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ANEXO I 

INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS 

(Adaptado de Zavalloni e Louis-Guérin, 1984; Lopes, 2001) 

1. Questionário de Identidade Psicossocial Corporal (PARTE I) 

2. Questionário de Identidade Psicossocial Corporal - Experiências de vigilância e 
controlo do corpo em contexto escolar (PARTE II) 
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Questionário 

Apresentação 

Encontro-me a realizar o Mestrado em "Formação, Profissões e Identidades" na 
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, estando 
neste momento a elaborar a dissertação, sob orientação do professor doutor Agostinho 
Ribeiro. Proponho-me investigar o impacto que o exercício de controlo e vigilância 
do corpo em contexto escolar tem, para o jovem estudante, na construção da (sua) 
identidade. 
O objectivo deste inquérito é conhecer a tua percepção sobre como os professores, 
condicionando de diversos modos o controlo e vigilância do teu corpo, interferem com a 
tua pessoa. 

Gostaria que não me visses no papel de professora de uma disciplina de carácter 
avaliativo, mas sim no de uma investigadora que, apesar de próxima, se esforça por ter 
um olhar isento e ético perante as tuas respostas. 
Conto por isso com a tua preciosa colaboração, e peço-te que respondas às questões que 
te coloco neste questionário. 
Para o fazer, podes escolher o lugar que reúna as melhores condições, como a tua casa 
por exemplo. Podes, se achares conveniente, responder modificando a caligrafia. O 
preenchimento deste questionário é anónimo e as respostas confidenciais. 

As questões que te são colocadas visam trazer-te de volta à memória acontecimentos 
importantes passados na escola, que se podem situar desde o início da adolescência até 
ao presente momento. O objectivo é conhecer quais os teus sentimentos perante 
determinadas reacções dos professores em relação à tua aparência física e ao teu modo 
de ser. Procura valorizar as situações de que melhor te recordas terem-te marcado. 
Relata o que viste, ouviste, sentiste, calaste, recusaste, aceitaste, que assumiste ou a que 
reagiste. Procura exprimir os teus sentimentos em profundidade, verdade e integridade. 
Este é o tipo de informação de que preciso e pelo que já nos conhecemos, sei que és 
capaz de relatar os acontecimentos sem receio ou vergonha. 

Agradecia, tal como combinado, que colocasses o questionário depois de respondido na 
"urna" colocada para o efeito na tua sala de aula, identificado com: "prof. Ilda Lima". 

Lembro ainda que me comprometo a assegurar o anonimato. 
Se necessitares de mais algum esclarecimento ou se desejares posteriormente conhecer 
os resultados desta investigação, poderás solicitar-me no início do ano 2003 nesta 

escola. 

Muito obrigada pela tua preciosa colaboração, 

(Ilda Lima) 
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I PARTE 

A. Por vezes uma conversa entre amigos, colegas ou familiares, folhear um 
álbum e reter a nossa atenção numa determinada fotografia, rever um vídeo 
duma festa significativa, reler o diário, cartas ou registos nos cadernos 
escolares, reaviva determinada imagem de nós próprios e com ela diversos 
sentimentos que essas recordações provocam. Para responder às questões 
que se seguem apoia-te em algumas destas recordações das características 
da tua aparência física que poderão situar-se desde o início da sua 
adolescência até ao momento actual. 

A.l.Num primeiro momento sugiro que (colocado/a frente ao espelho se entenderes), 
descrevas as características mais relevantes da tua aparência física. (Utiliza palavras ou 
frases curtas.) 

Coluna reservada 

(a) (b) 
1 
2 
3 
4 
5 

A. 1.1. Quando vês a tua imagem, que sentimentos particulares experimentas? 

A.1.2.Revendo as características da tua aparência física que enunciaste na resposta A.I., 
classifica-as em termos de agrada, desagrada e indiferente. 
Põe na coluna reservada e assinalada com (a): 

■ um sinal + nas características que mais te agradam; 
■ um sinal - nas características que mais te desagradam; 
■ um sinal 0 nas características que consideras indiferentes. 

A. 1.2.1. Nas características em que colocaste o sinal + assinala aquela(s) a que dás 
grande valor (que consideras como sendo as qualidades físicas mais importantes e 
essenciais na tua aparência) acrescentando um E (ESSENCIAIS). 

A. 1.2.1.1.Porque pensas que são qualidades físicas essenciais na tua aparência? 

A.1.2.1.2.Que sentimento despertam em ti estas qualidades? 
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A. 1.2.1.3 .Pensas assim sobre estas características como sendo essenciais na tua aparência, 
há muito tempo ou há pouco tempo? 

A.1.2.l.4.Conta-nos uma situação particular que comprove tratar-se de características 
essenciais na tua aparência física. 

A. 1.2.2. De entre as características físicas enunciadas por ti na resposta A.l. (pág. 
anterior) em que colocaste o sinal de -, as que menos aprecias, assinala ainda as que te 
causam maior constrangimento, acrescentando um C (CONSTRANGIMENTO). 

A. 1.2.2.1. Porque consideras que estas características físicas da tua aparência te causam 
constrangimento? 

A. 1.2.2.2. Que sentimento despertam em ti estas características? 

A. 1.2.2.3. Como reages a estas características da tua aparência física que te constrangem? 

A. 1.2.2.4. Pensas assim sobre estas características físicas que te constrangem há muito 
tempo ou há pouco tempo? 

A.l.2.2.5. Conta-nos uma situação particular que comprove tratar-se de características 
constrangedoras. 
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A. 1.3. Durante a tua experiência escolar com certeza os/as professores/as tiveram 
determinadas reacções, verbais e/ou não verbais, acerca das características da tua 
aparênciafîsica que consideras essenciais ou constrangedoras. 
Al.3.1. Com que frequência costumam os/as professores/as reagir à tua aparência física? 
(assinala com uma cruz X) 

a Sempre 
a Poucas vezes 
a Bastantes vezes 
a Nunca 

A. 1.3.2. Revendo novamente as características da tua aparência física que enunciaste na 
resposta A.l. (pág.9), põe na coluna reservada e assinalada com (b) uma cruz (X) 
naquelas características que os/as professores/as habitualmente reagem. 

A. 1.3.3. Que tipo de reacções notas nos/as professores/as acerca das características da tua 
aparência física? 

A. 1.3.3.1.De que modo o fazem? 

A.l.3.3.2. Descreve algumas das expressões ou termos utilizados. 

A. 1.3.4. Costumam os/as professores/as valorizar outras características físicas para além 
das identificadas por ti? 

A. 1.3.4.1.Se respondeste positivamente, quais? 

A. 1.3.5. Este tipo de reacções é mais habituais em professores ou em professoras? 
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A. 1.3.6. Que sentimento pensas que despertam nos/as professores/as as características da 
tua aparência física? 

A. 1.3.7. Descreve os teus sentimentos e tuas reacções em relação a esses termos e/ou 
expressões que te são dirigidos pelos/as professores/as. 

A.l.3.8. Conta-nos alguma situação típica que ilustre as diferentes reacções dos/as 
professores/as acerca das características da tua aparência física. 

A. 1.3.9. Estas reacções dos/as professores/as relativamente às características da tua 
aparência física acontecem com maior frequência, há muito tempo ou há pouco tempo? 

A.l.3.lO.Costumam os professores/as fazer comparações entre as tuas características 
físicas e alguém ou algo? 
A.l.3.10.1. Se respondeste positivamente, descreve as expressões ou termos utilizados. 

A.l.3.10.2. Com que frequência acontece? (assinala com uma cruz X) 
□ sempre 
a bastantes vezes 
a poucas vezes 
a nunca 

A.l.3.10.3. Que imagem te está a ocorrer ao pensares no assunto? Descreve os teus 
sentimentos. 
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A.l.3.11. Sentes que o teu modo habitual de te apresentares é influenciado pelas reacções 
dos/as professores/as? 

A. 1.3.11.1.Se respondeste positivamente, como é que reages? 

A. 1.3.12. Já tiveste a percepção de que as características da tua aparência física 
constituem impedimento para te relacionares com os/as professores/as? 

A. 1.3.12.1. Se respondeste positivamente, como é que reages? 

A.l.3.13. Há diferença entre o modo como te apresentas na escola e noutros lugares? 
Porquê? 

A. 1.3.14. Sentes-te compreendido/a pelos amigos, colegas e professores na tua forma de 
te apresentares? Porquê? 

A. 1.3.15. Com quem costumas partilhar na escola as preocupações relativas à tua 
aparência física? 

A.l.3.16. Se pensares na aparência ideal que gostarias de ter, o que te vem ao espírito? 

A. 1.3.16.1. Em quem é que isso te faz pensar'/ 
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B. Recordando o sentido que a aparência física tem para ti e que pensas que 
tem para os/as professores/as, centra-te agora nas características do teu 
modo de ser. 

B.l. Consideras que a sua aparência física interfere com a tua maneira de ser? 

B.l.l. Se respondeste positivamente, de que modo interfere? 

B.2. Que ideia tens acerca das características principais do teu "eu"? (Responde por 
palavras ou frases curtas) 

Coluna reservada 

(a) (b) 
1 
2 
3 
4 
5 

B.2.1. Que sentimentos te invadem ao pensar nas características que acabas de 
descrever? 

B.2.2. Revendo as características do teu modo de ser que enunciaste na resposta B.2., 
classifica-as em termos de favorável, desfavorável ou neutro. 
Põe na coluna reservada e assinalada com (a): 

■ um sinal + nas características que julgas favoráveis; 
■ um sinal - nas características que julgas desfavoráveis; 
■ um sinal 0 nas características que consideras neutras. 

B.2.2.1. De entre as características em que colocaste o sinal +, assinala ainda aquelas a 
que dás grande valor (quer dizer que consideras qualidades essenciais na tua vida) 
acrescentando um E (ESSENCIAL). 

B.2.2.l.l. Porque pensas que estas características do teu modo de ser são qualidades 
essenciais? 

B.2.2.1.2. Que sentimentos despertam em ti estas características do teu modo de 
ser? 

7 



B.2.2.1.3. Como reages a estas características essenciais do teu modo de ser? 

B.2.2.1.4. Pensas assim sobre estas características essenciais do seu modo de ser, há 
muito tempo ou há pouco tempo? 

B.2.2.1.5. Conta-nos alguma situação particular que comprove tratar-se das 
características mais importantes e essenciais na tua vida. 

B.2.2.2. Revendo agora as características do teu modo de ser que enunciaste na resposta 
B.2. (pág. ant.) em que colocaste o sinal de - , assinala as que menos te agradam, quer 
dizer que consideras como sendo as características que te criam mais constrangimento, 
acrescentando um C (CONSTRANGEDOR). 

B.2.2.2.1. Porque pensas que estas características do teu modo de ser são as que mais te 
constrangem? 

B.2.2.2.2. Que sentimento despertam em ti estas características? 

B.2.2.2.3. Pensas assim sobre as características que te constrangem, há muito tempo ou há 
pouco tempo? 

B.2.2.2.4.Que importância tem para ti possuir estas características? 
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B.2.2.2.5.Conta-nos alguma situação particular que comprove que estas características te 
constrangem. 

B.3. Também as características relativas ao modo de ser (essenciais ou constrangedoras) 
são à semelhança das características da aparência física, motivo de reacções verbais 
e/ou não verbais por parte dos/as professores/as. 
B.3.I. Com que frequência costumam os/as professores/as reagir às características do teu 
modo de ser? (assinala com uma cruz X) 

□ Sempre 
a Bastantes vezes 
□ Poucas vezes 
a Nunca 

B.3.2. Procura novamente rever as características do teu modo de ser que enunciaste na 
resposta B.2.(pág. 14), põe na coluna reservada e assinalada com (b) uma cruz (X) nas 
características do teu "eu" a que os/as professores/as habitualmente reagem. 

B.3.3.Que tipo de reacções costumam os/as professores/as ter relativamente às 
características do teu modo de ser? 

B.3.3.1. De que modo o fazem? 

B.3.3.2.Descreve algumas das expressões ou termos utilizados. 

B.3.4. Costumam os/as professores/as comentar sobre outras características para além 
das identificadas por ti? 
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B.3.4.1. Se respondeste positivamente, quais? 

B.3.5. As reacções às características do seu modo de ser são mais habituais em 
professores ou em professoras? 

B.3.6. Os/as professores/as reagem mais às características da tua aparência física ou às 
características do teu modo de ser? 

B.3.7. Que sentimento pensas que despertam nos/as professores/as as características do 
teu modo de ser? 

B.3.8.Conta-nos alguma situação particular que comprove o sentimento que despertam 
nos/as professores/as as características do teu modo de ser. 

B.3.9. Descreve os teus sentimentos e reacções em relação a esses termos que te são 
dirigidos. 

B.3.10. Estas reacções dos/as professores/as acerca das características do teu modo de ser 
aconteceram há muito tempo ou há pouco tempo? 

B.4. Sentes-te compreendido/a pelos amigos, colegas, professores relativamente às 
características do teu modo de ser ?Porquê? 

B.5. Costumas partilhar as tuas preocupações relativamente às características do teu 
modo de ser? Com quem? 
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B.6. Tens ideia de que os/as professores/as comentam entre si as tuas características 
pessoais? 
B.6.1. Se respondeste positivamente, imaginas como isso os/as faz sentir? 

B.7. Com certeza tens também conhecimento de experiências vividas por colegas teus 
com professores/as que constituem igualmente marcas na sua vida. Conta-nos uma 
situação. 

B.7.1. A recordação desta situação que sentimentos te traz? 
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Dados pessoais 
Idade anos 
Sexo: 

a feminino 
a masculino 

II PARTE 

A. A maior parte do tempo diário da tua adolescência/juventude foi e continua 
a ser passado na escola. Neste contexto viveste com certeza um conjunto de 
experiências significativas, umas mais que outras, ora pelos momentos de 
felicidade que te proporcionaram, ora pelos momentos de sofrimento que te 
causaram. 

A. 1.Começa por exprimir os sentimentos que te invadem: 

(Dá três respostas em palavras ou frases curtas) 
A.l.l.Quando pensas na Escola 

A.1.2.Quando te pensas como aluno/a 

A. 1.3. Quando te pensas como amigo/a 

A. 1.4. Quando te pensas como colega 

A.l. 5. Quando pensas nos professores/as 
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B. No decorrer da tua experiência escolar com certeza viveste situações em que 
sentiste o teu corpo como sendo vigiado, controlado, observado, apreciado, 
avaliado, etc., e de algumas delas guardas a memória como "marca" para o 
resto da vida, por quanto interferem com a tua pessoa. 

B.l. As escolas, com o objectivo de disciplinar os jovens, possuem um conjunto de 
restrições e proibições físicas transpostas para avisos, regulamentos, normas, etc. 
B.l.2. Identifica 4 tipos de restrições ou proibições físicas, que mais te incomodam. 

B.l.3. Das restrições e proibições físicas anteriormente identificadas, selecciona aquela 
que recordas como sendo a mais significativa. Tenta descrever a imagem e os 
sentimentos que te ocorrem. 

B.lAQuem habitualmente exerce vigilância e controlo do cumprimento destas restrições 
e proibições físicas? 

B.l.4.1. De que modo são exercidos a vigilância e controlo, sobre ti? 

B.l.5. Alguma vez transgrediste este tipo de vigilância e controlo exercido sobre ti? 
Narra-nos uma situação que ocorra à tua memória, expressando o que sentiste. 

B.i.5.1. Nesta situação que acabas de connosco partilhar sofreste alguma punição? Qual? 
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B.i.5.2. Identifica algumas das transgressões típicas do teu comportamento. 

B.i.5.3. Que tipo de reacções têm as pessoas responsáveis pelo cumprimento destas 
normas, perante as transgressões? Utiliza, se te lembrares, as expressões (verbais ou 
gestuais) dessas pessoas. 

B.1.6. O que pensas acerca deste tipo de restrições e proibições físicas exercidas na 
escola? 

B.1.7. Em que altura do teu percurso escolar estas situações tiveram maior impacto na 
tua pessoa? Porquê? 

B.l.8. Ultimamente tens vivido algumas situações constrangedoras relacionadas com 
restrições e proibições físicas? 

B. 1.8.1.Se respondeste afirmativamente, relata uma das situações, expressando o que 
então sentiste. 
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C. Nos diferentes espaços escolares existem lugares onde a interacção com 
colegas, professores, funcionários e outras pessoas dá azo a uma maior ou 
menor vigilância e controlo sobre o teu corpo. 

C.l.Mencinam-se a seguir alguns desses espaços existentes nas escolas que frequentaste 
ou frequentas. 
C. 1.1.Regista no quadro que se segue o grau de frequência com que se verificou tal 
vigilância e controlo do teu corpo (em termos de sempre, bastantes vezes, poucas 
vezes, nunca) colocando uma cruz (X) na respectiva coluna. Podes acrescentar (em 
"outros") outros lugares que te ocorram como significativos. 

Sempre Bastantes vezes Poucas vezes Nunca 
C.l.l.l.Saladeaula 
C l . 1.2. Vestiário 
C l . 1.3 .Ensino clínico 
Cl.lAIntervalos 
C l . 1.5.Biblioteca 
C.l.l.ó.Sala de Informática 
C1.1.7.Cantina/refeitório 
C1.1.8.Sala de estudo 
C: 1.1.9.1da para a escola 
Cl.l.lO.Ginásio 
C1.1.11 .Sala de práticas 
C l . 1.12. WC 
C. 1.1.13 .Regresso a casa 
C1.1.14.Balneário 
C1.1.15.Bar 
Cl.l.ló.Outros (opção) 

Cl.2. Dos espaços anteriormente assinalados, situa-te naquele que julgas significativo 
para ti, e tenta descrever a imagem e os sentimentos que te ocorrem. 

D. Há ainda um conjunto de actividades escolares nas quais o teu corpo é igualmente 
avaliado e controlado. 
D.l. As afirmações que se seguem correspondem a algumas dessas actividades que 
ocorrem nas várias escolas que frequentaste ou frequentas. 
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D. 1.1. Regista o grau de frequência com que se verificou tal vigilância e controlo do teu 
corpo, colocando uma cruz (X) na respectiva coluna. Podes acrescentar outras 
actividades que te ocorram como significativas. 

Sempre Bastantes vezes Poucas vezes Nunca 
D. 1.1.1.Tuna 
D. 1.1.2.Aulas teóricas 
D.l.U.Festas 
D. 1.1 ASemana académica 
D. 1.1.5 .Trabalhos de grupo 
D. 1.1.6.Associação Estudantes 
D. 1.1.7. Ensino clínico 
D.1.1.8.Praxe 
D. 1.1.9.Área escola 
D. 1.1.10.Jornal/Revista escolar 
D. 1.1.11. Aulas práticas 
D. 1.1.12. Desporto 
D. 1.1.13 .Visitas de estudo 
D. 1.1.14.0utras(opção) 

D. 1.2. Centra-te numa destas actividades à tua escolha e tenta recordar uma situação que 
te seja significativa. Descreve a imagem e os sentimentos que te ocorrem ao recordar o 
tipo de vigilância e controlo exercidos sobre o teu corpo. 

D. 1.3. No decorrer destas actividades são habitualmente apreciados determinados 
aspectos físicos. 
D. 1.3.1.Que aspectos físicos teus são normalmente sujeitos a maior vigilância e controlo 
quando participas nestas actividades? 
(Exprime-te por meio de palavras ou frases curtas ) 

D. 1.3.2. Dos aspectos físicos enunciadas na resposta anterior, assinala aqueles que pensas 
que os professores e colegas identificam como sendo positivos ou negativos 
Põe um sinal + nos aspectos físicos positivos; 
Põe um sinal - nos aspectos físicos negativos; 
Põe um sinal 0 nos aspectos em que tens dúvida. 
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D.l.3.3. Conta-nos uma situação particular que comprove o que os/as professores/as e 
colegas pensam à cerca do valor atribuído aos teus aspectos físicos (positivos e/ou 
negativos), quando participas nestas actividades escolares. 

D. 1.3.4. Descreve alguns dos termos e/ou expressões mais utilizados por estas pessoas. 

D. 1.3.4.1. Estas apreciações dos professores/as e colegas, que sentimentos te causam? 

D. 1.3.5.Como descreves o/a professor/a que exerce este tipo de controlo e vigilância 
sobre o teu aspecto físico? 

E. Perante determinadas pressões exercidas pelos/as professores/as no controlo e 
vigilância do teu corpo, com certeza adoptaste determinadas estratégias para lidar com a 
situação. 

E.l. As frases que se seguem ilustram algumas das possíveis estratégias a que 
normalmente os jovens recorrem na sala de aula ou noutro contexto semelhante. 
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E.1.1. Regista no quadro que se segue o grau de frequência que contigo se verifica cada 
estratégia, colocando uma cruz (X) na coluna respectiva. Podes acrescentar outras 
estratégias que te ocorram como significativas. 

Sempre Bastantes 
vezes 

Poucas 
vezes 

Nunca 

E. 1.1.1. Não me mexo na carteira 
E. 1.1.2. Procuro estar com atenção 
E.1.1.3. Distraio-me com facilidade 
E. 1.1.4. Tento enganar parecendo estar atento/a 
E. 1.1.5. Procuro ser simpático/a 
E.1.1.6. Risco o caderno 
E.1.1.7. Envio mensagens pelo telemóvel 
E.1.1.8. Envio papelinhos 
E.1.1.9. Tiro apontamentos 
E.1.1.10. Peço para ir à casa de banho 
E. 1.1.11. Tiro apontamentos de outras disciplinas 
E.1.1.12. Escrevo outras coisas para me controlar 
E. 1.1.13. Não faço perguntas 
E.1.1.14. Participo 
E. 1.1.15. Evito olhar o professor/a 
E. 1.1.16. Entro mais tarde 
E. 1.1.17. Converso para o lado 
E.1.1.18. Mudo constantemente de posição 
E.1.1.19. Peço para sair mais cedo 
E.1.1.20. Atribuo "rótulos" ao professor/a 
E. 1.1.21. Imito o/a professor/a 
E. 1.1.22. Coloco-me à frente 
E. 1.1.23. Tento pensar noutras coisas 
E.1.1.24. Procuro falar normalmente com o/a prof./a 
E.1.1.25. Adormeço 
E.1.1.26. Faço sacrifício para não demonstrar o que sinto 
E.1.1.27. Mudo o meu aspecto físico antes de entrar 
E.1.1.28. Fico numa posição em que não me veja 
E. 1.1.29. Dá-me vontade de rir 
E.1.1.30. Roo as unhas 
E. 1.1.31. Fico nervoso/a 
E.1.1.32. Outras (opção) 

E.1.2.Durante este período de tempo em que estás em contacto com este/a professor/a, 
como te sentes? 

