheiro/a. 

     

9. Sinto que, se contar tudo ao meu companheiro/a, ele/a 

pode ficar com uma imagem negativa de mim.  

     

10. Sinto-me incomodado sempre que tenho de adaptar a 

minha maneira de ser ao meu companheiro/a. 

     

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Discordo 
Totalmente 

Discordo Concordo e 
Discordo 

Concordo Concordo 
Totalmente 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2

Item 7 0,837697 0,432798

Item 5 0,834227 0,404683

Item 9 0,719469 0,561924

Item 1 0,692613 0,423317

Item 3 0,660539 0,419226

Item 6 0,419022 0,779390

Item 2 0,390073 0,744829

Item 10 0,383757 0,747563

Item 8 0,500703 0,701726

Item 4 0,392494 0,534451

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Matriz de Saturações - FICQ

Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization.

Component



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Questionário Sócio Demográfico 

  

 

 

O medo da intimidade e a imagem corporal  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigada pela sua participação! 

 

Sexo:      F __      M __ 

Este questionário insere-se num estudo da Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação da Universidade do Porto que pretende compreender melhor a forma como 

os indivíduos vivem as suas relações românticas e sua relação com o seu próprio 

corpo. Neste sentido, pedimos que leia atentamente as questões que se seguem e 

que responda a elas do modo mais sincero que lhe for possível. 

Lembramos que este questionário é anónimo e se destina exclusivamente a fins de 

investigação. 

 



 
 

Idade: ___ 

Peso:  ___kg 

Altura: ____ 

Profissão: ____ 

Anos de escolaridade: ____ 

1. Atualmente, tem uma relação romântica? Sim__ _Não___  

(Preencha as questões seguintes apenas se respondeu sim na questão anterior) 

2. Estado civil: ___ 

3. Duração da relação: ___anos e __ meses (NOTA: Caso seja casado, inclua na duração da sua 

relação o tempo de namoro e de casamento) 

4. Profissão do Companheiro(a):___   

5. Peso do Companheiro (a): ___ 

6. Altura do Companheiro (a): ___ 

7. Relação: Homossexual ___ Heterossexual ___ 

8. Vive atualmente com o seu companheiro (a)? Sim __ Não __ 

9. Se respondeu sim na pergunta 10.  

Há quanto tempo vive com o seu companheiro (a)? __anos __ meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Questões colocadas para explorar as mensagens trocadas entre o casal 

Pensando na última semana indique a frequência com que os acontecimentos seguintes 

ocorreram.  

1. O meu companheiro (a) elogiou-me quanto ao meu aspeto físico. 

0 vezes 1 a 2 vezes 3 a 5 vezes 6 a 8 vezes Mais de 8 vezes 

     

 

2. O meu companheiro (a) disse-me que gosta de mim. 

0 vezes 1 a 2 vezes 3 a 5 vezes 6 a 8 vezes Mais de 8 vezes 

     

 

3. O meu companheiro (a) disse-me que se sente atraído (a) por mim. 

0 vezes 1 a 2 vezes 3 a 5 vezes 6 a 8 vezes Mais de 8 vezes 

     

 

4. O meu companheiro(a) criticou o meu aspeto físico. 

0 vezes 1 a 2 vezes 3 a 5 vezes 6 a 8 vezes Mais de 8 vezes 

     

 

5. O meu companheiro (a) demostrou desejo por mim. 

0 vezes 1 a 2 vezes 3 a 5 vezes 6 a 8 vezes Mais de 8 vezes 

     

 

6. O meu companheiro (a) criticou o meu corpo. 

0 vezes 1 a 2 vezes 3 a 5 vezes 6 a 8 vezes Mais de 8 vezes 

     

 

7. O meu companheiro (a) disse-me que sou bonito. 

0 vezes 1 a 2 vezes 3 a 5 vezes 6 a 8 vezes Mais de 8 vezes 

     

 

Obrigada pela sua participação! 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Component Matrix
a

Component

1 2

Item 3 0,8798 -0,1561

Item 7 0,8586 -0,0911

Item 2 0,8534 -0,0925

Item 5 0,8257 -0,1373

Item 1 0,7561 -0,2192

Item 6 0,2788 0,9186

Item 4 0,3564 0,8908

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 2 components extracted.

Análise Factorial das Questões Colocadas para Explorar as Mensagens Trocadas 

Entre o Casal
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