E.l.3. Selecciona uma destas situações que te seja significativa. Descreve a imagem e os 
sentimentos que te ocorrem. 
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F. Também no decorrer da tua experiência escolar com certeza encontraste 
professores/as "especiais". 
F.l.Como descreves o/a professor/a que te faz sentir como pessoa? 
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ANEXO II 

ESPAÇO ELEMENTAR DA IDENTIDADE PSICOSSOCIAL: EGOMORFISMO E 
VALOR ATRIBUÍDO À IMAGEM CORPORAL 

Quadros do sistema categorial 

1. O espaço elementar da identidade psicossocial: aparência física 
2. Microcosmos psicossocial da imagem corporal de SI e do outro sobre SI 
3. Sentimentos relacionados com a imagem corporal de SI 
4. Sentimentos que o jovem pensa que a sua imagem corporal desperta nos/as professores/as 
5. Características mais relevantes da aparência física 
6. Percepção do jovem sobre o tipo de reacção que os/as professores/as têm acerca das 
características da sua aparência física 
7. Situações que ilustram as diferentes reacções dos/as professores/as acerca das características da 
aparência física 
8. Situações vividas por colegas com professores/as que constituíram marcas na vida do jovem 
9. Reacção do jovem que se sente influenciado pelos/as professores na sua apresentação habitual 
10. Diferenças entre o modo do jovem se apresentar na escola e noutros lugares 
11. Compreensão dos amigos, colegas e professores/as da forma como o jovem se apresenta 

- 2 3 -



ANEXOU 

1. O espaço elementar da identidade psicossocial: aparência física 

N w Pólos 
Sujeitos ^ v . 

ATRIBUTOS 
N w Pólos 

Sujeitos ^ v . 
Pólo positivo de si Pólo negativo de si Pólo neutro de si 

Fl •Aspecto meÍgo(S) 
- Olhar meigo (S) 
•Segura no olhar(R) 
-Sorridente (S) 
-Expressiva (R) 
-Postura equilibrada(S) 

F2 -Proporcional(S) 
-Pernas jeitosas(S) 

-Um pouco gordinha(R) 
-Grandes seios( S) 

-Olhos castanhos esverdeados(S) 

M3 -Bera constituido<S) 
-Bonito* S ) 
-Atraente no geral(R) 

-Cabeça, nariz, orelhas e lábios urn 
pouco grandes*S) 

-AltoíR) 

F4 -Olhos grandest S ) -Ancas Iargas(Rí 
-Tornozelos finos(S) 
-Cabelo grosso e dificil(S) 

-Estatura alta(R) 

F5 -Tenho cabelos comprídos(S) 
-Olhos claros (esverdeadosXS) 
-Sou magra(S) 

-Acne no rostofS) 
-Não sou alta(R) 

F6 -Perfeita sem mal formações(S) 
-Altura razoável(S) 
-Beleza própria(S) 
-Morena(S) 

-Nem magra, nem gorda(S) 

F7 -Tranquila(S) 
-Simpática(R) 

-Gorda(S) -Normal(R) 
cicatrizes e sinais no rostofS) 

M8 -Estatura média(S) 
-Nem gordo, nem magro(S) 
-Corpo relativamente musculado(S) 

-Face estreita e comprida(S) 
-Cabelo comprido(R) 

F9 -Os olhos (a corKS) 
-As mãos grandes(S) 
-Face expressÍva(R) 

-A testa grande* S ) 
-Os seios(S) 

MIO -Aho(R) 
-Bem constituido(S) 

-Tou a perder muito cabelo, estou a ficar 
careca(S) 
-Nariz compridof S ) 

-Peludo{S) 

F l l -Tenho cabelo curto(S) 
-Olhos castanhos claros (esverdeadosXS) 
-Soumagra(R) 

-Nariz um pouco grande(S) -Não sou muito alta, mas também não me 
considero baixa(S) 

F12 -Tenho olhos grandes(R) 
-Para "mim" nem sou gorda nem magra(S) 
-Tenho dentes branquinhos e um sorriso 
bonito(S) 

-Sou alta (S) 
-morena(S) 

F13 -Traçosdaface(S) 
-Cabelos pretos(S) 

-Pele clara(R) 
-Olhar triste(S) 

M14 -muito alto(R) 
-Forte(S) 
-Bonho(S) 

-corporalmente não perfeito<S) -Pezudo(S} 

F15 -Olhos azuis(R) 
-Sorriso quase constante(R) 
-Estatura média(S) 
-Magra(S) 

-Deformações ao nivel do esterno (mais 
visível com o uso de roupas justasXR) 

F16 -Cabelo bonito e comprido(R) 
-MagraíS) 
-Cara engraçada(S) 
-Corpo harmonioso(S) 
-Pele macia(S) 

F17 -Olhos verdes<R) 
-Cabelo castanho claro, li.sof S) 
-Sinal no lado direito acima do lábio 
superiorfS) 

-Perto "demasiado desenvolvido"(S) -Estatura média(S) 

FIS -Faço covinhas quando rio(S) -Dentes tortosXS) 
•Tenho barriga grande, "pneus"(S) 
-Tenho varizes(S) 
-Esterias(S) 

F19 -Morena(S) 
-Olhos grandest S) 
-Cabelo escuro(S) 

-Com algumas gordurinhas a mais( S ) -Peito iívantajado(S) 

MOO -Bonito de caia(S) -Nariz um pouco grande<S) 
-Pernas finas(S) 

**barrÍguinha"{S) 

F21 -Olhos bonitos castanhos(R) 
-Atraente(S) 

-Gorda(S) 
-Seios feiostS) 

-Baixaf S ) 

F22 -Cabelos longos(S) -Estatura baixai S ) 
-Problemas de pele<R) 
-Pêlo excessivo (bracosXS) 

-Nádegas grandest S ) 

M23 -Barba por fazer(S) 
-Nem gordo, nem magro(S) 
-Moreno, pele escura(S) 

-Sobrancelhas escuras(S) 
-Excesso de pêlos no corpo(S) 

M24 -Bem constituido(S) 
-Olhos bonitos(S ) 
-Atraente<S) 

M25 -Charaioso(S) 
-Assíduo(S) 

-Narizgrande(S) 
-Aho(S) 
-Elegante(S) 

M26 •Unico(S) 
Intéressant et S ) 

-Boa aparência geral(S) 

(S) - Unidade Representacional na condição de SI 
(R) - Unidade Representacional na condição de SI e que pensa que o OUTRO reage à imagem de SI 



ANEXOU 

1. O espaço elementar da identidade psicossocial: aparência física (Cont.) 

Pólos 

Sujeitos 

ATRIBUTOS Pólos 

Sujeitos 

Pólo positivo de si Pólo negativo de si Pólo neutro de si 

F27 -Olhar(S) 
-Rabo(S) 

-Pêlos(R) 
-Seios(S) 
-Borbulhas(S) 

F28 -Uma cara querida(S) -Baixo(S) 
-Borbulhas que ainda insistem em aflorar 
a pele(S) 
-Olhos que poucas vezes bi ilham(S) 
-Algum tecido subcutâneo em 
excesso(S) 

F29 -Corpo elegante(R) 
-Olhos expressivos(S) 

-Borbulhas(S) 
-Cabelo bastante volumoso(S) 

-Dentes muito espacados(S) 

F30 -"nariz bonito"(S) 
-"sardenta'YR) 
-"olhos castanhos"(S) 

-"sou gorduchinha"(R) -"nem alta nem baixa"(S) 

F31 -Sou alta(R) 
-Tenho uma boca sensual(S) 
-Pareço mais velha(R) 

-Tenho ancas largas(S) 
-Tenho borbulh»s(S) 

M32 -Ventre liso (S) 
-Ombros largos(S) 
-Sobrancelhas bastante peludas(S) 

-Dentes caninos um pouco 
desajustados<S) 

-Bastantes pêlos nos membros inferíores(S) 

M33 -Bonito(R) 
-Pele macia(S) 
-SexyíS) 

-Magro(S) -Pestanas longas(R) 

M34 -Alto(S) 
-Magro(S) 
-Boa aparência(R) 

-Olhos verdes(R) 
-Cabelo castanho(S) 

F35 -Morena(S) -Baixa(S) 
-Muito comuni(S) 

-Discreta(S) 
-Alegre(S) 

M36 -Alto(R) 
-Bonito(R) 

-Gordo(S) -Musculado(R) 

F37 -Cabelo escuro e aos caracóis(S) 
-Olhos verdes (S) 
- forma de olharfS) 
-Pele clata(S) 
-Forma de vestir(S) 
-Estrutura fisica(S) 

M38 -Olhos verdes(S) -Sobrancelhas fechadas(S) 
-Pele muito oleosa(S) 
-Pêlos nas costas(S) 

-Lábios grossos(S) 

M39 -Forma do corpo(S) 
-Altura(S) 

-Nariz (forma e tamanhoXS) -Cabelo (cor e fbrmaXS) 
-Olhos (corXS) 

F40 -Elegante(S) 
-Sorriso bonho(S) 
-Alta(S) 
-Cabelo ondulado(S) 
-Anca estreila(S) 

F41 -Olhos castanhos(S) 
-Cabelo escuroíS) 
-Peleclara(S) 

-Serbaixa(S) 

F42 -Olhos esverdeados(S) -Baixa(R) 
-Anca larga(S) 
-Tenho uma cara de miúda(2) 
-Dentes grandes(S) 

F43 -Bonita(R) 
-Elegante(R) 
-Corpo feminino, com linhas e curvas(S) 

-"rabo" grande (S) -Aha(2) 

M44 -Olhos verdes(R) 
-Lábios(S) 
-Cabelo castanho(S) 

-Gordo(R) -Estatura média(S) 

F45 -Olhos azuis(S) 
-Cabelos fortes e lisos(S) 

-Estatura baixa (R) 
-Aspecto muito jovem(R) 
-Nem gorda, nem magra(S) 

-Pele brancafR) 

(S) - Unidade Reprcsentacional na condição de SI 
(R) - Unidade Representacional na condição de SI e que pensa que o OUTRO reage à imagem de SI 



ANEXOU 111 

ND 

F9 

FIS 

F19 

2. Microcosmos psicossocial da imagem corporal de SI e daquela que o outro reflecte sobre SI 

IMAGENS REPERTORIADAS 
(S) Sinto que me conheço. Que sou feliz. Poderia até mudar um ou outro aspecto, mas... gosto de mim assim. 
Gostava de ser mais desinibida, nomeadamente em grandes grupos, já que é dentro destes que assim me sinto 

(+) . ^ 
(O) Penso que acima de tudo carinho. È interessante que ao mesmo tempo que escreva, vislumbro na minha mente expressões raciais de professoras que me 
marcam/marcaram...Acima de tudo, carinho e disponibilidade, amizade,. . 

(+) 
(S) Sinto-me bem no meu corpo, gosto da minha auto-imagem, mas é claro que gostava que algumas coisas se modificassem, mas não é nada que eu nío conseguisse viver 

(0) Talvez inveja 
(+) 

(-) 
(S) Agrado. Conformado. Optimista. "Ha piores". Confiante. Preparado para a "rivalidade' 

(O) Indiferença. As expressões ou termos pronunciados são ditos tendo por base a excelente relação que estabeleço com algumas professoras e algumas vezes em resposta a termos 
por mim verbalizados. 

(+) 
(S) Por vezes sinto-me triste porque a minha imagem nem sempre corresponde is minhas expectativas. Mas grande parte das vezes sinto-me bem comigo mesma. 

(O) Para alguns inveja pela juventude. E para alguns critica. 
(+)(-) 

(-) 
(S) Sinto-me bem comigo mesma; identifico-me com todos os aspectos exteriores, relativamente ao meu corpo 

(0) Nenhum 
JíliL 

(S) Por vezes não me sinto bem, com a minha imagem, sinto que algo em mim não está bem, que preciso alterar, mudar a imagem Mudar a cor do cabelo, penteado, talvez 
emagrecer um pouco. Nestas alturas sinto-me revoltada comigo própria, sinto que a minha auto-estima está em baixo. 

(O) Penso que interfere um pouco na relação que se estabelece entre professor/aluno. 
Em todas as situações que vivemos no dia a dia, a forma como nos apresentamos é prioridade e interfere no contacto. 

(+)(■) 
(S) Nem sempre experimento os mesmos sentimentos. Depende do meu estado de espirito de momento. Varia desde desagrado até agrado, passando por um sentimento de 
confiança. 

" ™ ^ (+)(-) 
(O) Para alem do que já referi, não sei, não costumo reparar na forma como as pessoas reagem a mim, sou muito distraída nesse aspecto. 

íiiiL 
(S) Sinto-me bem comigo próprio. Não me considero feio nem muito bonito. Só não gosto das minhas coxas, pois apesar de serem musculadas, são um pouco largas de mais. 
Mas no geral penso que tenho uma imagem normal. 

(+)(-) 
(O) No geral os professores costumam gostar de mim. 
Pode aparecer um ou outro que não goste de mim, mas também não o demonstra muito. Só uma professora é que dizia algumas coisas que não eram verdade, porque não gostava de 

(+)(-) 
(S)-

(O) Penso que não despertam nenhum sentimento em especial 
(+)(-) 

(S) Sintc-me bem com a minha aparência fisica. 
(+) 

(O) Nenhum em especial, eles só talam da minha altura porque se destaca em relação ás dos outros colegas 
(+)(-) 

fS) Sinto-me bem com a minha imagem. Não sou bonita, mas identifico-me com o meu aspecto exterior e sinto-me bem como sou. 
(+) 

(O) Não considero que desperte algum tipo de sentimentos, pelo menos, de que eu me aperceba 
(+)(-) 

(S) Quando em vejo ao espelho toda a minha aparência fisica se identifica comigo. Sinto-me bem 
(+) 

(O).. 
(S) Satisfação e agrado acima de tudo pois cheguei a um ponto tal de maturidade (ou pelo menos assim me parecei) que me sinto bem com a forma do meu corpo e com aquilo que 
transmito com o mesmo. 

(+) 
(0) Não sei muito bem, mas penso que uma professora em particular se preocupa um pouco 

(+) 
(S) Gosto muito do meu rosto. Sinto que poderia ter mais cuidado com a dieta, mas ao mesmo tempo, um dos maiores prazeres que eu tenho é comer. Deste modo, temo "equilibrar 
na balança" o prazer e a aparência externa. 

- " * (+) 
(O) Penso que os professores gostam da forma como sou, talvez pelo facto de ser diferente 

(+) 
(S) Alturas há em que me sinto melhor com a imagem. Existem outras em que tal já não se verifica. Posso por isso, experimentar sentimentos de bem estar ou, de alguma forma de 
desconforto. 

(O) Curiosidade, talvez. 
(+)(-) 

(+)<-) 
(S) Gosto muito de ver a minha imagem, sinto-me bem e contente com o corpo que tenho. 

(+) 
(O) Penso que tarem inferências em que se relaciona a nossa aparência fisica com o nosso desempenho 

£L 
(S) Depende das alturas. As vezes gosto de em ver e até me apetece vestir algo diferente, outra vezes detesto-me, parece que nada me fica bem, Sé aponto defeitos ao meu corpo 

(O) Talvez alguma admiração, não sei. 
(+)(-) 

(S) Tenho vergonha nào gosto de mim, mas por vezes gosto de me ver rir, das minhas covinhas. 
(-) 

(O).. 
(S) Sinto que podia estar mais magra, mas quando penso no que deixaria de comer... acabo por me sentir feliz como sou. Posso comer o que me apetece, e continuar a fazer uma 
vida normal. 

(O) Não faço ideia Mas também não me preocupo com isso, desde que me sinta bem 
(+)(-) 

(+X-) 

(+) tonalidade positiva da imagem de SI (S) / daquela que o OUTRO reflecte sobre SI (O) 
(-) tonalidade negativa da imagem de SI (S) / daquela que o OUTRO reflecte sobre SI (O) 
(+) (-) tonalidade positiva/negativa da imagem de SI (S) / daquela que o OUTRO reflecte sobre SI (O) 



ANEXOU IV 

2. Microcosmos psicossocial da imagem corporal de SI e daquela que o outro reflecte sobre SI (Cont.) 

SUJ 

F22 

F27 

F29 

M32 

F37 

IMAGENS REPERTOR1ADAS 
(S) As vezes sinto-me charmoso e atraente; outras (menos) sinto-me desajeitado. 

(O) Julgo que a minha aparência física não desperta qualquer sentimento nos professores 
(+)(-) 

(S) Por vezes de satisfação, outras vezes de revolta para comigo por ter gordura localizada, mas sinto que hoje aceito melhor a minha imagem. 
(+)(-) 

(O) Acho que nenhum sentimento especial. Gostam simplesmente. Limitam-se a admirar e nada mais. 

(S) Apesar de tudo anteriormente dito, gosto e aceito a minha imagem. 

(O) Não faço ideia 

M . 
(+) 

(S) E uma imagem que se tem mantido há muitos anos, pelo que já estou habituado. Nem é um sentimento de agrado, nem de desagrado. 
(+)(•) 

(O) Da minha aparência nunca nenhum professor referiu qualquer comentário, por isso penso que não desperto qualquer sentimento. 
(+>(-> 

(S) Gosto de ser como sou, sinto que por vezes o que deveria mudar não sou eu, mas esta no exterior e a maneira como este olha para mim. 

(O) Não sei porque ainda nenhum manifestou esses sentimentos. 
(+) 

ííltL 
(S) Penso que devo aceitar a minha imagem uma vez que somos todos diferentes, cada qual com a sua aparência, que deve assumir e aceitar. O agrado também está presente nos meus 
sentimentos, 

(+> 
(O) Penso serem alvo de comentários inapropriados, julgando a pessoa pela sua aparência física e não pela sua personalidade. (-) 
(S) Satisfação por ser assim como sou e sentimento de que não mudaria nada na minha imagem. 

(O) Sentimentos normais de quem gosta de se exprimir quando acha alguém fisicamente "bonito". 

(S) Indiferença, desgosto, alegria, desejo de mudar. 

(O) Brincadeira. Sátira, critica 

CL 
(-) 

(+)(-) 
(S) Gosto do que vejo, embora se pudesse mudaria alguns pormenores. 

(O) Não sei, mas não gostaria de ser julgado pelo que fisicamente sou, simplesmente. 
(+X-) 

(S) Já há bastante tempo que aprendi a conviver e aceitar a minha imagem, de modo que actualmente, quando me olho ao espelho, sinto-me satisfeita e contente de ser como sou, apesar 
das borbulhas me desagradarem um pouco, porque anteriormente não as tinha. 

(+) 
(O) Preocupação, admiração. 

W 
(S) Normalmente não me costumo ver muito ao espelho, porque não gosto de ser como sou... na verdade quando vejo a minha imagem, sinto-me inferior de vido ao meu corpo, sinto 
vergonha até de ser assim. 

(O) Caridade 
(-) 
(-) 

(S) As vezes penso que não tenho nada a ver com o "ideal feminino" e por isso sinto-me mal, triste, desiludida. 
Outras vezes acho é que tenho um corpo sensual e isso deixa-me bem comigo mesma. 

(O) Talvez fiquem intimidadas. 
(+)(-) 

(-) 
(S) Sinto-me contente satisfeito com as minhas características. Não me sinto muito desfavorecido em alguma característica. Ficaria no entanto mais satisfeito se fosse um pouco mais 
gordo e forte. 

(O) Sentimentos positivos. Gostam de apreciar as características. 
(+) 

(+) 
(S) Que tenho sorte. 
Contente por ser assim único; gosto daquilo que vejo. 

(+) 
(O?-,-
(S) A partida não experimento nenhum sentimento particular. 
Fico contente por me ver em frente ao espelho na medida em que isso significa que estou vivo. Sou feliz com o meu corpo, por isso não tenho qualquer constrangimento quanto a de, 
mas também não tenho qualquer vaidade. 

(+) 
(0) Depende da professora. Se é casada, solteira, divorciada, se é nova ou velha. 
Qual a proximidade ou confiança entre o professor e eu o aluno. Realmente não pensei nisso, mas acredito que em 99,9% não passa de um afupo{???) 

(S) O sentimento de que se podia "mudar'* muita coisa. De imperfeição, de "porquê?". 
Insegurança medo e tristeza. 

(+H-) 

(-) 
(O).. 
(S) Gosto Penso que de uma forma geral compreendo o meu corpo, apesar de não o achar exageradamente bonito. 

(+) 
(O) Penso que a minha aparência desperta sentimentos positivos, a maior parte das vezes. 
Sentimentos como inveja, rivalidade aconteceram quando frequentava o 10° ano em que um professor mais parecia rivalizar do que ajudar na minha formação 

(+X-) 
(S) Quando vejo a minha imagem , experimento por vezes a auto-estima elevada e por vezes a auto-estima baixa. Tudo depende do estado de espírito em que me encontro nesse 
momento. 

(+)(-) 
( O ) -
(S) Eu não gosto ou de ter as sobrancelhas fechadas ou de pêlos nas costas. 
Normalmente quando estou na praia fico um pouco intimidado por causa nos pêlos nas costas. 

o 
(S) Sentimentos diversos e opostos. 
Há momentos em que gosto da forma como sou, outros em que me detesto. 

(+)(-) 

& 
(+) tonalidade positiva da imagem de SI (S) / daquela que o OUTRO reflecte sobre SI (O) 
(-) tonalidade negativa da imagem de SI (S) / daquela que o OUTRO reflecte sobre SI (O) 
(+) (-) tonalidade positiva/negativa da imagem de SI (S) / daquela que o OUTRO reflecte sobre SI (O) 



ANEXOU v 

2. Microcosmos psicossocial da imagem corporal de SI e daquela que o outro reflecte sobre SI (Cont.) 

SUJ IMAGENS REPERTOR1ADAS 
F40 (S) Contentamento. 

(+) 
(0) Aceitação 

(+) 
F41 (S) Em relação à minha aparência física não me sinto triste e não existe nada que eu sentisse muita necessidade de mudar. 

(+) 
(0) Não sã. 

F42 (S) Digo para mim mesma em frente ao espelho: "não devias ter uma vida tão sedentária, no próximo fim de semana vais andar de bicicleta". 
No Verão sinto-me melhor com o meu corpo, uso menos roupa, sinto-me leve e movimento-me mais. 

<+) 
(0) Não faço a minima ideia. Mas agora pensando nisso, até gostava de saber!?... 

F43 (S) 0 meu corpo mudou um pouco nos últimos anos, agora sinto-me bonita e que tenho uma presença simpática capaz de despertar olhares. 
(+) 

(0) Não sei muito bem, mas talvez proximidade, alegria à "vista", sugestões para mudar o seu visual. 
(+) 

M44 (S) Considero que tenho uma aparência agradável, mas gostava de ser mais magro e mais alto. 
(+) (-) 

(0) Do que me lembro terem manifestado, dizem terem agrado nas mudanças ou que me desleixo um pouco em relação à minha aparência 
(+) H 

F45 (S) Em termos gerais sinto-me bem em relação à minha imagem. 
0 que mais me preocupa normalmente é a questão do peso, das variações sazonais, normalmente o acréscimo de 2-3 kg no Inverno, o que me trás alguns sentimentos negativos, mal
esta:. 

(+)(-) 
(O) Não faço a minima ideia. Eu diria indiferença, mas se são feitos comentários talvez não se aplique. Talvez espanto em alguns casos, ou quem sabe admiração noutro. 

(+) tonalidade positiva da imagem de SI (S) / do OUTRO sobre SI (O) 
(-) tonalidade negativa da imagem de SI (S) / do OUTRO sobre SI (O) 
(+) (.) tonalidade positiva/negativa da imagem de SI (S) / do OUTRO sobre SI (O) 



ANEXOU vi 

3. Sistema categorial: sentimentos relacionados com a imagem corporal de SI 

CATEGORIA 

SENTIMENTOS 
POSITIVOS 

SATISFAÇÃO 

ACEITAÇÃO 

ENUNCIADOS e sujeitos 
Sinto-me bem comigo mesma; identifico-me com todos os aspectos exteriores, 
relativamente ao meu corpo (F5); 
Sinto-me bem com a minha aparência física (MIO); 
Sinto-me bem com a minha imagem. Não sou bonita, mas identifico-me com o meu 
aspecto exterior e sinto-me bem como sou (Fll); 
Quando em vejo ao espelho toda a minha aparência física se identifica comigo. Sinto-
me bem (F12); 
Satisfação e agrado acima de tudo pois cheguei a um ponto tal de maturidade (ou pelo 
menos assim me parece!) que me sinto bem com a forma do meu corpo e com aquilo 
que transmito com o mesmo (F13); 
Gosto muito de ver a minha imagem, sinto-me bem e contente com o corpo que tenho 

(Fm. 
Gosto de ser como sou, sinto que por vezes o que deveria mudar não sou eu, mas esta 
no exterior e a maneira como este olha para mim (M24); 
Satisfação por ser assim como sou e sentimento de que não mudaria nada na minha 
imagem (M26); 
Que tenho sorte. Contente por ser assim único; gosto daquilo que vejo (M33); 
A partida não experimento nenhum sentimento particular. Fico contente por me ver 
em frente ao espelho na medida em que isso significa que estou vivo. Sou feliz com o 
meu corpo, por isso não tenho qualquer constrangimento quanto a ele, mas também 
não tenho qualquer vaidade (M34); 
Gosto. Penso que de uma forma geral compreendo o meu corpo, apesar de não o 
achar exageradamente bonito (M36); 
Contentamento (F40); 
Em relação à minha aparência física não me sinto triste e não existe nada que eu 
sentisse muita necessidade de mudar (F41); 
O meu corpo mudou um pouco nos últimos anos, agora sinto-me bonita e que tenho 
uma presença simpática capaz de despertar olhares (F43);  
agrado. Conformado. Optimista. "Há piores". Confiante. Preparado para a 
"rivalidade "... (M3); 
Apesar de tudo anteriormente dito, gosto e aceito a minha imagem (F22); 
E uma imagem que se tem mantido há muitos anos, pelo que já estou habituado. Nem 
é um sentimento de agrado, nem de desagrado (M23); 
Penso que devo aceitar a minha imagem uma vez que somos todos diferentes, cada 
qual com a sua aparência, que deve assumir e aceitar. O agrado também está presente 
nos meus sentimentos (M25); 
Já há bastante tempo que aprendi a conviver e aceitar a minha imagem, de modo que 
actualmente, quando me olho ao espelho, sinto-me satisfeita e contente de ser como 
sou, apesar das borbulhas me desagradarem um pouco, porque anteriormente não as 
tinha (F29);  

3. Sistema categorial: sentimentos relacionados com a imagem corporal de SI (Cont.) 

CATEGORIA ENUNCIADOS e sujeitos 

SENTIMENTOS NEGATIVOS 

Normalmente não me costumo ver muito ao espelho, porque não gosto de ser como 
sou... na verdade quando vejo a minha imagem, sinto-me inferior de vido ao meu 
corpo, sinto vergonha até de ser assim (F30); 
O sentimento de que se podia "mudar" muita coisa. De imperfeição, de "porquê?". 
Insegurança medo e tristeza (F35); 
Eu não gosto ou de ter as sobrancelhas fechadas ou de pêlos nas costas. Normalmente 
quando estou na praia fico um pouco intimidado por causa nos pêlos nas costas 
(M38); 



ANEXOU vu 

3. Sistema categorial: sentimentos relacionados com a imagem corporal de SI (Cont.) 

CATEGORIA ENUNCIADOS e sujeitos 

SENTIMENTOS 

AMBIVALENTES 

BEM-ESTAR/MAL-
ESTAR 

BEM-
ESTAR/MUDANÇA 

Por vezes sinto-me triste porque a minha imagem nem sempre corresponde às 
minhas expectativas. Mas grande parte das vezes sinto-me bem comigo mesma 
(F4); 
Nem sempre experimento os mesmos sentimentos. Depende do meu estado de 
espírito de momento. Varia desde desagrado até agrado, passando por um 
sentimento de confiança (F7); 
Alturas há em que me sinto melhor com a imagem. Existem outras em que tal já não 
se verifica. Posso por isso, experimentar sentimentos de bem estar ou, de alguma 
forma de desconforto (F15); 
Depende das alturas. Às vezes gosto de em ver e até me apetece vestir algo 
diferente, outra vezes detesto-me, parece que nada me fica bem, Só aponto defeitos 
ao meu corpo (F17); 
Tenho vergonha não gosto de mim, mas por vezes gosto de me ver rir, das minhas 
covinhas (F18); 
Ás vezes sinto-me charmoso e atraente; outras (menos) sinto-me desajeitado (M20); 
Às vezes penso que não tenho nada a ver com o "ideal feminino" e por isso sinto-
me mal, triste, desiludida. Outras vezes acho é que tenho um corpo sensual e isso 
deixa-me bem comigo mesma (F31); 
Quando vejo a minha imagem , experimento por vezes a auto-estima elevada e por 
vezes a auto-estima baixa. Tudo depende do estado de espirito em que me encontro 
nesse momento (F37); 
Sentimentos diversos e opostos. Há momentos em que gosto da forma como sou, 
outros em que me detesto (M39); 

Sinto que me conheço. Que sou feliz. Poderia até mudar um ou outro aspecto, mas... 
gosto de mim assim (Fl); 
Sinto-me bem no meu corpo, gosto da minha auto-imagem, mas é claro que gostava 
que algumas coisas se modificassem, mas não é nada que eu não conseguisse viver 
(F2); 
Por vezes não me sinto bem, com a minha imagem, sinto que algo em mim não está 
bem, que preciso alterar, mudar a imagem. Mudar a cor do cabelo, penteado, talvez 
emagrecer um pouco. Nestas alturas sinto-me revoltada comigo própria, sinto que a 
minha auto-estima está em baixo (F6); 
Sinto-me bem comigo próprio. Não me considero feio nem muito bonito. Só não 
gosto das minhas coxas, pois apesar de serem musculadas, são um pouco largas de 
mais. Mas no geral penso que tenho uma imagem normal (M8); 
Gosto muito do meu rosto. Sinto que poderia ter mais cuidado com a dieta, mas ao 
mesmo tempo, um dos maiores prazeres que eu tenho é comer. Deste modo, tento 
"equilibrar na balança " o prazer e a aparência externa (M14); 
Sinto que podia estar mais magra, mas quando penso no que deixaria de comer... 
acabo por me sentir feliz como sou. Posso comer o que me apetece, e continuar a 
fazer uma vida normal (F19); 
Por vezes de satisfação, outras vezes de revolta para comigo por ter gordura 
localizada, mas sinto que hoje aceito melhor a minha imagem (F21); 
Indiferença, desgosto, alegria, desejo de mudar (F27); 
Gosto do que vejo, embora se pudesse mudaria alguns pormenores (F28); 
Sinto-me contente satisfeito com as minhas características. Não me sinto muito 
desfavorecido em alguma característica. Ficaria no entanto mais satisfeito se fosse 
um pouco mais gordo e forte (M32); 
Digo para mim mesma em frente ao espelho: "não devias ter uma vida tão 
sedentária, no próximo fim de semana vais andar de bicicleta". No Verão sinto-me 
melhor com o meu corpo, uso menos roupa, sinto-me leve e movimento-me mais 
(F42); 
Considero que tenho uma aparência agradável, mas gostava de ser mais magro e 
mais alto (M44); 
Em termos gerais sinto-me bem em relação à minha imagem. O que mais me 
preocupa normalmente é a questão do peso, das variações sazonais, normalmente o 
acréscimo de 2-3 kg no Inverno, o que me trás alguns sentimentos negativos, mol
estar/F45);  



ANEXO II viu 

4. Sistema categorial: sentimentos que o jovem pensa que a sua imagem corporal desperta nos/as 
professores/as 

CATEGORIA ENUNCIADOS e sujeitos 

SENTIMENTOS 
POSITIVOS 

Penso que acima de tudo carinho. Ê interessante que ao mesmo tempo que escreva, 
vislumbro na minha mente expressões faciais de professoras que me 
marcam/marcaram...Acima de tudo, carinho e disponibilidade, amizade,...(Fl); 
Indiferença. As expressões ou termos pronunciados são ditos tendo por base a 
excelente relação que estabeleço com algumas professoras e algumas vezes em 
resposta a termos por mim verbalizados (M3); 
Não sei muito bem, mas penso que uma professora em particular se preocupa um 
pouco(F13); 
Penso que os professores gostam da forma como sou, talvez pelo facto de ser 
diferente (M14); 
Curiosidade, talvez (F15); 
Talvez alguma admiração, não sei. (F17); 
Acho que nenhum sentimento especial. Gostam simplesmente. Limitam-se a 
admirar e nada mais (F21); 
Sentimentos normais de quem gosta de se exprimir quando acha alguém 
fisicamente "bonito" (M26); 
Preocupação, admiração(F29); 
Caridade (F30); 
Sentimentos positivos. Gostam de apreciar as características.(M32); 
Aceitação (F40); 
Não sei muito bem, mas talvez proximidade, alegria à "vista ", sugestões para 
mudar o meu visual. (F43); 

SENTIMENTOS 
NEGATIVOS 

Talvez inveja (F2); 
Para alguns inveja pela juventude. Epara alguns critica (F4); 
Penso que fazem inferências em que se relaciona a nossa aparência física com o 
nosso desempenho (F16); 
Penso serem alvo de comentários inapropriados, julgando a pessoa pela sua 
aparência física e não pela sua personalidade (M25); 
Talvez fiquem intimidadas (F3I); 

SENTIMENTOS 
AMBIVALENTES 

No geral os professores costumam gostar de mim. Pode aparecer um ou outro que 
não goste de mim, mas também não o demonstra muito. Só uma professora é que 
dizia algumas coisas que não eram verdade, porque não gostava de mim (M8); 
Brincadeira. Sátira, crítica (F27); 
Penso que a minha aparência desperta sentimentos positivos, a maior parte das 
vezes. Sentimentos como inveja, rivalidade aconteceram quando frequentava o 10° 
ano em que um professor mais parecia rivalizar do que ajudar na minha 
formação(M36); 
Do que me lembro terem manifestado, dizem terem agrado nas mudanças ou que 
me desleixo um pouco em relação à minha aparência (M44); 
Não faço a mínima ideia. Eu diria indiferença, mas se são feitos comentários talvez 
não se aplique. Talvez espanto em alguns casos, ou quem sabe admiração 
noutro.(F45); 

4. Sistema categorial: sentimentos que o jovem pensa que a sua imagem corporal desperta nos/as 
professores/as (Cont.) 

CATEGORIA ENUNCIADOS e sujeitos 

DESCONHECE 
EXISTÊNCIA 
SENTIMENTOS 

A 
DE 

Nenhum (F5) 
Para além do que já referi, não sei, não costumo reparar na forma como as pessoas reagem a 
mim, sou muito distraída nesse aspecto (Fl), 
Penso que não despertam nenhum sentimento em especial (F9); 
Nenhum em especial, eles só falam da minha altura porque se destaca em relação às dos outros 
colegas (MIO); 
Não considero que desperte algum tipo de sentimentos, pelo menos, de que eu me aperceba 
(Fll); 
Não faço ideia. Mas também não me preocupo com isso, desde que me sinta bem(F19); 
Julgo que a minha aparência física não desperta qualquer sentimento nos professores(M20); 
Não faço ideia(F22); 
Da minha aparência nunca nenhum professor referiu qualquer comentário, por isso penso que 
não desperto qualquer sentimento(M23); 
Não sei porque ainda nenhum manifestou esses sentimentos (M24); 
Não sei, mas não gostaria de ser julgado pelo que fisicamente sou, simplesmente (F28); 
Depende da professora. Se é casada, solteira, divorciada, se é nova ou velha. 
Qual a proximidade ou confiança entre o professor e eu o aluno? Realmente não pensei 
nisso(...)(M34); 
Nãosei.(F41); 
Não faço a mínima ideia. Mas agora pensando nisso, até gostava de sáberl? ...(F42);  



ANEXOU IX 

5. Sistema categorial: características mais relevantes da aparência física 

CATEGORIAS 

DIMENSÃO 
BIOLÓGICA 

SUBCATEGORI 
AS 

ALTURA/ 
ESTATURA 

CORPO 

PELE 

CABELOS 

FACE 

OLHOS 

MAOS/PES 

UNIDADES REPRESENTACIONAIS E SUJEITOS 

Alto(S0RM3); Estatura alta(S0RF4); Não sou alta (S0RF5); Altura 
razoável (S+F6); Estatura média(S+M8); Alto(S+RM10); Não sou muito 
alta, mas também não me considero baixa(SOFll); Sou alta (S0F12); 
muito alto(S+RM14); Estatura média (S+F15); Estatura média (S0FI7); 
Baixa(S0F2I); Estatura baixa(S-F22); Alto(S0M25); Baixo(S-F28); "nem 
alta nem baixa" (S0F30); Sou alta(S+RF31); Alto(S+RM34); BaixafS-
F35); Alto (S+RM36); altura(S+M39);Alta (S+F40); Ser baixa(S0F41); 
Baixa(S0RF42); Alta(S0RF43); Estatura média(S0M44); Estatura baixa 
(S-RF45); 
Perfeita sem mal formações(S+F6); corporalmente não perfeito(S-M14); 
Deformações ao nível do esterno (mais visível com o uso de roupas 
justas)(S-RF15); Estrutura física (S+F37); Forma do corpo (S+M39); 
Morena(S+F6); Cicatrizes e sinais no rosto(S0F7); Peludo(S0M10); 
morena(S0F12); Pele clara(S0RF13); Sinal no lado direito acima do lábio 
superior(S+F17); Morena S+F19); Moreno, pele escura (S+M23); 
''sardenta''(S+RF30); Morena(S+F35); Pele clara(S+F37); Pele muito 
oleosa(S-M38); Pele clara (S+F41); Pele branca(S0RF45); 
Cabelo grosso e dificil(S-F4); Cabelo comprido(S0RM8); Tenho cabelo 
curto(S+RFl 1); Cabelos pretos(S+13); Cabelo castanho claro, 
liso(S+F17); Cabelo escuro(S+F19); Cabelos longos(S+F22); Cabelo 
bastante volumoso(S-F29); Cabelo castanho(S0M34); Cabelo escuro e aos 
caracóis(S+F37); Cabelo (cor e forma) (S0M39); Cabelo 
ondulado(S+F40); Cabelo escuro(S+F41); Cabelo castanho (S+M44); 
Cabelos fortes e lisos(S+RF45); 
Cabeça, nariz, orelhas e lábios um pouco grandes(S-M3); Face estreita e 
comprida(S0M8); A testa grande(S-F9); Nariz comprido(S-MW); Nariz um 
pouco grande(S-FU); Dentes tortos(S-F18); Nariz um pouco grandefS-
M20); Sobrancelhas escuras(S0M23); Nariz grande(S0M25); Dentes 
muito espaçados(S0F29); Sobrancelhas bastante peludas(S+M32); Dentes 
caninos um pouco desajustados(S-M32); Pestanas longas(S0RM33); 
Lábios grossos(S0M38); Sobrancelhas fechadas(S-M38); Nariz (forma e 
tamanho)(S-M39); Dentes grandes(S0F42); Lábios(S+M44); 
Olhos castanhos esverdeados(S0F2); Olhos grandes (S+F4); Olhos claros 
(esverdeados)(S+F5); Os olhos (a cor) (S+F9);Olhos castanhos claros 
(esverdeados)(S+Fll); Tenho olhos granaes(S+RF12); Olhos 
azuis(S+RFl5); Olhos verdes (S+RFJ7); Olhos grandes (S+F19); "olhos 
castanhos" (S+F30); Olhos verdes(S0RM34); Olhos verdes (S+F37); 
Olhos verdes (S+M38); Olhos (cor)(S0M39); Olhos castanhos(S+F41); 
Olhos esverdeados(S+F42); Olhos verdes (S+RM44); Olhos azuis(S+F45); 
As mãos grandes(S+F9); Pezudo (S0M14); 

Legenda (segundo a distribuição no espaço elementar da identidade psicossocial) 

S+ Pólo positivo de SI 
S- Pólo negativo de SI 
0 Pólo neutro de SI 
R Reacção do OUTRO 



ANEXOU x 

5. Sistema categorial: características mais relevantes da aparência física (Cont.) 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS UNIDADES REPRESENTACIONAIS E SUJEITOS 
BELEZA 
GERAL/ATRACÇÃO 
FÍSICA 

DIMENSÃO 
SENSUAL/ESTÉTICA 

BELEZA DA FACE 

Postura equilibrada (S+Fl); Proporcional(S+F2); Bonito(S+RM3); 
Atraente no geral(S+RM3); Bem constituído (S+M3); Beleza própria 
(S+F6); Bem constituído (S+M10); Bonito (S+M14); Corpo 
harmonioso (S+F16); Atraente(S+F21);barba por fazer (S+M23); Bem 
constituído(S+M24); Atraente (S+M24); Charmoso (S+M25); 
elegante(S+M25); Boa aparência geral(S0M26); Interessante 
(S+M26); Corpo elegante (S0RF29); Bonito (S+RM33); Sexy (S0M33); 
Boa aparência (S+RM34); Bonito(S+RM36); Forma de vestir (S+F37); 
Elegante (S+F40); Bonita(S+RF43); Elegante(S+RF43); Corpo 
feminino, com linhas e curvas (S+F43) 

MAGRO/GORDO 

Tou a perder muito cabelo, estou a ficar careca (S-M10); Cara 
engraçada(S+F16); Cabelo bonito e comprido(S+RF16); Bonito de 
cara(S+M20); Olhos bonitos castanhos (S+RF21); Barba por 
fazer(S+M23); Olhos bonitos(S+M24);Uma cara querida(S+F28J; 
"nariz bonito " (S+F30); Tenho uma boca sensual (S+F31); 

PARTES DO CORPO 
ERÓGENAS 

ESTÉTICA DA PELE 

Um pouco gordinha(S-RF2); Sou magra (S+FS); Nem magra, nem 
gorda (S-F6); Gorda(S-F7); Nem gordo, nem magro(S+M8); Corpo 
relativamente musculado (S+M8); Sou magra (S+RF11); Para "mim" 
nem sou gorda nem magra (S+F12);Forte(S0M14); Magra (S+F15); 
Magra (S+F16); Tenho barriga grande, "pneus "(S-F18); Com algumas 
gordurinhas a mais(S-F19); " barriguinha" (S0M20); Gorda(S-F21); 
Nem gordo, nem magro(S+M23); Algum tecido subcutâneo em 
excesso(S-F28); "sou gorduchinha"(S-RF30); Ventre liso(S+M32); 
Magro(S-M33); Magro(S+RM34); Gordo(S-M36); 
Musculado(S0RM36); Gordo(S-RM44); Nem gorda, nem magra(S-F4S); 
Seios grandes (S-RF2); Pernas jeitosas(S+F2); Ancas largas(S-RF4); 
Tornozelos finos(S-F4); Os seios(S-F9);Peito "demasiado 
desenvolvido" (S-F17); Tenho varizes(S-F18); Peito 
avantajado(S0F19); Pernas finas(S-M20); Seios feios(S-F21); Nádegas 
grandes (S0F22); Rabo(S+27);Seios (S-F27); Tenho ancas largasfS-
F31); Ombros largos (S+M32); Anca estreita(S+F40); Anca 
larga(S0F42); "rabo " grande(S-F43); 
Acne no rosto(S-F5); Cicatrizes(S0F7); Pele macia(S+F16); varizes(S-
F18); esterias (S-F18); Problemas de pele(S-RF22); Pêlo excessivo 
(braços)(S-F22); Excesso de pêlos no corpo(S0M23); Pelos(S-B27); 
Borbulhas(S-27); Borbulhas que ainda insistem em aflorar a pele(S-
F28);Borbulhas(S-F29); Tenho borbulhas(S-F31); Bastantes pêlos nos 
membros inferiores(S0M32); Pele macia(S+M33); Pêlos nas costas(S-
M38);  

5. Sistema categorial: características mais relevantes da aparência física (Cont.) 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS UNIDADES REPRESENTACIONAIS E SUJEITOS 

DIMENSÃO 
EXPRESSIVA 

EXPRESSÃO FACIAL 

Olhar meigo(S+Fl); Segura no olharfS+RFl); 
Sorridente(S+Fl); Simpática (S+RF7); Face expressiva 
(S+RF9); Tenho dentes branquinhos e um sorriso 
bonito(S+F12); Traços da face (S+F13); Olhar 
triste(S0F13); Sorriso quase constante (S+RF15); Faço 
covinhas quando rio(S+F18); Olhar(S+27); Olhos que 
poucas vezes brilham(S-F28); Olhos expressivos 
(S+F29); Alegre(S0F35); forma de olhar (S+F37) Sorriso 
bonito (S+F40); Tenho uma cara de miúda(S0RF40); 

DIMENSÃO 
EXPRESSIVA 

EXPRESSÃO CORPORAL 
Aspecto meigo(S+Fl); Expressiva (S+RF1); 
Tranquila(S+F7); Normal(S0RF7); 
assiduo(S+M25)Único (S+M26); Pareço mais velha 
(S+RF31); Muito comum(S-F35); Discreta(S0F35); 
Aspecto muito jovem (S+RF45); 

Legenda (segundo a distribuição no espaço elementar da identidade psicossocial) 

S+ Pólo positivo de SI 
S- Pólo negativo de SI 
0 Pólo neutro de SI 
R Reacção do OUTRO 



ANEXOU xi 

6. Sistema categorial - Percepção do jovem sobre o tipo de reacção que os/as professores/as têm 
acerca das características da sua aparência física 

CATEGORIA ENUNCIADOS e sujeitos 

INDIFERENÇA 

Não noto reacção, mas é natural que reparem em nós, na forma como nos apresentamos. 
Simplesmente olham-nos (F6-.B/S); 
Uma reacção de alguma indiferença! Pode parecer contraditório, mas nas aulas passo 
bastante despercebida. Penso que os professores não antipatizam comigo, nem me dão 
demasiada atenção. EXP.: "poucoparticipativa" (F7:B/S/E); 
Nunca reparei que a minha aparência física interferisse com a minha relação com os 
professores. A relação que normalmente estabeleço com os professores não tem muito de 
"íntimo" é mais pedagógica, dal a justificação da não interferência da minha aparência física 
na relação com os professores (F12:B/S/E); 
(...) Quanto às restantes características por mim enunciadas, não é muito frequente eles se 
manifestarem (M14:B/S); 
Nunca notei qualquer reacção dos professores em relação à minha aparência fisica(M24:S); 
Não noto alguma reacção positiva ou negativa relevante, (...)(M26:S/E); 
Penso que passo mais ou menos despercebido, logo os professores não reagem de forma 
especial às minhas características. (F28:B/S/E); 
Normalmente passo despercebida(F35:B/E); 
Nunca reparei se os professores tiveram alguma reacção à minha aparência física 
(F37.B/S/E); 
Nenhum (M39:B); 
Os professores não costumam manifestar-se sobre as características físicas(F41:B); 

REPROVAÇÃO 

Às vezes noto que não concordam muito com o facto de eu ter o cabelo comprido e olham-me 
com reprovação. Nunca o fazem de modo agressivo, mas nota-se que não aprovam muito o 
facto de usar cabelo comprido. EXP. : "quando é que cortas o cabelo? "; "não achas que está 
na altura de cortar o cabelo? " (M8:B); 
Não é nada de especial mas tem a ver com o facto de eu ter o cabelo comprido e muito liso e 
ser difícil eu conseguir mantê-lo preso. Só consigo fazer um "rabo de cavalo"!. Chamam-me 
à atenção, nomeadamente em ensino clínico, que tenho que conseguir prender o cabelo de 
outra forma, de modo a que não me toque nos ombros. EXP.: "não gosto de ver esse cabelos 
nos ombros! Tem que pôr para cima com ganchos ou uma mola " (F16:S); 
Observação, comentários. EXP.: "bigodinhos"; "enrola o bigodinho"; "pareces a Mona 
Lisa" (F27-.B/S); 
As reacções por vezes são de descriminação, (..).Fazem-no em frente de toda a gente, que é 
para toda a gente ouvir! EXP: "vamos lá, corre seu potinho"; "então gorduchinha, como 
é? "; "anda cá fuinha sardenta " (F30:B/S); 
Por vezes acham que eu "tenho a mania" Só porque pareço mais velha! Outras vezes 
afastam-se de mim porque quando se aproximam notam que eu sou mais alta e talvez isso lhes 
faça perder o "poder"!. Ou qfastam-se discretamente ou dizem coisas do género "é tão 
alta!!! ". Ficam como que intimidados ou desconfiados, como se eu estivesse a tentar ser 
"superior" a eles! (F31.B/S7E); 
(...) passados dois anos depois em que uma professora afirmou que eu estava mais 
preocupado com a minha aparência (tinha emagrecido e crescido bastante) do que com os 
conteúdos das aulas (não tirava tão boas notas como nos anos anteriores). Fazem 
observações acerca de mudanças de visual (corte de cabelo, roupa, aumento/diminuição de 
peso) EXP: "mudou de visual"; "tá mais magro/gordo"; "tirou os óculos, vêem-se melhor os 
olhos" (M44:B/S); 

B - DIMENSÃO BIOLÓGICA 
S - DIMENSÃO SENSUAL 
E - DIMENSÃO EXPRESSIVA 



ANEXOU xii 

6. Sistema categorial - Percepção do jovem sobre o tipo de reacção que os/as professores/as têm acerca 
das características da sua aparência física (Cont.) 

CATEGORIA 

ELOGIO/CARINHO 

ENUNCIADOS e sujeitos 
Quanto ao olhar seguro, este passa muito pela forma como converso, quando olho olhos nos 
olhos - tudo bem, mas quando não o faço é porque algo se passa... Quanto à expressividade, 
facilmente notam quando há algo de errado, ou ocasionalmente excessivamente "alegre"!: 
EXP.: "hoje está cansada... tem tido muitos trabalhos?"; "está mais magra, tenho de seguir 
essa dieta, ah?!"; "sempre que precisar a porta está aberta... Não só aluno-professor, mas 
amigo-amigo, ok?" (F1:E); 
EXP.: "se não começares afazeres os cuidados, vai começar a engordar "(F2:S); 
As únicas reacções, são comentários em conversas informais. EXP.:"onde é que hoje assim 
tão bonito? "(M3:B/S); 
Por vezes olham como que a apreciar, outras com atitude crítica. Olham fixamente de cima a 
baixo (...) e comentam EXP.: "tás muito crescida"; "que mulher!"; "tem uma camisa muito 
bonita, onde comprou? " (F4:B); 
Por vezes comparavam a minha altura/estatura, com a dos colegas (por sinal bastante altos). 
Ironizam; gracejam, por vezes relativamente à altura, mas de uma forma agradável, que 
nunca fiquei constrangida com a situação. Estas situações referem-se à altura em que 
frequentava o terceiro ciclo, não me lembro de nenhuma expressão (F5:B); 
Olham bastantes vezes para mim quando dizem algo "mais relevante " para ver a minha 
reacção. Já me disseram directamente que possuo uma face muito expressiva. EXP.: Do 
género, dizer que sabe que está a pregar uma seca, por olhar para a minha cara (F9:B/S/E); 
Eles notam mais a minha estatura. Através de comentários em relação à minha altura. EXP.: 
"eu à tua beira até me sinto mal!"; "o que comeste quando eras pequeno? " (M10.B); 
Por vezes os professores "brincavam " comigo por eu ser "magrinha ", quando eu era mais 
nova. EXP.: "tem que comer"; "está muito magrinha" (F11:S); 
Não são bem reacções eles dirigem-se a mim, perguntam se está tudo bem pois acham-me 
muito pálida. EXP.: "Palidez excessiva" (F13.B/E); 
Aquilo que muito frequentemente acontece é as professoras reagirem perante a minha 
estatura (...j.Sempre em modo de brincadeira. EXP.: "Jesus, você é mesmo alto"; "até me 
sinto mal aqui à sua beira "; "tenho que torcer o pescoço para falar consigo " (M14:B/S); 
Acham curioso o facto de estar quase sempre a sorrir, gostam de cor dos olhos e questionam-
me acerca da deformação a nível do externo (admiração também) (no ciclo e no 
secundário)(F15:B/S/E); 
Já fui abordada por vários professores devido ao facto de eu ter emagrecido, de me acharem 
mais magra. Dirigem-se a mim e questionam-me (F17:S); 
Espanto. Dirigem-se a mim e comentam o assunto. EXP.: "que olhos tão grandes"; "belos 
pares de olhos"; "tem os olhos muito bonitos" (F21.B/S); 
Em relação ao problema de pele por exemplo, sentem pena. Falam sobre isso e exprimem a 
sua opinião. EXP.: "coitadinha"; "não lhe dói" (F22:B); 
(...) embora já tenha sido elogiado. EXP.: "é 0o bonito!... " (M26.S/E); 
Por vezes comentam que estou mais magra ou que já engordei um bocadinho, mas muito 
raramente. De forma natural no decorrer de conversas informais. EXP: "tás mais 
magrinha?"; "o que é que se passa contigo?"; "os bolinhos de Natal já se fazem notar!" 
(F29.B/S/E); 
(...) outras também sâo de carinho e atenção(F30:B/S); 
Fazem comentários verbais, mas sem denotar alguma reacção de constrangimento ou 
sentimento positivo. Mais através de piadas. Comentários verbais. Como uma vez com o meu 
cabelo EXP.: "cabelo espetadinho"; ''corpojeitoso" (M32:B/S); 
Fazem alguns comentários, sorrisos. EXP.: "ai que lindas pestanas" ; "quem me dera ter uma 
pestanas assim "; "ai que rapaz bonito " (M33:S); 
Por vezes comentam à frente da minha namorada que eu sou um rapaz todo giro e enunciam 
as qualidades que enunciei.Outras vezes houve um contacto mais próximo entre mim e a 
explicadora. EXP.: "tu hoje estás incrível"; "que rapaz jeitoso, vou querer um para mim"; 
outras vezes nada expressam, geralmente quando se aproximam de mim (M34:B/S); 
Várias vezes os professores me apelidavam com nomes relacionados com essas características 
como "lindo", "grandalhão". EXP.: "lindo"; "grandalhão" (M36:B/S); 
Brincadeira. EXP.: "Leve como uma pena"; "Vais arrebentar com a balança" (escola 
preparatória) (F40:B/S/E); 
Não posso dizer que noto, mas penso em algumas situações (2 ou 3) que já sucederam e que 
penso que demonstram reacções acerca da minha aparência física. Fazem-no em jeito de 
comentário de elogio ou de piada (...) (que nunca levei a mall). EXP.: Prof. (...) orapara a... 
um metro e meio. R: Ah, ah, ah! Tenho mais de metro e meio, professor (F42:B); 
Fazem-no com elogio para aumentar a auto-estima quando estou um pouco em baixo, quando 
notam alguma mudança no visual. Com elogios, ressaltando a diferença e transmitem a sua 
opinião EXP.: "está tão elegante, tem que me dar a sua dieta "; "o seu cabelo está girissimo " 
(F43.B/S); 
Reacções de espanto no que diz respeito à aparência mais jovem do que a idade real e 
reforços positivos sobre determinadas características. EXP.: "tem um cabelo muito bonito"; 
"parece uma menina do liceu "; "dava-lhe 16 anos " (F4S.B/S/E);  

B - DIMENSÃO BIOLÓGICA 
S - DIMENSÃO SENSUAL 
E - DIMENSÃO EXPRESSIVA 



ANEXOU Xlll 

7. Sistema categorial: Situações que ilustram as diferentes reacções dos/as professores/as acerca das 
características da aparência física 

CATEGORIAS ENUNCIADOS e sujeitos 

VALORIZAÇÃO DAS 
CARACTERÍSTCAS 
FÍSICAS 

PREOCUPAÇÃO/ 
AJUDA 

Já referi a parte do "mais magra", ou então notar que estou com alguma 
dificuldade(FJ); 
Por exemplo nas aulas de educação física, o professor referia que eu era muito 
"franzina " e que precisava esforçar-me mais para ficar com um melhor porte 

fisico(F5); 
Tive uma situação já há bastante tempo em que o professor dizia frequentemente 
que eu estava bastante magra, e a sua preocupação era tal que foi inclusive falar 
com a minha mãe aconselhando-a a levar-me a um médico(F29); VALORIZAÇÃO DAS 

CARACTERÍSTCAS 
FÍSICAS 

VALORIZAÇÃO 
DA 
PRESENTAÇÃO 
PESSOAL/ 
SENSUALIDADE 

Quando me encontro a falar para determinada professora, ela argumenta que para 
falar comigo é necessário pôr-se em cima de uma cadeira para estar ao mesmo 
nível (exagera!). Em resposta a verbalizações da minha parte como: "a professora 
hoje está muito bonita!" é dito "você também não fica atrás... "(M3); 
No secundário o professor de educação física, olhava para as raparigas e tinha 
preferências por estas para alguns exercícios. Chegou a chamar-me várias vezes 
para cambalhotas e ginástica e fazia comentários(F4); 
Situações típicas pode ser aquela em que o professor passa por nós no corredor da 
escola ou na rua e diz "hoje está muito bonita, essa camisola é linda, em si fica a 
matar "(F6); 
Pedem a minha colaboração para chegarem a sítios mais altos (MIO); 
É um exemplo. Uma professora estava no primeiro andar, eu no 2° andar, e ela nas 
escadas começou a elogiar a forma como as minhas dietas têm dado resultados 
visiveis(F43); 
Alguns professores utilizavam as expressões que referi anteriormente de uma forma 
tipo brincadeira (...) (M8); 
Uma professora uma vez comentou com um meu amigo que eu era bastante 
"jeitoso "(M32); 

7. Sistema categorial: situações que ilustram as diferentes reacções dos/as professores/as acerca das 
características da aparência física (Cont.) 

CATEGORIAS ENUNCIADOS e sujeitos 

DESVALORIZAÇÃO 
DAS 
CARACRÍSTICAS 
FÍSICAS 

DEPRECIAÇÃO 
DA APRESENTAÇÃO 
PESSOAL 

Houve um professor que durante as aulas práticas (...) disse-me que andar de 
sapatilhas não era próprio para ali(F16). 
Olhar fixo e pensativo (claramente "suspeito"!) durante algum tempo. Interpelei 
o professor e perguntei qual o motivo de tal olhar interrogativo. Perguntou-me 
porque é que eu me vestia com roupas largas e discretas, ao qual eu lhe respondi 
que era a minha forma de vestir e de estar(F42); 
Um exemplo foi uma situação em que o meu cabelo estava apanhado e eu usava 
ao mesmo tempo uma fita. Uma professora cruzou-se comigo e disse-me que 
parecia uma menina vinda do balkt(F45); 

DESVALORIZAÇÃO 
DAS 
CARACRÍSTICAS 
FÍSICAS 

DEPRECIAÇÃO DAS 
CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

(...) outros utilizavam-nas de uma forma ríspida e mais bruta(M8); 
Nas aulas de (...) muitas vezes o professor perguntava, de entre os alunos, quem 
gostava de certos alimentos (como por exemplo de fígado). Associado à minha 
figura, tomava-se engraçado e muitas vezes referido pelo professor, o facto de eu 
gostar de comer de tudo(M14); 
Já aconteceu há muito tempo, na altura em que andava no ciclo mas, mas o 
professor estava constantemente a exaltar o facto de eu ter um buço grande, ou 
um "bigode" como ele lhe chamava. Penso que era na brincadeira, mas eu 
sentia-me mal com isso(F27); 
Por vezes quando algum professor me dizia "então gordinha como é? " eu ficava 
fula com o professor e no final da aula ele era capaz de me dizer "anda cá minha 
sardenta vamos lá conversar um bocadinho "(F30); 
Em quase todos os ensinos clínicos as orientadoras, ao acompanharem-me se 
afastavam alguns centímetros quando queriam falar-me sobre algo que eu tinha 
feito mal (isto claro quando se tratava de professoras mais baixas que eu)(F31); 
Actualmente não tenho nenhuma situação, mas quando entrei para o ciclo 
tivemos que nos pesar a todos mima aula de educação física e o professor quando 
chegou à minha vez disse que ia rebentar a balança e quando viu o peso disse em 
voz alta e riu-se. Na altura doeu mas agora até ri da situação com ele (o 
professor). Quando digo que doeu refiro-me ao facto de ele gozar com um 
aspecto com o qual eu não me sentia mas apesar de ter consciência que podia ter 
mais uns quilinhos(F40); 



ANEXOU xiv 

8. Sistema categorial: Situações vividas por colegas com professores/as que constituíram marcas na 
vida do jovem 

CATEGORIAS 

CORPO 
CONTROLADO 

SUBCATEGORIAS 

APRECIAÇÕES 
ESTÉTICAS 
/SENSUAIS 

APRECIAÇÕES À 
APRESENTAÇÃO 
PESSOAL 

MODO DE SER 
CONTROLADO 

MODELAÇÃO DAS 
CARACTERÍSTICAS 
DA 
PERSONALIDADE 

ENUNCIADOS e sujeitos 
Mais a nível negativo lembro-me de um/a professor/a que disse ao aluno 
"devias fazer uma correcção do maxilar para ficares com a cara mais certa, 
o queixo menos saliente... " Ora o que dizer perante isto? "Um milagre?! 
Precisa-se!!!(Fl); 
Tive um professor de educação física que se aproveitava das raparigas. 
Quando tínhamos aulas de ginástica, cambalhotas, pinos, ele vinha sempre 
"ajudar" colocando as mãos onde não devia, ou seja, apalpava as raparigas 
e nós, não tínhamos como provar que ele fazia isso, restando-nos 
" aguentar" (F 18); 
Um professor que faz um comentário a uma colega "gordinha", porque ela 
está a comer um bolo. Essa minha amiga deixou de querer comer quando 
esse professor estivesse por perto(F22); 
Conheço um caso de uma colega que foi assediada por um professor(M44); 
Tenho algumas colegas que têm feitios algo "difíceis ", que têm alguma 
dificuldade em moderar as suas atitudes face aos professores. Este facto 
levou a que, no final de um período de aulas práticas em CS, foram chamadas 
para uma reunião em particular com o professor, que lhes disse que a sua 
postura desde a roupa (ténis e jeans) mais adequados para estar num 
CS(F7); 
Uma vez um professor chamou à atenção um colega por estar a usar umas 
calças um pouco mais largas que o habitual durante umas aulas práticas no 
Centro de Saúde(F9); 
Recordo uma situação em que uma professora fez uma crítica depreciativa à 
forma de uma colega vestir, chegando mesmo a referir que se tratava de uma 
roupa para ir à discoteca e não à aula(Fll); 
O facto de um colega meu possuir brincos, não abdicando destes no seu 
processo formativo, levou à descriminação por parte dos professores, que 
inclusive o abordaram para mudar o seu estilo de vida e aparência física. 
"viu-se e desejou-se "para entrar no ensino superior(M25); 
Uma professora comentou a um colega meu, que não achava próprio ir de 
calções para a escola(M32); 
Uma colega minha é um pouco introvertida e só algumas vezes foi abordada 
por professores acerca disto! A minha colega sentiu-se muito constrangida 
referindo "introversão não é defeito éfeitio... "(F5); 
Uma vez um professor zangou-se com um colega meu por ele não ter feito os 
trabalhos de casa e este respondeu torto ao professor que se exaltou e fez 
uma balbúrdia na sala de aula, chegando quase a bater ao aluno. Ficou-se 
pela ameaça de ofazer(M8); 
Na escola primária tive um colega que tinha uma deficiência e a professora 
reagia mal à situação. Agora compreendo que a reacção dela não era 
adequada(MlO); 
Uma vez presenciei uma "discussão" entre uma colega de turma e uma 
professora. A colega é muito "convencida" e não aceita uma opinião 
contrária à dela. A professora tentou alterar uma opinião que estava errada 
mas a aluna/colega devido à sua personalidade nadafez(F12); 
A situação referida em B3.8 englobava-me a mim e a uma colega minha. 
Somos muito parecidas nos modo de ser e o professor disse que não era muito 
bom estarmos juntas se "uma diz mata, a outra diz esfola". " vocês juntas 
vão ter problemas!" (Fl 6); 
Houve um professor que disse a uma colega que ela era muito reactiva e que 
ainda era pior quando se juntava comigo, e que não podíamos ser assim 
porque senão íamos ter problemas durante a nossa vida escolar e 
prqfissional(F19); 
Numa situação em contexto de ensino clínico, uma colega minha, em que o 
seu modo de ser é bastante tímido e reservado, foi por este facto bastante 
questionada e pressionada pela professora, em que o objectivo desta era 
fazer com que aquela alterasse a sua maneira de ser(M20); 
Uma colega que era um pouco impulsiva, costumava defender-se quando se 
sentia injustiçada, passou a ser considerada "refllona" por todos os 
professores, durante alguns anos(F28); 
Foi uma situação que ocorreu durante um estágio com uma amiga minha que 
é a pessoa mais divertida e comunicativa que eu conheço ... os doentes 
adoravam-na, a sua relação com eles era na minha opinião espectacular e no 
entanto era vista pela orientadora e pelos enfermeiros do serviço como uma 
pessoa intimidativa e autoritária, inclusive com os doentes. Foi uma situação 
que a deixou muito marcada e a nós, que a conhecemos, muito 
consternados(F29); 
Conheço algumas situações onde em ocasião de ensinos clínicos, os colegas 
em entrevista viveram choques de personalidade, onde a reacção dos colegas 
foi saírem a chorar(F43);  



ANEXOU xv 

8. Sistema categorial: Situações vividas por colegas com professores/as que constituíram marcas na vida 
do jovem (Cont.) 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS ENUNCIADOS e sujeitos  
Lembro-me uma altura em que uma colega foi ao quadro e não consegui 
resolver o exercício de matemática e a professora envergonhou-a em frente à 
turma, ela ficou traumatizada e ainda hoje se acha incapaz(F4); 
Tenho conhecimento de uma colega, que uma altura ao receber uma nota de 
avaliação, ficou a saber que não tirou mais pelo facto de ser muito 
reservada, tal como eu, introvertida(F6); 
Passou-se numa aula de biologia. A professora questionou uma colega 
acerca da matéria e esta não sabia. A professora reagiu mal e fez a minha 
colega chorar porque lhe chamou "burra" e disse que esta chumbaria no 

MODO DE SER HUMILHAÇÃO/ exame(F15); 
CONTROLADO INJUSTIÇA NA Uma altura, na primária uma colega foi duramente "enxovalhada" pelo 
(Cont.) APRENDIZAGEM professor por não saber fazer umas contas de matemática no quadro. Essa 

colega chorou toda a tarde... esta situação chocou-me imenso que até eu 
fiquei com trauma de ir para o quadro(F17); 
Tive uma colega que reprovou porque faltava muito e então os professores já 
a tinham "marcado "(M24); 
Um colega da turma foi prejudicado num ensino clinico, por reagir a 
determinadas situações de acordo com a sua personalidade. Deveria ter sido 
julgado por ser sincero consigo próprio?(M26); 
Já presenciei algumas situações que me fizeram pensar se, realmente os 
professores queriam ajudar ou prejudicar os alunos. Penso que, por vezes, 
sentem os alunos com aproveitamentos mais baixos como um fardo e não 
como uma pessoa com maiores necessidades de ajuda, como um desafio à 
sua capacidade de ensinar(F27); 
Há algum tempo atrás alguns colegas meus chumbaram a uma disciplina por 
faltarem muito às aulas desse professor(M34); 
Uma professora que tive humilhava os alunos no quadro quando eles não 
sabiam resolver os problemas(M38); 
Sim. No inicio da adolescência tinha uma colega um tanto rebelde e que por 
isso desagradava a determinada professora. Um dia essa professora 
chamou-a de "burra". Julgo que isso teve muita importância na sua vida, 
que pode ter sido positiva ou negativa, consoante a atitude tomada por essa 
colega e o modo de encarar a situação(F45);  

8. Sistema categorial: Situações vividas por colegas com professores/as que constituíram marcas na vida 
do jovem (Cont.) 

CATEGORIA ENUNCIADOS e sujeitos 

ABERTURA NA RELAÇÃO 

No geral, penso que as experiências dos meus colegas com os professores serão semelhantes 
às minhas. Conheço situações em que os professores têm apoiado alguns colegas meus, 
mesmo em situações extra-escola(M14); 
No secundário havia uma professora que não era bem vista pelos alunos, porque explicava de 
forma incompreensível. Este sentimento era generalizado, mas havia um aluno que se deu 
muito bem na disciplina e tornou-se grande amigo dessa professora de forma que mesmo 
quando a professora para outra escola dar aulas, ambos se escreviam e contactavam com 
frequência(F42); 



ANEXOU xvi 

9. Sistema categorial: Reacção do jovem que se sente influenciado pelos/as professores na sua 
apresentação habitual 

CATEGORIAS ENUNCIADOS e sujeitos 

UTILIZA A SUA APARÊNCIA 
NA AINTERAÇÃO 

Se sei que o/a professor/a empatizou comigo, tento expressar-me mais, a falar de vários 
assuntos temas, caso contrário prefiro cingir-me apura relação professor-aluno, não vendo 
no professor um amigo que ajuda a crescer(Fl); 
0 meu modo de me apresentar descreve a minha forma de ser e de mostrar, o que para 
alguns professores poderá despertar algum interesse(M26); 
Penso que os professores de uma maneira geral, julgam um pouco as pessoas pela forma 
como se vestem, pela sua beleza(F27); 
Penso que o modo como me visto e o facto de usar maquilhagem faz com que, se calhar, 
pareça mais uma professora do que uma aluna... embora eu ache que uma coisa não tem 
nada a ver com a outra!(F31); 
Gosto de vestir bem e por isso influencia bastante a forma como me olham. Sou 
original(M33); 

MANTÉM A SUA APARÊNCIA 

Tento manter a minha apresentabilidade(M3); 
Há uma característica que è por mim muito valorizada e que desta forma tento montê-la 
presente em qualquer contacto social - a frescura- Não sou influenciado por marcas de 
roupa ou de calçado, mas essencialmente primo por andar fresco, considerando que este 
facto pode dar uma boa imagem de mim para as outras pessoas(M 14); 
Apesar de considerar que é influenciado, eu não mudo. Preciso de me sentir confortável e 
bem, para me sentir segura. Apesar de já me terem chamado à atenção por andar de ténis no 
(...) eu mantive a minhaposição(F16); 
Não há reacção à partida. Procuro ter sempre a mesma conduta em que mantenho a 
distância entre um professor e um aluno seja de que sexofor(M34); 

MUDA A SUA APARÊNCIA 

Por vezes concordo com alguns conselhos que me oferecem e altero a minha apresentação, 
mas se não concordar entra-mepor um ouvido e sai-mepor outro(M8); 
Tento não apresentar vestuário muito extravagante (M24); 
Eu tenho a capacidade de sentir que um professor não gosta da minha apresentação, pelo 
que tento mudar essa aparência, pelo menos durante esse período, de forma a ultrapassar 
isso(M36); 
Em ensino clínico há que respeitar as normas estabelecidas, como o uniforme. Concordo que 
é preciso ter algum cuidado como nos apresentamos nessa situação(M44); 
Reajo normalmente, não dou grande importância ao assunto, não é muito significativo. Em 
alguns casos nomeadamente em estágio, sinto-me compelida a "moldar" a minha forma de 
apresentação às expectativas (F45); 

10. Sistema categorial: Diferenças entre o modo do jovem se apresentar na escola e noutros lugares 

CATEGORIAS 

MANTÉM A 
APRESENTAÇÃO 
SEMPRE POR 
VONTADE 
PESSOAL 

ENUNCIADOS e sujeitos 
Eu sou assim em qualquer lugar... (Fl); 
Não sou multifacetado e a forma como me apresento é a forma como me sinto bem onde quer 
que esteja(M3); 
Sou sempre a mesma em qualquer sítio, independentemente do contexto. Sou eu mesma 
sempre(F6); 
não há diferença a pessoa que se apresenta na escola e nos outros lugares é sempre a mesma, 
não vejo razão para me apresentar deforma diferente(F7); 
Pois não perco a minha identidade ao sair da escola. A minha forma de ser ou de estar 
reflecte-se da mesma forma independentemente do local onde esteja(F13); 
Porque eu gosto de me sentir confortável em qualquer lugar. Não interessa se vou para a 
escola ou não. Mantenho-me "fiel" ao meu estilo em todo o lado(F16); 
Porque uso o que gosto e somente aquilo com que me sinta bem, não que os outros querem que 
use(F2I); 
Visto-me ou apresento-me sempre da mesma maneira(M2S); 
Porque gosto de me vestir de uma forma prática, mais desportivo que se adequa à maioria dos 
lugares(F27); 
Normalmente costumo manter o meu estilo em todas as situações(F28); 
O modo como me apresento na escola é exactamente igual ao modo como me apresento 
noutros lugares(F29); 
Apresento-me exactamente da mesma forma porque acho que me devo apresentar da maneira 
que sou e que gosto em qualquer lugar(M32); 
(...) tanto na escola como noutros lugares uso o mesmo tipo de vestuário, apresento-me da 
mesma forma(F42); 
Apresento-me de igual forma em contexto escolar e no meu ciclo de amigos extra escola, ou em 
qualquer outro contexto(F43);  



ANEXOU xvii 

lO.Sistema categorial: Diferenças entre o modo do jovem se apresentar na escola e noutros lugares (Cont.) 

CATEGORIAS 

MANTÉM A 
APRESENTAÇÃO 
QUASE SEMPRE 

ENUNCIADOS e sujeitos 
A forma como me apresento na escola é a mesma que no dia-a-dia quando vou a outros 
lugares. Contudo em ocasiões especiais como festas ou outros eventos, apresento-me mais 
formalmente. No dia-a-dia prefiro um estilo mais informalfFll); 
O único local onde geralmente me apresento diferente é quando vou (...) a casamentos. Esta 
diferença de apresentação tem essencialmente a ver com o desempenho de diferentes funções e 
pela necessidade de estar "bem apresentado "(MH); 
Normalmente a minha apresentação é igual em qualquer lugar. Há no entanto excepções como 
por exemplo em altura festivas,... (M20); 
Só se for em festas particulares em que tenho me vestir mais a "rigor" para não envergonhar 
os meus pais juntos aos amigos... (M23); 
Não há grande distinção entre as roupas que uso na escola efora dela, a não ser em razões 
especiais, como um casamento por exemplo(M44); 
Porque me recuso a me apresentar de uma forma que eu não me sinta confortável, em nenhum 
lugar, a escola não é excepção. Apresento-me como me apetece, embora evite utilizar na 
escola fato de treino, já que não é bem aceite/adequado(F45);  

10. Sistema categorial: Diferenças entre o modo do jovem se apresentar na escola e noutros lugares 
(Cont.) 

CATEGORIAS ENUNCIADOS e sujeitos 

CONTEXTO ESCOLAR MAIS EXIGENTE 
NA APRESENTAÇÃO 

GOSTO PESSOAL DE APRESENTAÇÃO 
INFORMAL/ 
CONFORTÁVEL NA ESCOLA 

Em casa costumo usar outro tipo de roupa para me sentir mais à vontade e para 
realizar as minhas tarefas(F2); 
Eu penso que isso se deve a alguma falta de tempo em que não me consigo preocupar 
muito com a minha aparência física, às vezes não dou muita importância, para além 
disso o modo de vestuário que utilizo na escola, é menos informal(F12); 
Na escola tento vir o mais apresentávelposstvel(M24); 
Nesta escola as pessoas que venham com uma aparência menos cuidada são motivo 
de conversa. Parece que as raparigas desta escola vêm para aqui desfilar a 
roupa(M34); 
Na escola tenho mais preocupações na apresentação, do que quando estou em casa. 
Isto devido às pessoas que encontro na escola(M39); 
Procuro apresentar-me deforma mais discreta e sóbria na escola do que entre amigos 
num bar ou num café, no entanto tenho um estilo simples que não varia muito(F4); 
A escola é um local informal de amigos que exige que a gente se sinta 
confortável(F5); 
Porque quando saio ao fim de semana gosto de estar bem arranjado e bonito e 
durante a semana não me importo tanto com a minha aparência(M8); 
Na escola não gosto de me apresentar de uma forma muito informal nem muito 
"arranjada ", gosto de me sentir acima de tudo confortável, talvez por isso nunca uso 
saia na escola(F9); 
Normalmente, na escola, visto roupas mais informais(F15); 
Por exemplo, não vou para a escola com roupa de cerimónia(Fl 7); 
Por exemplo no verão costumo usar saia e para a escola evito levar saia, nunca 
gozaram comigo, mas comentam sempre do género "olha, ela vem de sai! " sinto-me 
envergonhada, tímida epor isso evito ir de saia para a escola(F18); 
Quando saio à noite, ou de fim-de-semana arranjo-me mais. Na escola uso roupa 
mais confortável(F19); 
Na escola não gosto muito por exemplo, de vestir algumas das roupas que uso em 
diferentes lugares. Não acho adequado, cada local que frequente leva-me a 
apresentar-me de diferente forma(F22); 
Tenho apenas a preocupação de cortar o cabelo quando vou para o estágio para não 
se repetir uma situação que já referi(M26); 
Porque quando vou a um lugar ou festa mais arrojada não é convencional ir de calças 
de ganga e uma camisa, por exemplo... (F30); 
Quando saio sou ainda mais extravagante! Mas não gosto de usar essas roupas na 
escola porque são muito decotadas ou "atrevidas" e as pessoas fazem 
comentários... (F31); 
Normalmente na escola uso roupas, penteados e acessórios mais informais, mais 
rotineiros, sendo também mais "normais"para a sociedade(M36); 
Existe quando saio de casa ou vou para sítios mais frequentados coloco uma roupa 
melhor(M38); 
Claro que no caso de ir a alguma festa ou um local que exija uma produção diferente, 
ofaço(F40); 
Porque estamos em contextos diferentes, temos que nos vestir deforma diferente. O 
tipo de roupa que se leva para a escola é mais descontraída que a que se leva para 
uma festa, etc.(F4l);  



ANEXOU xvm 

11. Sistema categorial: Compreensão dos amigos, colegas e professores/as da forma como o jovem 
se apresenta 

CATEGORIAS 

IDENTIFICAÇÃO 
CONSIGO PRÓPRIO 

ACEITAÇÃO DA 
DIVERSIDADE DE 
APRESENTAÇÃO 

ENUNCIADOS e sujeitos 
Mas se eles não o compreenderem, eu não posso fazer nada, o que importa é a forma 
como eu me sinto, não a que os outros sentem de mim(F28); 
Porque a forma de me apresentar é aquela com que me sinto bem e daí que eles tenham 
de compreender os meus motivos(F30); 
Acho que a forma como eu me apresento, a minha postura transmite parte da minha 
maneira de ser, é uma forma de estar(F43); 

APRESENTAÇÃO 
DENTRO DO 
PADRÃO "NORMAL" 
DE ACEITAÇÃO 

Sim, porque não sou alvo de críticas destrutivas. As construtivas até ajudam quando bem 
feitas!(Fl); 
Acho que a minha apresentação não influencia a minha relação com os outros(F2); 
Os colegas às vezes dizem "hoje vais lá", referem-se que estou bem vestido(M38);De 
forma geral aceitam a minha simplicidade(F4); 
Eles já me identificam com a minha forma de me apresentar(F5); 
Sinto. Ninguém interfere com isso(F6); 
Aceitam-me e compreendem-me como sou(F7); 
Porque penso que eles compreendem que uma pessoa não é só o aspecto físico mas que a 
personalidade é mais importante. Quem me conhece geralmente gosta de mim(M8); 
Porque não me sinto alvo de observação ou comentários relativos à minha forma de me 
apresentar(Fll); 
Sinto-me compreendida porque os meus amigos também se vestem assim, claro que o 
estilo de cada um épróprio(F12); 
Embora me vista deforma um pouco diferente, pois gosto de usar fatos de treino, nunca 
tive problema quanto à minha apresentação(M14); 
Sinto-me compreendida, pois apesar de usar um tipo de roupa diferente das minhas 
colegas e também de calçado ninguém me desvaloriza por isso(F16); 
Porque nunca me foi referido nada em contrário(F19); 
Porque nunca recebi qualquer comentário ou reacção a esse respeito(M20); 
Penso que cada pessoa escolhe a sua própria imagem e os nossos colegas/amigos 
compreendem isso(...) (M23); 
Respeito pela minha forma de me apresentar(M26); 
Porque me atribuem elogios, de vez em quando e manifestam agrado pela forma como me 
apresento(F2 7); 
As pessoas em geral aceitam como eu sou e o modo como me apresento(F29); 
Pelos colegas sim (...) (F31); 
Porque os meus amigos gostam de mim e não porque me visto assim ou assado(M33); 
Quanto aos amigos e colegas penso que me compreendem na minha forma de ser, pois 
cada pessoa é um ser único com as suas próprias características e que não podem ser 
mudadas mas sim compreendidas(F37); 
Sinto. Nunca referiram aspectos que me desagradassem(F40); 
Apesar das diferenças que possam existir, existe um clima de aceitação, dentro de certos 
limites, por várias formas de apresentação. Se eu aceito as outras formas, espero que 
aceitem a minha(F45); 
É uma forma de me apresentar nada extravagante, apenas um pouco formal e 
"queque "(M3); 
Nunca me apresentei de uma forma anormal ao padrão social(M10); 
O que acontece com muitas pessoas que se apresentam de forma diferente é serem 
estigmatizadas. É sempre mais fácil!!! Como me parece que a minha forma de me 
apresentar é aquela que se apelida de "normal", sinto-me perfeitamente 
compreendida(F13); 
Porque me apresento de uma forma simples e discreta(F18); 
Tenho uma apresentação dita "normal". Não gosto de chamar muito à atenção(F22); 
Porque não costumo ser muito diferente dos outros(M24); 
Porque me apresento deforma semelhante a eles, sem nenhuma característica inovadora 
significativa(M32); 
Somos todos diferentes e cada um tem a sua forma de se apresentar. Uma vez que não me 
considero anormal, apresento-me com normalidade, pelo que não vejo motivos para não 
ser compreendido(M34); 
Porque a minha forma de me apresentar é perfeitamente normal(F41);  



ANEXOU xix 

11. Sistema categorial: Compreensão dos amigos, colegas e professores/as da forma como o jovem se 
apresenta (Cont.) 

CATEGORIA ENUNCIADOS e sujeitos 

POR VEZES 
INCOMPREENSÃO DA FORMA DE 
APRESENTAÇÃO 
PESSOAL 

As vezes nem sempre. Acham que eu exagero e que é mais paranóia 
do que mais nada(F17); 
Nem sempre. Fazem muitas perguntas: porque fez? Como fez? Como 
se faz? Além dos olhares e comentários(F21); 
Penso que cada pessoa escolhe a sua própria imagem (...) agora os 
professores compreendem menos(M23); 
Mais ou menos. Por vezes sou alvo de abordagens menos apropriadas 
por parte de alguns amigos(M25); 
(...), pelos professores às vezes não. Porque acho que pensam que eu 
"tenho a mania que sou melhor, uma get, convencida ", ... (F31); 
Nem sempre. Porque às vezes questionam a minha 
apresentação(M39); 
Sim. Apesar de me chamarem à atenção para eu ser mais "arrojada " 
ou "insinuante "(F42); 
Sinto que a forma como eu me apresento não agrada a toda a gente e, 
de certa forma isso influencia o estabelecimento de relações. Mas 
ninguém é consensual na sua globalidade(M44); 



ANEXO III 

IDENTIDADE PSICOSSOCIAL SUBJECTIVA 
SEMÂNTICA DAS QUALIDADES ESSÊNCIAS E CONSTRNGEDORAS DA 

IMAGEM CORPORAL DE SI: O VALOR 
Quadros do sistema categorial 

1. Atributos egomórficos essenciais e constrangedores da imagem corporal de SI 

2. Razões que levam o jovem a considerar que são atributos essenciais da imagem corporal de 

SI: dimensão biológica, sensual/estética e expressiva 

3. Razões que levam o jovem a considerar que são atributos constrangedores da imagem 

corporal de SI - dimensão biológica, sensual/estética e expressiva 

4. Sentimentos que os atributos essenciais da imagem corporal de SI despertam no jovem: 

dimensão biológica, sensual/estética e expressiva 

5. Sentimentos que os atributos constrangedores da imagem corporal de SI despertam no 

jovem: dimensão biológica e sensual/estético 

6. Situações particulares que comprovam tratarem-se de características essenciais da aparência 

física 

7. Situações particulares que comprovam tratarem-se de características constrangedoras da 

aparência física 

8. Reacção do jovem adolescente às características físicas constrangedoras 

9. Modo como interfere a aparência física do jovem adolescente no seu modo de ser 

10. Aparência ideal que o jovem adolescente gostaria de ter 

11. Imagem da aparência ideal que gostaria de ter 

- 4 3 -



ANEXO III i 

1. Sistema categorial: Atributos egomórficos essenciais e constrangedores da imagem corporal de 
SI1 - dimensão biológica 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS UNIDADES REPRESENTACIONAIS E 
SUJEITOS 

ATRIBUTOS 
ESSENCIAIS 

ALTURA/ESTATURA Altura razoável (S+F6): muito atto(S+RMI4); 
Estatura média (S+F15); Sou alta(S+RF3I); Alto 
(S+RM36); Alta (S+F40); 

ATRIBUTOS 
ESSENCIAIS 

CORPO Perfeita sem mal formações(S+F6): Pezudo 
(S0M14): 

ATRIBUTOS 
ESSENCIAIS 

PELE Morena S+F19); Moreno, pele escura (S+M23): 
Pele clara (S+F4J); 

ATRIBUTOS 
ESSENCIAIS 

CABELOS Tenho cabelos compridos(S+F5); Tenho cabelo 
curto(S+RFU); Cabelos longos(S+F22); Cabelo 
escuro(S+F4I); Cabelos fortes e lisos(S+RF45); 

ATRIBUTOS 
ESSENCIAIS 

OLHOS Olhos grandes (S+F4J: Olhos claros 
(esverdeados)(S+F5); Os olhos (a cor) (S+F9); 
Tenho olhos grandes(S+RF12); Olhos 
azuis(S+RFJ5); Olhos verdes (S+RF17); Olhos 
grandes (S+FJ9): "olhos castanhos" (S+F30); 
Olhos verdes (S+F37); Olhos verdes (S+M38); 
Olhos castanhos(S+F4I); Olhos verdes 
(S+RM44); Olhos azuis(S+F45); 

ATRIBUTOS 
CONSTRANGEDORES 

ALTURA/ESTATURA Estatura média (S0FI7): Baixa(S0RF42); 
Estatura baixa (S-RF45); 

ATRIBUTOS 
CONSTRANGEDORES 

CORPO Corporalmente não perfeito(S-M14): Deformações 
ao nível do esterno (mais visível com o uso de 
roupas justas)(S-RFl5); Forma do corpo (S+M39): ATRIBUTOS 

CONSTRANGEDORES FACE Cabeça, nariz, orelhas e lábios um pouco 
grandes(S-M3): A testa grande(S-F9): Nariz 
comprido(S-M10): Nariz um pouco grande(S-Fii); 
Nariz grande(S0M25); Dentes caninos um pouco 
desajustados(S-M32); Sobrancelhas fechaaasfS-
M38); Nariz (forma e tamanho)(S-M39); Dentes 
grandes(S0F42); 

ATRIBUTOS 
CONSTRANGEDORES 

OLHOS Olhos esverdeados(S+F42): 

1. Sistema categorial: Atributos egomórficos essenciais e constrangedores da imagem corporal de SI -
dimensão sensual/estética (Cont.) 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS UNIDADES REPRESENTACIONAIS E 
SUJEITOS 

ATRIBUTOS 
ESSENCIAIS 

BELEZA GERAL/ 
ATRACÇÃO FÍSICA 

Bonito(S+RM3); Atraente no geral(S+RM3);Beleza 
própria (S+F6); Bem constituído (S+M10); Bonito 
(S+M14): Corpo harmonioso (S+F16); Bem 
constituido(S+M24): Atraente (S+M24); Charmoso 
(S+M2S); Interessante (S+M26); Corpo elegante 
(S+PJF29): Bonito (S+RM33); Sexy (S0M33); Boa 
aparência (S+RM34); Forma de vestir (S+F37); 
Elegante (S+F40): Bonita(S+RF43); Corpo 
feminino, com linhas e curvas (S+F43); 

ATRIBUTOS 
ESSENCIAIS 

MAGRO/GORDO Sou magra (S+F5); Corpo relativamente musculado 
(S+M8); Sou magra (S+RFJJ); Para "mim " nem 
sou gorda nem magra (S+FJ2);Forte(S0MJ4): 
Magra (S+F16); Nem gordo, nem magro(S+M23); 
Magro(S+RM34); 

ATRIBUTOS 
ESSENCIAIS 

BELEZA DA FACE Cara engraçada(S+F16); Cabelo bonito e 
comprido(S+RFJ6); Olhos bonitos castanhos 
(S+RF2J); Olhosbonitos(S+M24); "narizbonito" 
(S+F30); Tenho uma boca sensual (S+F3J); 

ATRIBUTOS 
ESSENCIAIS 

PARTES DO CORPO 
ERÓGENAS 

Pernas jeitosas(S+F2); Ombros largos (S+M32): 

1 Distribuição das Unidades Representacionais (UR) segundo o espaço elementar da identidade: 
S+ UR do pólo positivo de SI 
S- UR do pólo negativo de SI 
0 UR do pólo neutro de SI 
R UR da Reacção do OUTRO sobre SI 

1 Ibid. 



ANEXO III ii 

1. Sistema categorial: Atributos egomórficos essenciais e constrangedores da imagem corporal de SI -
dimensão sensual/estética (Cont.) 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS UNIDADES REPRESENTACIONAIS E 
SUJEITOS 

ATRIBUTOS 
CONSTRANGEDORES 

MAGRO/GORDO Um pouco gordinha(S-RF2 Nem magra, nem gorda 
(S-F6): Gorda(S-F7); Tenho barriga grande, 
"pneus"(S-F18); Com algumas gordurinhas a 
mais(S-Fl9): "sou gorduchinha "(S-RF30); 
Gordo(S-M36): Gordo(S-PM44): Nem gorda, nem 
magra(S-F45); ATRIBUTOS 

CONSTRANGEDORES ASPECTOS DA FACE Tou a perder muito cabelo, estou a ficar careca (S-
MJO); 

ATRIBUTOS 
CONSTRANGEDORES 

PARTES DO CORPO 
ERÓGENAS 

Seios grandes (S-RF2): Ancas largas(S-RF4): 
Tornozelos finos(S-F4); Os seios(S-F9);Peito 
"demasiado desenvolvido''(S-F17); Pernas finas(S-
M20); Seios feios(S-F21); Seios (S-F27); Anca 
larga(S0F42); "rabo " grande(S-F43); 

ATRIBUTOS 
CONSTRANGEDORES 

ESTÉTICA DA PELE Acne no rosto(S-F5): Pêlo excessivo (braços)(S-
F22): Pêlos(S-R27); Borbulhas(S-27): 
Borbulhas(S-F29): Tenho borbulhas(S-F31); Pêlos 
nas costas(S-M38); 

2. Sistema categorial: Razões que levam o jovem a considerar que são atributos essenciais da 
imagem de si - dimensão biológica 

CATEGORIAS ENUNCIADOS e sujeitos 

SATISFAÇÃO 

-Porque me dão um egopositivo(...)(F6): 
-Considero-as essenciais porque em relação ao cabelo, já o usei comprido 
eficava muito mal(...){Fll); 
(...)Ao olhar-me ao espelho "gosto " olhos porque eles reflectem muito do 
que eu sou (F12); 
-Porque são estas, (...) gosto muito desta cor. Além de ser uma 
característica herdada do meu pai (F17); 
- Porque se fosse branquinha e com olhos pequeninos perdia a 
"piada"(Vl9); 
-Porque (...). são aquelas qualidades que sobressaem (.. J(F30); 
- Porque gosto de ser alta(...)(F3l); 
-Acho que este facto transmite-me segurança(Mi6); 
-Porque gosto dessa forma e assim sinto-me bem comigo mesmo(M39); 
- Sinto-me bem com e/as(F40); 
- Não sei se a palavra essencial é a mais adequada. Contudo, são 
importantes na medida em que são as características que mais me 
agradam f...,)(F45). 

UR4 E SUJ. 
Perfeita sem mal 
formações(S+F6): Altura 
razoável (S+F6): 
Tenho cabelo 
curto(S+RFU): 
Tenho olhos 
grandes(S+RF12): 
Olhos verdes (S+RFJ7); 
Morena S+F19): Olhos 
grandes (S+FJ9); 
"olhos castanhos " (S+F30); 
Sou alta(S+RF31); 

Alto (S+RM36); 
Forma do corpo (S+M39): 
Alta (S+F40): 
Cabelos fortes e lisos:Olhos 
azuis(S+F45); 

3UR - UNIDADES REPRESENTACIONAIS DOS ATRIBUTOS EGOMÓRFICOS ESSENCIAIS 
Distribuição das Unidades Representacionais (UR) segundo o espaço elementar da identidade: 

S+ UR do pólo positivo de SI 
S- UR do pólo negativo de SI 
0 UR do pólo neutro de SI 
R UR da Reacção do OUTRO sobre SI 

4 Ibid. 



ANEXO III m 

2. Sistema categorial: Razões que levam o jovem a considerar que são atributos essenciais da imagem 
corporal de SI - dimensão biológica (Cont.) 

UR
 5
E SUJ. 

Olhos grandes (S+F4); 
Pezudo (S0M14): 
Muito alto(S+RMJ4): 

Estatura média (S+F15): 
Olhos azuis(S+RF 15): 

Cabelos longos(S+F22): 
Moreno, pele escura 
(S+M23): 
Olhos verdes (S+M38); 
Olhos castanhos(S+F41): 
Cabelo escuro(S+F4J): 
Pele clara (S+F4J): 
Olhos verdes (S+RM44): 

Tenho cabelos 
comprídos;Olhos claros 
(esverdeados)(S+F); 
Olhos verdes (S+RF17); 
Cabelos fortes e lisos; 
(S+F45; Olhos 
azuis(S+F45; 

CATEGORIAS ENUNCIADOS e sujeitos 

VALOR DA 
IMAGEM PARA SI 

-Dou muito valor ao olhar nos outros, daí que valorizo também isso em 
mim. quando me refiro aos olhos refro-me ao olhar que para mim é o que 
de mais cativante as pessoas têm (F4): 
-Porque são fundamentalmente aquelas características que me distinguem 
dos meus pares, isto porque no que respeita às "medidas ". situo-me um 
pouco acima do comum dos adultos(Ml4): 
-Porque, e principalmente em relação à cor dos olhos, são qualidades que 
me caracterizam^ 15); 
-Fazem parte de factores sensuais numa mulher (F22); 
-O facto de ser moreno, porque gosto de ver as pessoas morenas (M23) 
- Porque são características visíveis e que não posso esconder(M3&); 
-Porque os olhos são as janelas da alma e penso que eles permitem ver o 
interior e a verdadeira essência da pessoa. Eles transmitem serenidade, 
calma. Além do mais penso que o cabelo escuro realça apele clara(F41): 
- Os olhos, dizem que são o espelho da alma. Concordo. Um olhar 
comunica aquilo que meras palavras não fazem justiça. Ao mesmo tempo 
funciona como síntese daquilo que sentimos. O olhar é a síntese da 
pessoa(M44); 

IMPORTÂNCIA DA 
IMAGEM DE SI 
PARA 0 OUTRO 

-São qualidades essenciais porque tornaram a minha aparência mais 
agradável aos olhos dos outros que me rodeiam (F5); 
-Porque são estas, ou melhor é esta que as pessoas mais elogiam 
(..)(F17); 
- Não sei se a palavra essencial é a mais adequada. Contudo, são 
importantes na medida em que são as características que (...) penso serem 
aquelas que os outros dão maior atenção. São mais valias no que 
concerne à imagem corporal (...)(^45). 

2. Sistema categorial: Razões que levam o jovem a considerar que são atributos essenciais da imagem 
corporal de SI - dimensão sensual/estética (Cont.) 

UR
6 ESUJ. 

Pernas jeitosas(S+F2); Beleza 
própria (S+F6); 
Bem constituído (S+M10); 
Sou magra (S+RFU): Para 
"mim" nem sou gorda nem 
magra (S+FJ2); 
Magra (S+FJ6): 
Corpo harmonioso (S+F16): 

Cara engraçada(S+F16); 
Cabelo bonito e 
comprido(S+RF16); Nem 
gordo, nem magro(S+M23): 
Corpo elegante (S+RF29); 
"nariz bonito" (S+F30): 
Magro(S+RM34); 
Elegante (S+F40); 
Bonita(S+RF43); Corpo 
feminino, com linhas e curvas 
(S+F43); 

CATEGORIAS ENUNCIADOS e sujeitos 

SATISFAÇÃO 

- Pelo menos tenho uma de que gostoparticularmente(F2); 
-Porque me dão um ego positivo, sinto-me bem (...) comigo 
própria(F6); 
- E importante para a minha auto-estima(MlO); 
■{...) No que concerne ao facto de ser magra, apesar de considerar 
que poderia ser mais "cheiinha". sinto-me bem assim (F11); 
-Apesar de ter considerado uma qualidade essencial nem ser gorda 
nem magra, esta minha maneira de pensar apenas diz respeito à 
minha aparênciafé assim que me sinto bem)(...) (F12); 
- Porque acho que é o que faz com que eu goste tanto na minha 
aparência e não gostava que nenhuma dessas características 
mudasse(Fl6); 
-Escolhi como essenciais o facto de ser (...) nem ser magro nem 
gordo. 0 facto (...) de ser nem gordo nem magro. Já fui gordo e já fui 
magro e não gostei de nenhuma das situações (M23); 
- Porque de certo modo permitem compensar e equilibrar o balanço 
entre os aspectos que mais desagradam e os que agradam(.. J(F29); 
-Porque de todo um corpo que eu não gosto, são aquelas qualidades 
que sobressaem e que se calhar dão um pouco de brilho à minha 
aparência(F30); 
- São-no. na medida que não me consigo imaginar noutro corpo fosse 
gordo (...) (M34); 
- Sinto-me bem com efas(F40); 
- (...)claro tenho que primeiro gostar eu(...) (F43). 

5 U R - UNIDADES REPRESENTACIONAIS DOS ATRIBUTOS EGOMORFICOS ESSENCIAIS 
Distribuição das Unidades Representacionais (UR) segundo o espaço elementar da identidade: 

S+ UR do pólo positivo de SI 
S- UR do pólo negativo de SI 
0 UR do pólo neutro de SI 
R UR da Reacção do OUTRO sobre SI 

6 Ibid. 



ANEXO III IV 

2. Sistema categorial: Razões que levam o jovem a considerar que são atributos essenciais da imagem 
corporal de SI - dimensão sensual/estética (Cont.) 

UR7 E SUJ, 
Beleza própria (S+F6): 
Corpo relativamente 
musculado (S+M8): 
Bonito (S+M14): 
Olhos bonitos castanhos 
(S+RF2J): 
Olhos bonitos(S+M24): 
Tenho uma boca sensual 
(S+F31): 
Ombros largos (S+M32): 
Boa aparência (S+RM34): 
Forma de vestir (S+F37); 
Bonita(S+RF43); Corpo 
feminino, com linhas e 
curvas (S+F43): 

Bonito(S+RM3):Bonito(S+ 
RM3):Atraente no 
geral(S+RM3); 
Beleza própria (S+F6); 
Corpo relativamente 
musculado (S+M8); 

Atraente (S+M24); Bem 
constituído(S+M24); 
Charmoso(S+M25); 
Interessante (S+M26); 
Corpo elegante (S+RF29); 

Bonito (S+RM33); Sexy 
(S0M33); 
Bonita(S+RF43); Corpo 
feminino, com linhas e 
curvas (S+F43); 

CATEGORIAS ENUNCIADOS e sujeitos 

VALOR DA 
IMAGEM PARA SI 

(...). Sou uma pessoa que dou muito valor ao aspecto físico, e 
quando alguma coisa se altera no meu corpo fico logo em baixo 
<F6); 
(...)Mas também considero que músculo a mais é feio e 
desproporcional ao resto do corpo (M8); 
-Considero que o facto de me considerar bonito é essencial, uma vez 
que esta característica é muito valorizada (...) por mim (M14); 
-Já diz o velho ditado que "os olhos são o espelho da alma " (F21); 
-Penso que é importante ter estas qualidades (...) servem de veiculo 
para depois pudermos explorar a alma das pessoas, no entanto, do 
meu ponto de vista, não costumo dar muita importância a estes 
aspectosQA24); 
- Acho que uma boca sensual é o 1° passo para ter um sorriso 
bonito. ..(F31); 
- Porque são características que me diferenciam, e que penso que me 
tornam mais atraente. Os ombros largos e as sobrancelhas peludas 
sobressaem na minha pessoa e tornam-me mais atracttvo(M32); 
- São-no. na medida que não me consigo imaginar (...) não fosse 
cuidado (boa aparência) (M34); 
-Penso que são características essenciais na aparência de uma 
pessoa a forma de vestir(...)(F37); 
-Eu valorizo bastante a minha imagem.(...)por isso acho que para a 
minha realização tenho que ser bonita, elegante, e ter um corpo 
bonito (F43) 

IMPORTÂNCIA DA 
IMAGEM DE SI 
PARA O OUTRO 

- Porque actualmente é raro o parceiro do sexo oposto iniciar uma 
relação mais Intima com um parceiro menos bonito e menos 
atraente. Já lá vai a altura em que se dava valor a aspectos não 
físicos. Acho que o "sistema" actual funciona em analogia à teoria 
de selecção natural de DarwmQsfà); 
(...)sinto-me bem perante a sociedade(...) (F6); 
- Porque um corpo flácido ou com gordura a mais é geralmente 
pouco agradável à vista na nossa sociedade(...)(M&); 
-(...)pelos outros, aumentando a aceitação nos grupos 
sociais(...)(M24); 
-Uma vez que cada qual deve marcar a sua presença na sociedade e 
num grupo, não se mantendo indiferente em relação a outros. A 
aparência física é essencial, já que muitos grupos excluem de seus 
grupos, pessoas que não "lhes agrada " a aparência fisica(M25); 
-(...) ter pormenores que só são detectados por algumas pessoas 
reflectem um pouco da minha personalidade, já que me considero 
interessante apenas para algumas pessoas(M26); 
- (...) faz com que as pessoas me reconheçam e me aceitem sem 
preconceitos, nem estigmas(F29); 
-Porque gosto de jogos de sedução e ser sexy é essencial para isso. 
Sou muito sociável e utilizo isso como armaÇM33); 
(...) e o que as outras acham dela,(F43) 

UR - UNIDADES REPRESENTACIONAIS DOS ATRIBUTOS EGOMÓRFICOS ESSENCIAIS 
Distribuição das Unidades Representacionais (UR) segundo o espaço elementar da identidade: 

S+ UR do pólo positivo de SI 
S- UR do pólo negativo de SI 
0 UR do pólo neutro de SI 
R UR da Reacção do OUTRO sobre SI 



ANEXO III v 

2. Sistema categorial: Razões que levam o jovem a pensar que são atributos essenciais da imagem 
corporal de SI - dimensão expressiva (Cont.) 

UR" E SUJ. 

Olhos expressivos 
(S+F29): Sorriso bonito 
(S+F40): 

Olhar meigo(S+FJ): 
Segura no olhar(S+RFl): 
Sorridente(S+FJ): 
Simpática (S+RF7); 
Tranquila(S+F7); 
Traços da face (S+FJ3): 
Sorriso quase constante 
(S+RFJ5); 
forma de olhar (S+F37) 

Aspecto meigo(S+FI); 
Expressiva (S+RF1); 
Único (S+M26): 
Pareço mais velha 
(S+RF3J): 

SUBCATEGORI 
AS 

ENUNCIADOS e sujeitos 

SATISFAÇÃO 
-Porque de certo modo permitem compensar e equilibrar o balanço entre 
os aspectos que mais desagradam e os que agradam, o que faz com que as 
pessoas me reconheçam e me aceitem sem preconceitos, nem 
estigmas(F29); 
- Sinto-me bem com elas (F40); 

VALOR DA 
IMAGEM PARA 
SI 

•(...)A expressividade porque reflecte o que se passa no coração, por 
mais que se tente camuflar algo(¥ 1 ); 
-Porquepenso que reflectem algo que é muito característico em mim{F7); 
-Porque simbolizam uma herança familiar (F13); 
-Porque. (...) são qualidades que me caracterizam (...) o mesmo se passa 
com o sorriso(Vl5y, 
-Penso que são características essenciais na aparência de uma pessoa 
(...). a maneira de olhar (F37). 

IMPORTÂNCIA 
DA IMAGEM DE 
SI PARA O 
OUTRO 

-Penso que através do olhar pode conhecer-se muito duma pessoa, pelo 
que a "meiguice espelhada no olhar permite que alguém que esteja a 
necessitar de apoio se aproximei? 1); 
- Ser único e ter pormenores que só são detectados por algumas pessoas 
reflectem um pouco da minha personalidade. (...) (M26); 
- (...jparecer mais velha, isso faz com que pareça mais forte, mais 
poderosa... sei lá! Isso intimida as pessoas, sobretudo os rapazes 
machistas(F3iy, 

3. Sistema categorial: Razões que levam o jovem a considerar que são atributos constrangedores da 
imagem corporal de SI - dimensão biológica 

UR9 E SUJEITOS 
Nariz um pouco grande(S-FJJ); 
Dentes caninos um pouco 
desajustados(S-M32): 
Sobrancelhas fechadas(S-M38): 
Nariz (forma e tamanho)(S-

M39): 
Estatura baixa (S-RF45): 

Cabeça, nariz, orelhas e lábios 
um pouco grandes(S-M3): 
Deformações ao nível do 
esterno (mais visível com o uso 
de roupas justas)(S-RFl5); 
Dentes caninos um pouco 
desajustados (S-M32); 

CATEGORIA ENUNCIADOS e sujeitos 

INSATISFAÇÃO 

- Porque não gosto dessa característica, não a considero "bonita " 
(FJJ): 
- Porque acho que me tornam feio (...)(M32); 
- Em relação às sobrancelhas acho que o olhar fica muito forte, não 
gosto(...)(M38): 
- Porque não gosto da sua forma e às vezes não me sinto bem sendo 
assim(M39): 
- Porque gostaria que fossem diferentes. Sentir-me-ia melhor se fosse 
um pouco mais alta (nem sempre é fácil olhar de baixo para os 
outros e manter ao mesmo tempo um sentimento de igualdade) 
(■■■)(F45). 

PRESSÃO SOCIAL 

- Porque se encontram um pouco desproporcionais ao resto do corpo 
e porque já fui criticado por elementos masculinos (se bem que não 
tenha isso em conta)(M3): 
- O que acontece é que, frequentemente as pessoas questionam 
acerca do que é a origem dessa deformação(FlS); 
- Porque (...) tento esconder essa característica (M32): 

» UR - UNIDADES REPRESENTACIONAIS DOS ATRIBUTOS EGOMÓRFICOS ESSENCIAIS 
Distribuição das Unidades Representacionais (UR) segundo o espaço elementar da identidade: 

S+ UR do pólo positivo de SI 
S- UR do pólo negativo de SI 
0 UR do pólo neutro de SI 
R UR da Reacção do OUTRO sobre SI 

9 Ibid. 



ANEXO III vi 

3. Sistema categorial: Razões que levam o jovem a considerar que são atributos constrangedores da 
imagem corporal de SI- dimensão sensual/estética (Cont.) 

UR10 E SUJEITOS 
Seios grandes (S-RF2): 
Um pouco gordinha(S-
RF2): 
Acne no rosto(S-FS): 
Gorda(S-F7); 
Peito "demasiado 
desenvolvido "(S-Fl 7): 
Pernas fmas(S-M20): 
Seiosfeios(S-F21): 
Pêlo excessivo 
(braços)(S-F22); 
"sou gorduchinha " (S-
RF30): 
Tenho borbulhas(S-F31); 
Pêlos nas costas(S-M38): 
Gordo(S-RM44); 

Tornozelos finos(S-F4); 
Ancas largas(S-RF4): 
Acne no rosto(S-F5): 
Nem magra, nem gorda 
(S-F6): 
Os seios(S-F9); 
Tou a perder muito 
cabelo, estou a ficar 
careca (S-M10), 
corporalmente 
perfeito(S-M14). 
Tenho barriga grande, 
"pneus" (S-F18) 
Com algumas 
gordurinhas a maisfS-
FJ9): 
Seiosfeios(S-F21); 
Anca larga(S0F42); 
"rabo "grande(S-F43): 
Nem gorda, nem 
magra(S-F45); 

Seios (S-F27): PêlosfS-
R27); Borbulhas(S-27); 
Borbulhas(S-F29): 
Muito comum (S-F35) 
Gordo(S-M36): 

CATEGORIA 

INSATISFAÇÃO 

ENUNCIADOS e sujeitos 
- Porque não me sinto bem com elas(F2); 
- Causam constrangimento na medida em que por vezes é doloroso (,..)(F5): 
- Simplesmente porque é uma característica física que em mim me desagrada (F7): 
- Sinceramente não sei... mas desde os meus 18 anos (tenho 21) que este é o meu 
maior complexo. Acho o meu peito demasiado grande relativamente ao corpo. Uso 
um 38-40 de soutien (F17); 
- Pois provoca-me desconforto quando visto calções (M20): 
- Não me sinto bem com eles embora os considere normais, nem grandes, nem 
pequenos, (...)(F2J): 
- Porque faz-me sentir um pouco masculina(F22): 
- Porque é mesmo esta característica que me faz com que sinta repulsa pelo meu 
corpo e até mesmo vergonha de ser assim(F30): 
- Porque simplesmente DETESTO ter borbulhas aos 20 anos, quando toda a gente já 
não tem !!!(F31): 
- (... )E em relação aos pêlos, simplesmente não gosto de tê-los nas costas(M38); 
- É complicado vestir umas calças e verificar que estas não servem(M44): 

RECURSO A 
ESTRATÉGIAS 
DE DISFARCE 

PRESSÃO 
SOCIAL 

- As ancas largas porque por vezes as calças não ficam do meu agrado, não gosto de 
me ver, mas até reconheço que é feminino. Os tornozelos finos deixam-me desgostosa 
porque não gosto de ver com saia, daí nunca ando(F4); 
- (...) "desfigura" o rosto(FS); 
- A magreza ou a gordura, para mim são "preocupantes " gosto de me sentir bem 
dentro das roupas que visto, e não gosto de olhar ao espelho e ver aquelas 
gordurinhas a mais, deixam-me maluca. Faço logo dieta (F6): 
- Actualmente já não causam tanto constrangimento, porém há alguns anos atrás eu 
sentia-me um pouco diminuída em relação às minhas colegas porque não tinha seios 
muito grandes. Hoje em dia ainda possuo esse sentimento, embora não tãoforte(F9); 
- Acho que vai modificar muito a minha imagem(MJO): 
- Porque durante muitos anos pratiquei desporto, e actualmente por falta de tempo, 
vejo-me incapacitado de me dedicar a esta vertente. (Ml4); 
- Porque não posso usar tops curtos, tenho vergonha de ter a barriga à mostra, só há 
pouco tempo é que comecei a usar biquini, porque começou a diminuir a barriga, 
porque dantes só usava fato de banho. Dantes só usava camisolas largas, tudo para 
esconder a barriga, porque é pouco atraente para os rapazes. (F18): 
- Porque por vezes gosto de uma peça de roupa e não há para o meu número. Nem 
tudo me fica bem(F19); 
- (...) mas sinto que não são firmes o que me obriga a usar sempre soutien(F21); 
- (...) Há anos atrás quando o meu corpo começou as transformaçõespubertárias era 
sim motivo de algum constrangimento ter um "rabo " grande e as roupas que usava 
tinha como objectivo disfarçar ou atenuar esta característica (F42): 
- O facto de eu ter um "rabo" grande limita muito as roupas que compro, nem 
sempre as que gosto compro porque sei que não me vão favorecer a imagem (F43); 
- (...) se fosse mais magra (embora não me considere gorda), estou muito mais 
satisfeita com o meu corpo quando me encontro mais elegante, perante os outros e 
mim mesma (F45);  
- Porque de um certo modo condicionam a capacidade de me relacionar com os 
outros e inibem-me certas atitudes que gostaria de ter (F27): 
- Porque frequentemente as pessoas olham para mim com um ar de quem tem muita 
pena, dizendo coisas do tipo: "eu não percebo! Tu antes não tinhas nada, tinhas a 
cara limpa e de repente ficaste cheia de borbulhas!!! "(F29): 
- Ninguém repara em mim(F35): 
- Penso que é uma característica algo discriminada pela sociedade actual em que os 
"modelos sociais" são na sua maior parte pessoa "light", o que provoca algum 
constrangimento a quem não se interesse nesta característica, isto passa-se um 
pouco comigo(M36); 

10 UR-UNIDADES REPRESENTACIONAIS DOS ATRIBUTOS CONSTRANGEDORES EGOMÓRFICOS 
Distribuição das Unidades Representacionais (UR) segundo o espaço elementar da identidade: 

S+ UR do pólo positivo de SI 
S- UR do pólo negativo de SI 
0 UR do pólo neutro de SI 
R UR da Reacção do OUTRO sobre SI 



ANEXO III vii 

4. Sistema categorial: Sentimentos que os atributos essenciais da imagem corporal de SI despertam 
no jovem - dimensão biológica 

U R " E SUJ. CATEGORIAS ENUNCIADOS12 e sujeitos 
Olhos grandes (S+F4): 
Tenho cabelo curto(S+RFJJ); 
Tenho olhos grandes(S+RFJ2); 
Estatura média (S+F15); Olhos 
azuis(S+RF15): 
Olhos verdes (S+RFJ 7); 
Morena S+F19): Olhos 
grandes (S+F19); 
Cabelos longos(S+F22): 
Moreno, pele escura (S+M23): 
"olhos castanhos " (S+F30): 
Soualta(S+RF31): 
Olhos verdes (S+M38): 
Olhos castanhos(S+F4JJ; 
Cabelo escuro(S+F4J): 
Pele clara (S+F4J): 
Cabelos fortes e lisos.Olhos 
azuis(S+F45); 

SATISFAÇÃO 

Os meus olhos por vezes fazem-me sentir alegre. 
(...)(F4:B); 
Satisfação porque como já referi, sinto-me bem (Fll.B): 
E assim que me sinto bem. (...) (F12:B): 
A cor azul dos olhos, despertam-me sentimento de agrado. 
A estatura média também(...) (F15.B/E): 
Talvez alguma satisfação, bem estar.(F17:B): 
Um bom sentimento. Acho que todas as minhas 
características estão enquadradas, ou seja. está tudo 
proporcional(FJ9:B); 
Gosto dos meus cabelos. (...)(F22:B): 
Sinto-me bem. É algo que me satisfaz e que me faz sentir 
bem e com motivação para melhorar a minha 
aparência... (M23:B/S): 
Deixa-me feliz, pois não só coisas más existem no meu 
corpo; sinto então que até posso ser bonita e 
atraente(F30:B/S); 
Os olhos gosto. Os lábios às vezes. (...) (F38.B); 
Sinto-me feliz(...)(F41:B); 
Sinto-me alegre. (...) feliz de as possuir (...) (F45.B); 

Perfeita sem mal 
formações(S+F6): Altura 
razoável (S+F6): 
Tenho olhos grandes(S+RFJ2); 
Pezudo (S0M14): Muito 
alto(S+RM14); 
Alto (S+RM36); 
Alta (S+F40): 
Pele clara (S+F4I); 
Olhos verdes (S+RM44); 
Cabelos fortes e lisos: Olhos 
azuis(S+F45): 

VALOR DA 
IMAGEM 
PARA SI 

Sentimento de auto-estima(F6:B/S); 
(..JGosto daquilo que vejo (FI2.B): 
Fundamentalmente, o facto de ser diferente me agrada 
(...) (MJ4.-B/S); 
Segurança, tranquilidade. responsabilidade. (...) 
(M36.B); 
Auto-estima elevada(F40:B/S/E); 
(...) e gosto de mim(F4J:B): 
O meu olhar sintetiza o que eu sou(M44:B); 
(...)confortável na minha imagem (...) (F45.B): 

11 UR - UNIDADES REPRESENTACIONAIS OS ATRIBUTOS EGOMÓRFICOS ESSENCIAIS 
Distribuição das Unidades Representacionais (UR) segundo o espaço elementar da identidade: 

S+ UR do pólo positivo de SI 
S- UR do pólo negativo de SI 
0 UR do pólo neutro de SI 
R UR da Reacção do OUTRO sobre SI 

12 Enunciados que se referem a UR pertencentes a uma ou mais dimensões: 
B Dimensão Biológica 
S Dimensão Sensual/estética 
E Dimensão Expressiva 



ANEXO III viii 

4. Sistema categorial: Sentimentos que os atributos essenciais da imagem corporal de SI despertam no 
jovem -dimensão sensual/estética(Cont.) 

UR17, E SUJ. 
Sou magra (S+F5); 
Bem constituído (S+MJO); 
Sou magra (S+RFll): Para 
"mim" nem sou gorda nem 
magra (S+FJ2): 
Olhos bonitos castanhos 
(S+RF21): 
Nem gordo. nem 
magro(S+M23); 
Charmoso(S+M25): Corpo 
elegante (S+RF29): 
"nariz bonito " (S+F30): 
Ombros largos (S+M32): 
Magro(S+RM34): Boa 
aparência (S+RM34); 
Forma do corpo (S+M39); 
Bonita(S+RF43): Corpo 
feminino, com linhas e curvas 
(S+F43); 
Pernas jeitosas(S+F2): 
Bonito(S+RM3);Bonito(S+RM 
3);Atraente no geral(S+RM3): 
Sou magra (S+F5); 
Beleza própria (S+F6); 
Corpo relativamente 
musculado (S+M8): 
Bonito (S+MJ4); Magra 
(S+F16): 
Corpo harmonioso (S+FI6); 

Cara engraçada(S+F!6); 
Cabelo bonito e 
comprido(S+RFJ6): 
Olhos bonitos(S+M24): 
Atraente (S+M24); Bem 
constituído(S+M24); 
Interessante (S+M26); 
"nariz bonito" (S+F30): 
Bonito (S+RM33): Sexy 
(S0M33); 
Forma de vestir (S+F37): 
Forma do corpo (S+M39): 
Elegante (S+F40): 
Bonita(S+RF43): Corpo 
feminino, com linhas e curvas 
(S+F43); 

CATEGORIAS ENUNCIADOS" e sujeitos 

SATISFAÇÃO 

Satisfação. Gosto de ser como sou. (...)(F5:E): 
Nenhum em especial. Sinto-me bem. (...) (M10.S): 
Satisfação porque como já referi, sinto-me bem (Fll.B): 
É assim que me sinto bem. Gosto daquilo que vejo 
(F12-.B/S); 
Satisfação porque gosto de mim como sou. (...)(F2l:S): 
Sinto-me bem. É algo que me satisfaz e que me faz sentir 
bem e com motivação para melhorar a minha 
aparência... (M23.B/S): 
Agrado. (...) (M25:S): 
Satisfação, alegria, contentamento... (F29: S/E): 
Deixa-me feliz, pois não só coisas más existem no meu 
corpo(...)(F30:B/S): 
Sinto-me contente, principalmente por possuir uns ombros 
largos. Satisfeito(M32:B): 
Gosto de ser quem sou (M34.S); 
Motivação, alegria. (...) (F39.B); 
(...)felicidade(...)(F43:S); 

VALOR DA 
IMAGEM PARA 
SI 

Reforçam a minha auto-imagem e a minha auto-confiança 
(F2:S); 
Desperta um sentimento de optimismo para a dura realidade 
que vivenciamos (M3.S): 
(...)Tranquilidade(F5:E); 
Sentimento de auto-estima(F6:B/S); 
Faz-me sentir orgulhoso por ter trabalhado o corpo nesse 
sentido e ter obtido o objectivoprevisto(M8:B); 
Fundamentalmente, o facto de ser diferente me agrada (...) 
(M14-.B/S); 
Fazem-me sentir com uma auto-estima muito elevada (...) 
(F16-.B/S): 
Penso que são qualidades que apenas servem para nos 
"diminuir" em termos de pessoas, já que todos nós temos 
um padrão ideal de pessoa, em termos físicos, e que a partir 
dai vão aparecendo as pessoas, mas claro, nunca como o 
ideal que imaginamos, mas sempre com menos qulidades 
(M24:S); 
Sentimento de ser único, de identidade (M26:E): 
(..Jsinto então que até posso ser bonita e 
atraente(F30:B/S): 
Um sentimento de conquista de vencedor (M33:S): 
Embora tenha apontado estas como qualidades essenciais 
na minha aparência, os sentimentos que despertam em mim. 
tem muito a ver com o estado de espírito em que eu me 
encontro num determinado momento(F37.B/S/E): 
(...) confiança (M39.B): 
Auto-estima elevada(F40:B/S/E): 
Vaidade. (...) vontade de me vestir muito bem. enfeitar-me 
(F43.S): 

13 UR - UNIDADES REPRESENTACIONAIS OS ATRIBUTOS EGOMÓRFICOS ESSENCIAIS 
Distribuição das Unidades Representacionais (UR) segundo o espaço elementar da identidade: 

S+ UR do pólo positivo de SI 
S- UR do pólo negativo de SI 
0 UR do pólo neutro de SI 
R UR da Reacção do OUTRO sobre SI 

14 Enunciados que se referem a UR pertencentes a uma ou mais dimensões: 
B Dimensão Biológica 
S Dimensão Sensual/estética 
E Dimensão Expressiva 



ANEXO III IX 

4. Sistema categorial: Sentimentos que os atributos essenciais da imagem corporal de SI despertam no 
jovem -dimensão expressiva (Coat.) 

UR15 E SUJ. 

Tranquila(S+F7);Simpáti 
ca (S+RF7): 
Traços da face (S+F13); 
Sorriso quase constante 
(S+RF15); 
Olhos expressivos 
(S+F29); forma de olhar 
(S+F37) 
Olhar meigo(S+FJ): 
Segura no olhar(S+RFl); 
Sorridente(S+Fl); 
Traços da face (S+FJ3): 
Único (S+M26); 
Sorriso bonito (S+F40): 

CATEGORIAS 

SATISFAÇÃO 

VALOR DA 
IMAGEM 
PARA SI 

ENUNCIADOS'6 e sujeitos 
Sentimento de agrado(F7:E); 
(...), bem-estar(FJ3:E): 
(...)0 facto de sorrir frequentemente, mesmo quando a fase que 

atravesso não seja a melhor, também me agrada bastante (F15:B/E); 
Satisfação, alegria, contentamento... (F29: S/E): 
Embora tenha apontado estas como qualidades essenciais na minha 
aparência, os sentimentos que despertam em mim. tem muito a ver 
com o estado de espírito em que eu me encontro num determinado 
momento(F37:B/S/E): 
(...)A expressividade é o espelho da alma, levando-me a ter alguma 
segurança quando estou menos contente. (...)(F1:E): 
Orgulho,(...)(FJ3:E); 
Sentimento de ser único, de identidade (M26:E); 
Auto-estima elevada(F40:B/S/E): 

5. Sentimentos que os atributos constrangedores da imagem corporal de SI despertam no jovem 
dimensão biológica 

UR E SUJEITOS 
Nariz um pouco grandefS-
FJJ); 
Deformações ao nível do 
esterno (mais visível com o 
uso de roupas justas) (S-
RF15); 
Dentes caninos um pouco 
desajustados(S-M32): 
Nariz (forma e tamanho)(S-
M39): 
Cabeça, nariz, orelhas e 
lábios um pouco grandes(S-
M3): 
Tornozelos finos(S-F4) : 
Dentes caninos um pouco 
desqjustados(S-M32); 
Sobrancelhas fechaaas(S-
M38); 
Nariz (forma e tamanho)(S-
M39):  
Corporalmente 
perfeito(S-MJ4): 

Tornozelos finos(S-F4) : 
Deformações ao nível do 
esterno (mais visível com o 
uso de roupas justas)(S-
RF15); 

CATEGORIA ENUNCIADOS e sujeitos 

INSATISFAÇÃO 
(...) Simplesmente nãogosto(Fll.B); 
Na altura em que me abordam, algum 
desconforto. habitualmente. não me 
preocupo muito com esse facto(F15:B); 
(...) tristeza, constrangimento, (...) 
(M32:B): 
Fazem com que me sinta mal (...) (M39.B): 

VALOR NEGATIVO 
DA IMAGEM PARA 
SI 

Por um lado fico constrangido e com 
vergonha por ser assim. Por outro, acho 
que o resto compensa e tento desta forma 
ultrapassar isso(M3:B); 
Fico desiludida e frustrada, (...) (F4:B); 
Desilusão (...) falta de confiança (M32:B); 
Um pouco de embaraço e de vergonha (...) 
(M38-.B): 
(...) diminuem a minha auto-estima 
(M39:B): 

NECESSIDADE DE 
MUDANÇA DA 
IMAGEM DE SI 

Sinto que poderia melhorar a minha 
aparéncia,(...) (M14:B): 

VALOR NA 
INTERACÇÃO 

(...) leva-me muitas vezes a fazer 
comparações estúpidas que me baixam a 
auto-estima(F4:B); 
Na altura em que me abordam, algum 
desconforto. habitualmente. não me 
preocupo muito com essefacto(FJ5:B); 

15 UR - UNIDADES REPRESENTACIONAIS OS ATRIBUTOS EGOMÓRFICOS ESSENCIAIS 
Distribuição das Unidades Representacionais (UR) segundo o espaço elementar da identidade: 

S+ UR do pólo positivo de SI 
S- UR do pólo negativo de SI 
0 UR do pólo neutro de SI 
R UR da Reacção do OUTRO sobre SI 

16 Enunciados que se referem a UR pertencentes a uma ou mais dimensões: 
B Dimensão Biológica 
S Dimensão Sensual/estética 
E Dimensão Expressiva 



ANEXO III x 

5. Sentimentos que os atributos constrangedores da imagem corporal de SI despertam no jovem 
dimensão sensual/estética (Cont.) 

UR 17E SUJEITOS 
Acne no rosto(S-F5): 
Gorda(S-F7): 
Peito "demasiado 
desenvolvido "(S-Fl 7): 
Com algumas gordurinhas 
a mais(S-F19); 
Pernas fmas(S-M20): 
Seiosfeios(S-F2J): 
Pêlo excessivo (braços)(S-
F22): 
Seios (S-F27): Pêlos(S-
R27): Borbulhas(S-27); 
Borbulhas(S-F29): 
"sou gorduchinha " (S-
PT30); 
Tenho borbulhas(S-F31): 
Nem gorda, nem magra(S-
F45):  
Seios grandes (S-RF2): 
Um pouco gordinhaCS-
RF2): 
Ancas largas(S-RF4); 
Nem magra, nem gorda (S-
F6): 
Os seios(S-F9): 
Tou a perder muito cabelo, 
estou a ficar careca (S-
M10): 
Tenho barriga grande. 
"pneus"(S-F18): 
Seios (S-F27): PêlosfS-
R27): 
"sou gorduchinha " (S-
RF30): 
Tenho borbulhas(S-F31): 
Muito comum (S-F35) 
Pêlos nas costas(S-M38): 
Ancas largas(S-RF4): 
Com algumas gordurinhas 
a mais(S-F19): 
Seios feios(S-F21): 
Seios (S-F27); PêlosfS-
R27): Borbulhas(S-27): 
Gordo(S-M36); 
"rabo "grande(S-F43): 
Gordo(S-RM44): 
Nem gorda, nem magra(S-
F45); 

Ancas largas(S-RF4): 
Tenho barriga grande, 
"pneus "(S-F18): 
Seios (S-F27): Pêlos(S-
R27): Borbulhas(S-27): 
Gordo(S-M36): 

CATEGORIA ENUNCIADOS " e sujeitos 

INSATISFAÇÃO 

Desagrado: é uma marca da adolescência que teima emficar(F5:S): 
Desagrado, não gosto dessa caracteristica(F7:S): 
Deixam-me muito triste até porque o meu peito desenvolveu-se assim de um 
momento para o outro (acho que foi devido a uma descarga hormonal) desde que 
vim para cá estudar(Fl 7:S): 
(...)Não me sinto bem comigo e acho que estou a abusar dos doces(F19:S): 

Sentimento de mal-estar quando as exponho(M20:S): 
Depende do meu estado de espírito. Se estiver muito bem disposta, indiferença: se 
estiver de mau humor, deprimida, desgosto, horror. (...) (F21.S): 
Tristeza e rah>a(F22:S): 
Tristeza (...) (F27:S): 
Desagrado e até certo ponto revolta (F29:B): 
Sentimentos negativos, como ("...)tristezapor ser assim(F30:S): 
Detesto ter borbulhas (...)(F31:B): 
Sentimento de "desgosto" (...)(F45:S): 

VALOR 
NEGATIVO DA 
IMAGEM PARA 
SI 

Um pouco de desconfiança em mim mesma como mulher(F2:S): 
Fico desiludida efrustrada. (...) (F4:S): 
Sentimento de baixa auto-estima. constrangimento(F6:S): 
Sentimento de diminuição(F9:S): 
Estou a perder a minha juventude(M10:S): 
Vergonha. não gosto de mim. (...)(F18:S): 
(...) vergonha (F27:S): 
Sentimentos negativos, como repulsa, vergonha, (...) por ser assim(F30:S): 
(...) e tenho vergonha de sair quando estou cheio delas! (F31:B): 

Pouco valor e importância de mim própria(F35:S): 
Um pouco de embaraço e de vergonha (mais os pêlos nas costas) (M38:B): 

NECESSIDADE 
DE MUDANÇA 
DA IMAGEM DE 
SI 

Sinto que poderia melhorar a minha aparência, no entanto(...) (F4:S): 
Por vezes sinto necessidade de emagrecer um bocadinho. Sinto que ocupo espaço 
de mais (...) (F19.S): 
(...) Se estiver (...) de mau humor (...) vontade de arrancá-los e pôr outros no 
lugar destes(F21:S): 
(...) vontade de mudar (...) (F27:S): 
Vontade de mudar (por vezes), resignação (por vezes), (...) (M36.S): 
Não me constrange muito, mas preferia que fosse diferente e modelo a minha 
imagem na tentativa de esconder aquela "montanha no fundo das costas "(F43:S): 
É assim, preferia ser mais magro, mas ando obcecado pelo meu peso: não abdico 
do que como, nem tomo medidas que contribuam para que ele diminua. Se me 
fizerem a pergunta: "gostavas de ser mais magro?", responderia "sim"(M44:S): 
(...)de necessidade de mudança (nas situações em que é possível) e também por 
força das circunstâncias, de conformação(F45:S): 

VALOR PARA 
A INTERACÇÃO 

(...) leva-me muitas vezes afazer comparações estúpidas que me baixam a auto-
estima(F4:S): 
(...) isolamento dos outros, afecta de certo modo a minha maneira de ser(F18:S): 
(...) dificuldades no relacionamento com os outros: restrigem-me o uso de certo 
vestuário em certas ocasiões: (...) (F27:S): 
(...) medo de não ser aceite(M36:S) 

17 UR - UNIDADES REPRESENTACIONAIS OS ATRIBUTOS EGOMÓRFICOS ESSENCIAIS 
Distribuição das Unidades Representacionais (UR) segundo o espaço elementar da identidade: 

S+ UR do pólo positivo de SI 
S- UR do pólo negativo de SI 
0 UR do pólo neutro de SI 
R UR da Reacção do OUTRO sobre SI 

" Enunciados que se referem a UR pertencentes a uma ou mais dimensões: 
B Dimensão Biológica 
S Dimensão Sensual/estética 
E Dimensão Expressiva 



ANEXO III xi 

6. Sistema categorial: Situações particulares que comprovam tratarem-se de características 
essenciais da aparência física: valorização em contexto social 

SUBCATEGORIAS e sujeitos 

VALORIZAÇÃO DA 
EXPRESrVIDADE 

Uma professora ter-me dito que eu tinha aspecto de quem ia gostar de ser mãe, (...) pela expressão facial, 
nomeadamente (...) o olhar. E de facto um grande sonho que espero concretizar daqui a uns longos anos! 
Penso pois que a expressão que passa no olhar, é de facto revelador de algo que nos é particular(Fl:E-
aspecto meigo; olhar meigo; expressiva); 
São as características que as pessoas que conheço mais realçam(F7:E- tranquila; simpática); 
Vários amigos, professores e familiares, já me têm dito que possuo expressões faciais muito engraçadas e 
expressivas. Em relação aos olhos costumavam-me dizer que eles se "riam "(F9:B/E olhos (a cor); face 
expressiva); 
(...) Mas em relação aos meus olhos, por exemplo, numa apresentação na escola uma professora escreveu 
que eu tinha um olhar cativante: ao que eu me ri e achei engraçado porque afinal não sou eu apenas a 
reparar(F12:B- tenho olhos grandes); 
Várias já mencionaram que estas características revelam-se como sendo pessoa meiga, carinhosa(F41:B-
olhos castanhos; cabelo escuro; pele clara); 

VALORIZAÇÃO 
DAS 
CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 
ATRAENTES 

Uma professora ter-me dito que eu tinha aspecto de quem ia gostar de ser mãe, (...) pelas mãos (...) 
nomeadamente o formato da face (Fl.E- aspecto meigo; olhar meigo; expressiva); 
Quando era mais novo (12-13 anos) era mais gordinho e tinha bastante gordura. Os meus colegas brincavam 
bastante comigo e chamavam-me "gordo" ou mesmo de "hipopótamo", o qual eu não gostava. Uns dois a 
cinco anos depois, eu já tinha um corpo mais musculado e escultural e os meus colegas começaram a 
admirar mais o meu corpo e nunca mais me chamaram esse nomes(M8:S- corpo relativamente musculado); 
São características essenciais na medida em que várias pessoas já me abordaram devido à semelhança 
existente entre os elementos femininos da minha família(F13:E- traços da face); 
Quando aqui há uns anos joguei no S. C. Vianense, recordo-me que por brincadeira os meus colegas 
calçavam as minhas chuteiras (botas) quando já estavam calçadas com as deles (ficavam então com 2 pares 
de botas calçadas, pelo facto das minhas serem muito maiores que as deles)(M14:B- muito alto; bonito; 
forte; pezudo); 
Normalmente as pessoas que conheço e que passo algum tempo sem as ver (contacto pessoal) recordam o 
meu sorriso e a cor dos meus olhos(F15:B/E- olhos azuis; sorriso quase constante); 
São as características que as minhas colegas mais "cobiçam ". Estou sempre a ouvir comentários do género: 
"a ti qualquer roupa te fica bem". Isto acontece com frequência quando vou com elas às compras(F16:S-
cabelo bonito e comprido; magra; cara engraçada; corpo harmonioso); 
Normalmente em festas ou na escola costumo ser muito elogiada, e apontada pela cor dos meus olhos. Uma 
altura, por ex: num casamento, tava a entrar na sala de almoço e ao meu lado vinha também uma sr. °que eu 
desconhecia olhamos uma para a outra e reparei no ar de admiração que esta fez, bem como nos 
comentários. Foi chamar o marido e a cunhada para ver os meus olhos, alegando nunca ter visto 
igual(F17;B; olhos verdes); 
A primeira coisa que as pessoas reparam em mim é nos olhos grandes. E quase todas referem o meu moreno. 
São dois aspectos que me "realçam "(F19:B- morena; olhos grandes); 
E também importada pela opinião dos outras pessoas que me dizem se estou melhor assim, ou daquela 
maneira... (M23:B/S- cabelos longos; nádegas grandes); 
Não tenho nenhuma situação em particular, mas o facto que toda a gente dizer que tenho um nariz 
"perfeitinho "faz com que essa característica seja valorizada por mim(...)(F30:S- "nariz bonito "); 
Quando andava no 12° ano, fiti visitar uma prima a Braga, à universidade. Entretanto cruzamo-nos com um 
colega dela que olhou para mim e disse à minha prima: também é doutora, tem "pinta" de finalista. 
Conversamos e o "interesse na minha conversa" diminuiu substancialmente quando lhe disse que ainda 
andava no 12"ano... (F3LB/S/E sou alta; tenho uma boca sensual; pareço mais velha); 
Ê talvez a característica pela qual mais pessoas me conhecem e reconhecem, estando muitas vezes a minha 
pessoa associada maioritariamente afiguras de alta estatura(M36:B- alto); 
Já me disseram que sou bonito e que tenho olhos bonitos, isto faz com que goste um pouco de mim, mas 
sinceramente eu não me vejo assim tão belo(M38:B- olhos verdes); 
As minhas amigas dizem que eu tenho um corpo bonito(M39:S-forma do corpo); 
Não me recordo de nenhuma situação específica. Mas por exemplo em relação à elegância lembro de receber 
muitas criticas durante o início da minha adolescência e chamavam-me de magricelas ou Olívia Palito. No 
início detestava um pouco ouvir mas com o passar do tempo passei a achar uma característica positiva pois 
todo a gente falava em dietas e deixei de ligar aos comentários que automaticamente pararam(F40:S 
elegante); 
Várias pessoas realçam na minha cara, os olhos. Por isso eu enunciei essa característica(F42:B-olhos 
esverdeados), 

VALORIZAÇÃO 
SOCIAL DA FORMA 
DE VESTIR 

O facto de os alunos terem diferenças na maneira de vestir pode alterar muito a ideia do outro acerca da sua 
aparência fisica. É frequente nos dias de hoje, a diferença entre a maneira de vestir marcas distintas entre os 
grupos. O facto de querermos pertencer a um certo grupo "obriga-nos " por vezes a alterar os nossos estilos 
de vida, e mais especificamente a nossa maneira de vestir(M25:S- charmoso). 
Durante grande parte da minha adolescência vestia roupas o mais banais possíveis, não me preocupava 
minimamente com a minha imagem, roupas largas, práticas, não propriamente femininas. Quando pela 
primeira vez levei um grande decote e umas calças mais justas, notei que as pessoas me olhavam deforma 
diferente, e gostei dos comentários!'(F'43: S- bonita; corpo bonito com linhas e curvas);  

19 Enunciados que se referem a UR pertencentes a uma ou mais dimensões: 
B Dimensão Biológica 
S Dimensão Sensual/estética 
E Dimensão Expressiva 



ANEXO III Xll 

6. Sistema categorial: Situações particulares que comprovam tratarem-se de características essenciais da 
aparência física: valorização em contexto pessoal/privado 

SUBCATEGORIAS 

ATRACÇÃO SEXUAL 

VALOR PESSOAL 

ENUNCIADOS20 e sujeitos 
Quando uso saia quase todas as pessoas olhampara elas (pemas)(F2:S- pernas jeitosas); 
No momento em que decorre o preenchimento deste questionário, namoro com uma jovem 
bonita, atraente e com uma personalidade curiosa (apesar dos seus 19 anos). Questiono-a 
muito sobre o que acha sobre o que deve ser mudado na nossa relação. Todavia também 
questiono-a acerca do que mais atraio nela. Em resposta afirmou, para além de outras 
características, o ser bonito e atraente(M3:S- bonito; atraente no geral); 
Grande parte dos rapazes que se interessam por mim, mencionam que foi a forma como 
olho que os atraiu. Para além disto adora jogar ao "sério", sou capaz de estar horas a 
olhar para alguém nos olhos(F4:B- olhos grandes); 
O meu namorado referiu que estas tinham sido as características essências físicas, que 
mais o tinham atraído l(F5:B/S- tenho cabelos compridos; olhos claros (esverdeados; sou 
magra); 
Não sei se épor isso mas tenho conhecido muitas amigas(M10:S- bem constituído); 
Tive um amigo que tinha um desejo tirar uma fotografia aos meus olhos e emoldurá-
la.(F21:S- olhos bonitos castanhos); 
Muitas vezes fui abordado por pessoas do sexo oposto afirmando que tinha uns olhos 
lindos(M24:S- bem constituído; olhos bonitos; atraente); 
Por exemplo apenas uma pessoa reparou num sinal que tenho na face num local muito 
especial. Essa pessoa é igualmente muito especial para mim(M26:S/E- único; 
interessante); 
Não me recordo de nenhuma situação específica, mas sou por vezes elogiada, sobretudo 
pelo sexo masculino, pelo meu corpo. Quanto aos olhos referem-se frequentemente que são 
expressivos e que a expressão "os olhos são o espelho da alma"se aplicam ao meu caso, 
comfrequéncia(F29:S/E- corpo elegante; olhos expressivos); 
Através de conversas com a minha namorada, ela já referiu gostar destas características. 
Outras pessoas já referiram que tenho uma barriga bonita e ombros largos que me 
avantajam(M32:S- ombros largos); 
Saí à noite. Jantar com amigas e amigos e no final do jantar começa o jogo de sedução 
com uma colega. Umas bocas, bater o coro. Saímos para um bar, convido-a para dançar, e 
ela aceita. Ela era mais alta que eu, mas não faz mal. Duas danças e um beijo na boca. 
Lindo. Depois dessa noite nunca mais a beijei. Melhor assim. A recordação que fica é 
óptima(M33:S- bonito; sexy); 
Por alguma mágoa que isso me possa trazer, penso e tenho quase a certeza que a grande 
maioria das raparigas com quem me envolvi sentiram-se primeiramente atraídas pelo meu 
corpo, a minha aparência(M34:S- magro; boa aparência); 
Uma situação que ocorreu algumas vezes foi a do reforço positivo sobre elas por partes 
dos outros, entre esses outros elementos do sexo oposto(...) (F45:B- olhos azuis; cabelos 
fortes e lisos); 
Não vivenciei nenhuma situação que possa comprovar o facto de estas características se 
apresentarem essenciais. Considero-as essenciais porque são importantes para mime para 
a forma como eu me vejo e não porque os outros as consideram importantes. Não só o que 
os outros ajuízam sobre nós é importante. Ê mais relevante a forma como nos vemos e o 
que para nós é importante para nos sentirmos bem e nos identificarmos com a nossa 
imagem.(FU:B/S- tenho cabelo curto; sou magra); 
Não é apenas aquilo que os outros gostam em mim que conta. Eu considerei essas duas 
características porque são realmente aquelas que mais ressaltam à "vista " quando eu me 
olho ao espelhof...) (F12:B/S tenho olhos grandes; para "mim " nem gorda nem magra); 
(...) Quanto aos olhos, sempre gostei de olhos escuros, e nunca usava lentes de contacto 
para mudar a cor dos meus olhos (F30:B- "nariz bonito "; olhos castanhos); 
Não tenho nenhuma situação em particular, apenas acho que são características 

essenciais em mim ou em qualquer outra pessoa(F37:B/S/E- olhos verdes; a forma de 
olhar; a forma de vestir). 
Estas características são essenciais porque transmitem serenidade e paz para as 
pessoas(...) (F41:B- olhos castanhos; cabelo escuro; pele clara); 
Só consigo "mergulhar" no olhar das pessoas que me dizem algo de especial. Com o olhar 
podemos dizer "amo-te", "detesto-te", "não te quero ver". São uma forma de 
comunicação muito forte. Acredito que com o olhar comunico coisas que quero dizer, mas 
não consigo fazê-lo por palavras, ou até mesmo coisas que me estão no fundo da alma e 
que não me apetece revelar(M44:B- olhos verdes); 
(...) Também em alturas que eu me sentia menos bem e mais abatida ou desconfortável na 
minha pessoa, o facto de olhar ao espelho e reparar e repensar nessas características, 
permitiu uma visão mais agradável da minha pessoa, um elevar de ânimo(F45:B- olhos 
azuis; cabelos fortes e lisos); 

20 Enunciados que se referem a UR pertencentes a uma ou mais dimensões: 
B Dimensão Biológica 
S Dimensão Sensual/estética 
E Dimensão Expressiva 



ANEXO III X l l l 

7. Sistema categorial: Situações particulares que comprovam tratarem-se de características 
constrangedoras da aparência física: desvalorização em contexto social das características físicas 

não sensuais/estéticas 

CATEGORIAS 

DESVALORIZAÇÃO EM 
CONTEXTO SOCIAL, 
ESCOLAR, FAMILIAR 
DAS 
CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS NÃO 
SENSUAIS/ESTÉTICAS 

ENUNCIADOS" e sujeitos 
O meu namorado trata-me por gordinha, mesmo que ele diga que é no gozo(F2:S- um pouco 
gordinha; seios grandes); 
Críticas feitas por amigos meus, em conversas de café, quando não têm mais nada com que 
impIicar(M3:B- cabeça, nariz, orelhas e lábios um pouco grandes); 
Relativamente às características constrangedoras, não tendo nenhuma situação em particular. 
Frequentemente as pessoas me dizem " tens uma borbulha aqui no rosto... está enorme "(F5:S-
acne no rosto); 
As pessoas apenas notam em mim que tenho as coxas largas, mas reconhecem que isso não me 
desfavorece muito. Por isso não me provoca constrangimento(M8:B- ) ; 
Em relação à testa alguns colegas meus já me disseram que passaria um aeroporto; já me 
chamaram testa de ferro, etc. Quanto aos seios já ouvi comentários do género: "sais ao teu pai"" 
ou "pareces uma tábua de passar aferro! ", etc. (F9:S- a testa grande; seios); 
Por vezes os colegas brincam comigo e dizem que estou a ficar velho(M10:S- tou a perder muito 
cabelo, tou a ficar careca; nariz comprido); 
Até aos meus 18 anos detestava que me chamassem "gordo". Algumas vezes isto acontecia e era 
por mim muito valorizado. Actualmente se mo chamarem já não levo a mal, porque de certa forma 
já estou identificado com o meu modo de ser(M14:S- corporalmente não perfeito); 
Quando alguém me aborda e questiona acerca dessa característica, sobretudo se não a conheço 
muito bem(F15:B- deformações ao nível do esterno); 
Por exemplo, sinto que as pessoas olham logo para o meu peito quando visto uma camisola mais 
justafFl 7:S-peito "demasiado desenvolvido "); 
Quando era adolescente (+-13 anos) era muito gordinha, os meus colegas costumavam dizer que a 
minha cara era uma bola "perfeita". Os rapazes olhavam para as minhas colegas que eram 
elegantes e nunca olhavam para mim. Era um verdadeiro "potinho"(F19:S- com algumas 
gordurinhas a mais); 
Quando jogava futebol na escola era gozado pelos meus colegas, por ter as pernas muito 
finas(M20:S-pernas finas); 
Pessoas a dizerem-me que tenho muitos pêlos nos braços(F22:S- pêlo excessivo (braços)); 
Quase todas as vezes que vou ao local onde a minha mãe trabalha, que as colegas dela, que já me 
conhecem há bastante tempo, me dizem coisas do tipo: "ai como tens essa cara rapariga!, ... esteja 
quem estiver... (F29:S- borbulhas); 
Já me disseram que é uma característica que não me fica bem. Isto aconteceu apenas uma 
vez(M32:B- dentes caninos um pouco desajustados); 
Várias vezes encontro-me com antigos colegas que me aplicam nomes relacionados com isso como 
"baleia", etc.(M36:S-gordo); 
Eu não me lembro de uma situação mas já fizeram comentários em relação às mesmas(M38:B/S-
sobrancelhas fechadas; pêlos nas costas); 
Numa aula a professora e colegas resolveram discutir quem era mais pesado eu ou um colega da 
outra turma. A professora dizia que era eu e os colegas diziam que era um rapaz da outra 
turma(M44:S- gordo); 
Por exemplo, em relação à altura é frequente que as pessoas me tornem por uma miúda novinha e 
não me dêem o devido crédito, pelo menos até descobrirem a minha real idade. Também me 
acontece ser apreciada como irmã + nova (quando sou na realidade, praticamente 4 anos mais 
velha)(F45:B/S/E- estatura baixa; aspecto muito jovem; nem gorda, nem magra);  

21 Enunciados que se referem a UR pertencentes a uma ou mais dimensões: 
B Dimensão Biológica 
S Dimensão Sensual/estética 
E Dimensão Expressiva 



ANEXO III xiv 

7. Sistema categorial: Situações particulares que comprovam tratarem-se de características 
constrangedoras da aparência física: desvalorização em contexto pessoal/privado 

ATEGORIAS 

DESVALORIZAÇÃO 
PESSOAL NA 
RELAÇÃO 
VESTUÁRIO-CORPO 

DESVALORIZAÇÃO 
PESSOAL 

ENUNCIADOS" e sujeitos" 
Quando experimento calças em lojas e não me servem por causa das ancas largas. E em relação aos 
tornozelos, quando me olho em fotografias com saia detesto-me(F4:S- ancas largas; tornozelos 
finos); 
Sempre que olho ao espelho e vejo o meu corpo com uma gordurinha aqui ou ali fico em baixo, outra 
situação pode ser quando vou na rua, vejo uma roupa na montra que adoro, entro para experimentar 
e não me serve oufica-me mal. É super constrangedor(F6:S-nem magra, nem gorda); 
Quando deixo de comprar top's mais ousados ou de fazer topless na praia ou na piscina(F21:S-
seiosfeios); 
Não costumo usar roupas mais justas ou mais arrojadas e ando normalmente com roupa 
larga(F30:S- "sou gorduchinha)); 
bem, há várias! Eu já fiz de tudo para as esconder! Usar franja ou chapéu para esconder as da 
testa(F31:S- tenho borbulhas); 
Como já mencionei sinto-a constrangedora quando vou comprar roupa e não compro as calças que 
eu gosto porque não me servem ou não me ficam bem(F43:S- "rabo" grande);  
A semelhança do que referi em A. 1.2.1.4., não existe nenhuma situação que possa relatar. 
Simplesmente não gosto dessa característica, não a considero agradável (F11:B- nariz um pouco 
grande); 
Querer ir à praia e não ter feito a depilação, por exemplo(F2:S -pêlos); 
Regularmente ninguém repara que estou presente. Só se eu fizer algum comportamento menos 
comum ou talvez disser alguma "piada"(F35:E- muito comum); 
Quando me olho ao espelho gosto da forma como sou, excepto do meu nariz(M39:B- nariz (forma e 
tamanho); 
Não tenho situações que me constranjam. Por exemplo o facto do meu cabelo não ser mesmo liso 
nem muito ondulado faz com que se despenteie muito rapidamente e pareça sempre desleixado. Isto 
para quem gostaria de ter o cabelo comprido toma-se um pouco chato. Mas esta situação é pontual 
e não é constrangedora. Aceito bem todas as minhas características físicas. Nem sempre foi assim, 
mas talvez pelo processo normal de amadurecimento essas situações foram ultrapassadas(F40:); 

8. Sistema categorial: Reacção do jovem adolescente às características físicas constrangedoras: 
técnicas de disfarce 

SUBCATEGORIA ENUNCIADOS" e sujeitos 

VESTUÁRIO 

Tento disfarçar com um tipo de vestuário(F2:S- um pouco gordinha; seios grandes); 
Tento não "realçar " essas características, por exemplo através das roupas(F7:S- gorda); 
Tento esconder as falhas de cabelo (...) (M10:B- tou a perder muito cabelo, tou a ficar careca; nariz comprido); 
Tento disfarçar ao máximo com a roupa - uso sempre casaco... (Fl 7:S-peito "demasiado desenvolvido "); 
Evito expô-las (...) (M20:S- pernas finas); 
Tento ocultá-las da maneira possível; evito mostrá-las em certas ocasiões(F27:S- pêlos; seios); 
Procuro ter um comportamento diferente, mais animado exteriormente(F35:E- muito comum); 

ISOLAMENTO Escondo-me das pessoas, principalmente dos rapazes, na praia, só quando ia para a água é que tirava a t-shirt e 
nos balneários tinha vergonha de me despir em frente às colegas(F18:S- tenho barriga grande, "pneus "); 
Vou poucas vezes à praia (M38:B/S- sobrancelhas fechadas; pêlos nas costas); 

REGIMES 
Procuro aplicar produtos para que o acne desapareça(F5:S- acne no rosto); 
Procuro ultrapassá-las procurando corrigir(F6:S- nem gorda nem magra); 
(...) tomar medidas para diminuir a queda (M10:S- tou a perder muito cabelo, tou a ficar careca); 
Deste modo, tenho constantemente que fazer um controlo entre aquilo que como e aquilo que gasto 
energeticamente(M14:S- corporalmente não perfeito); 
(...) melhorar a sua aparência através de exercício físico(M20:S- pernas finas); 
Não me conformo... já fiz 8 tratamentos diferentes e vou continuar até desaparecerem!(F31:S- tenho borbulhas); 
Fazem-me pensar que deveria praticar mais exercício físico e cuidar melhor a alimentação. (M44.S- gordo); 

22 Enunciados que se referem a UR pertencentes a uma ou mais dimensões: 
B Dimensão Biológica 
S Dimensão Sensual/estética 
E Dimensão Expressiva 

23 Ibid. 



ANEXO III xv 

8. Sistema categorial: Reacção do jovem adolescente às características físicas constrangedoras: atitudes 
frente à realidade 

SUBCATEGORIA ENUNCIADOS *e sujeitos 

DE ACEITAÇÃO 

Tento ultrapassar o constrangimento valorizando as criticas positivas e desenvolvendo as negativas. 
Interiorizo que "desde que me sinta bem"é o que interessa Quando negativamente criticado, 
respondo: "há quem goste... " (M3:B- cabeça, nariz, orelhas e lábios um pouco grandes); 
Âdmito-as e considero-as como sendo características e não defeitos(F9:B/S- a testa grande; os seios); 
Penso que não reajo de maneira especial(FU:B- nariz um pouco grande); 
Com naturalidade a maior parte das vezes(F15:B- deformação ao nível do esternofmais visível com o 
uso de roupas justas); 
Tento tolerar e penso que não sou a única(F22:S-pêlo excessivo (braços); 
Na verdade, agora reajo muito, melhor, consigo enfrentar esses sentimentos e não me deixar 
arrebatar por eles(F30:S- "sou gorduchinha"); 
Tento pensar que são características só minhas, que não são nada de especial e tento não pensar 
nelas. Ignoro-as(M32:B- dentes caninos um pouco desajustados); 
Quando estou no meu espaço próprio sinto-me bem/consigo lidar perfeitamente com isso(M36:S-
gordo); 
Inicialmente sentia-me mal e passei a ignorá-las. Depois acabei por me habituar, vendo-me como sou 
e não como gostaria de ser. (M39.B- nariz (forma e tamanho)); 
A reacção è boa, apesar do constrangimento, aceito que poderia ser pior e ignoro, e sinto-me feliz 
com o corpo que tenho(F43:S- "rabo" grande); 
Não reajo mal, aceito, talvez porque não me sejam assim 0o constrangedoras, apenas não as mais 
desejáveis(F45:B/S/E- estatura baixa; aspecto muito jovem; nem gorda nem magra); 

DE REVOLTA Com um sentimento de revolta como já referi, consternação e alguma tristeza(F29:S- borbulhas); 

DE 
AMBIVALÊNCIA 

Depende das alturas. Por vezes aceito bem, outras alturas revolto-me mas logo passa(F4:S- ancas 
largas; tornozelos finos); 
Às vezes penso que gostaria de alterar as minhas coxas e diminui-las, mas logo me passa porque me 
sinto bem comigo mesmo (M8)?; 
A reacção depende do meu estado de espírito, do meu humor, mas de um modo geral vou reagindo 
bem (F21:S- seios feios); 

24 Enunciados que se referem a UR pertencentes a uma ou mais dimensões: 
B Dimensão Biológica 
S Dimensão Sensual/estética 
E Dimensão Expressiva 



Ill 

9. Sistema categorial: Modo como interfere a aparência física do jovem adolescente no seu modo de 
ser 

CATEGORIAS ENUNCIADOS e sujeitos 

ATITUDES DE DEFESA 

Influencia, porque há algo que temos e que não gostaríamos de ter e que 
tentamos disfarçar, mas sem sucesso, tendemos a ter atitudes diferentes(FI); 
Na forma de reagir a determinadas situações(F15); 
A consciência que cada qual tem de si interfere com o modo de pensar e actuar. 
Eu se sou "assim ou assado" vou agir de acordo com essas características, 
evitando cair na ridicularidade que a sociedade "democraticamente 
impõe "(M25); 

TIMIDEZ/INIBIÇÃO 

Sinto-me triste por exemplo quando quero vestir algo mais justo ...fico revoltada 
comigo mesmo(F17); 
Devido à minha aparência eu sou uma pessoa muito tímida, escondo o meu 
corpo e tenho vergonha de me mostrar. Sou muito fechada e tenho até 
dificuldades em me relacionar, principalmente com os rapazes(F18); 
Interfere um pouco na minha forma mais reservada de me relacionar com os 
outros inibe-me por vezes certos comportamentos na abordagem de outras 
pessoas(F27); 
Se calhar algumas características físicas induzem determinadas características 
psíquicas. Por exemplo, o complexo com a altura toma-me mais 
introvertido(F28); 
Na minha insegurança, timidez(F41); 
Acho que seria mais extrovertido e auto-confiante se tivesse uma aparência 
física mais próxima da idealizada(M44); 
Interfere na medida em que contribui para uma maior timidez(F45); 

À VONTADE/ CONFIANÇA 

Quando elogiam a minha aparência física, a minha moral sobe um pouco; 
umas vezes altera a minha maneira de ser por brincadeira, outras sinto-me tão 
contente que sinto vontade de manifestar e de exteriorizar(M3); 
0 facto de não me considerar feio, deixa-me muito mais à vontade e sou mais 
espontâneo com os meus colegas. Não me envergonho com a facilidade que 
antes, pois não ligo tanto à opinião dos outros(M8); 
Os aspectos positivos da minha aparência dão-me mais confiança e uma auto-
estima suficiente para me afirmar também com confiança perante os 
outros(F29); 
Penso que me sinto mais confiante! Tento por lutar mais por ser respeitada e 
ouvidal(F3I); 
Acho-me bem aparente na generalidade, isso dá-me um pouco mais de 
confiança e segurança(M32); 
Se não me sentisse bem com o meu corpo, talvez não conseguisse ser uma 
pessoa tão alegre e divertida(M34); 
A partir do momento que aceitamos como somos este aspecto deixa de interferir 
na nossa maneira de ser porque nos sentimos bem connosco próprios(F40); 

INFLUÊNCIA RECÍPROCA 

A minha aparência física leva-me a ver-me de determinada forma que vai 
provocar um sentimento mais ou menos face à auto-estima o que leva a 
diferenças de maneira de ser. Se me sinto bem vou ser mais extrovertida (F4); 
Interfere na minha auto-estima, na minha valorização pessoal(F6); 
De nenhuma forma específica, a minha aparência faz parte do eu sou, assim 
influencia, deforma global, a minha maneira de ser(F7); 
Na minha opinião estas duas vertentes estão directamente relacionadas, uma 
influencia a outra(F9); 
Caracterizando-me como uma pessoa calma, penso que a minha aparência 
reflecte uma certa serenidade, contudo, quando me sinto mais triste ou mais 
alegre também isso reflecte na minha aparência, na forma de estar com os 
outros e na forma como me movimento(F13); 
Como disse em grupos que ainda não me conhecem a nossa aparência 
influencia muito a opinião que os outros têm de nós(M24); 
Considero que a aparência pode muitas vezes reflectir a personalidade de uma 
pessoa. No meu caso, os meus diferentes estados de espirito podem reflectir-se 
na minha forma de me vestir(M26); 
Na minha auto-estima(M33); 
Se nos sentimos seguras em relação à nossa aparência fisica o nosso 
comportamento e maneira de ser vai ser também mais segura. O inverso 
também funciona(F35); 
A minha aparência fisica inibe-me muitas vezes, faz com que me sinta bem ou 
mal comigo. Altera a minha forma de ser, a minha forma de falar comos outros, 
porque altera a minha auto-estima e auto-confiança(M39); 



ANEXO III xvii 

10. Sistema categorial: Aparência ideal que o jovem adolescente gostaria de ter: gostam de algumas 
características/mudavam outras 

SUBCATEGORIA 

ALTERAÇÃO 
CARACTERÍSTICAS 
SENSUAIS/ESTÉTICAS 

OUTRAS 
CARACTERÍSTICAS 
BIOLÓGICAS 

ENUNCIADOS e sujeitos 
Talvez menos "barriguinha "(...) (■■■) e...mantinha como sou!(Fl); 
Perder 5 kg, fazer alguma actividade fisica(F2); 
... uma pele bonita sem acne!(F5); 
Não mudava muito, gosto de mim como sou. A única coisa seria manter sempre a massa corporal 
num bom nível, em termos de aparência e saúde(F6); 
Talvez mais magra, mas só isso, acho que se a minha aparência mudasse, deixaria de me ver e de 
me reconhecer como eu própria(F7); 
Apenas o aspecto das minhas coxas é que alterava. Quanto à minha face e restante corpo, gosto 
muito dele como é(M8); 
(...)emagrecer um pouco, ter uns seios umpouco maiores e mais nada em especial(F9); 
(...) bem, talvez apenas uns cinco kg a menos!. Aparência ideal é isso mesmo: "ideal". Tendo 

sido o meu processo de aceitação da aparência umpouco lento e demoroso, parece-me que o meu 
corpo é o ideal(F13); 
Ser mais magro(M14); 
Gostava de não ter barrigaf...) o resto poderia ser igual(F18); 
Mais tonicidade muscular, principalmente nos membros inferiores(M20); 
Apenas (...) e ter os músculos mais definidos(M23); 
Como sendo rapaz a sexualidade não me passa indiferente, por vezes desejando ser idêntico a 
outras pessoa mais marcante, mas estou completamente contente com a minha aparência, tendo 
noção dos meus defeitos e virtudes, mas que acabam por ser todas virtudes, já que cada um deve 
aceitar a imagem que tem e auto-idealizar-se(M25); 
Na verdade mudava muita pouca coisa, em relação ao que sou neste momento. Apenas eliminava 
as borbulhas, e iria para um país tropical, para ficar mais moreninha(F29); 
Gostava de ser umpouco menos rechonchudinha, mas de resto não mudaria mais nada(F30); 
(...) maisforte(M33); 

Seria umpouco mais magro e cuidaria umpouco mais do visual(M36); 
Gostaria de ser mais magra contudo este aspecto não me constitui grandes preocupações. Tento 
me aceitar como sou e não viver obcecado por uma imagem que gostaria de ter, pois acho que há 
características mais relevantes numa pessoa do que a aparência fisica(F35); 
Fazer depilação definitiva às costas e parte interna das sobrancelhas(M38); 
Se calhar não me importaria de ser (...) mais magra(...)Contudo não se trata de algo 
fundamental para mim, porque me sinto bem como sou, e existem outras coisas mais importantes 
do que a aparência fisica(F41); 
Decididamente, um rabo mais pequeno!(F42); 
Gostava de ser (... e mais magro gosto das restantes características físicas que tenho(M44); 
Tudo igual, apenas uns centímetros a(...) menos em "largura "(F45);  
(...) uns olhos mais rasgados, (...)(...) e...mantinha como sou!(Fl); 

Gosto do que sou e não tenho muito com que me queixar, contudo não nego que gostaria de ter 
um nariz, umas orelhas, uns lábios e uma cabeça umpouco maisproporcionais(M3); 
Gostaria de ter uma testa mais pequena, (...) e mais nada em especial (F9); 
Sinto-me bem como estou, só não gosto é de estar a perder cabelo(M10); 
Gostava de (...) ter os dentes impecáveis e não ter varizes nem estrias, o resto poderia ser 
igual(F18); 
Apenas de ser umpouco mais alto (...) (M23); 
Igual ao que sou, apenas mais alto e cabelo menos volumoso(F28); 
Ser mais alto, (...)(M33); 
Se calhar não me importaria de ser mais altaf...). Contudo não se trata de algo fundamental para 
mim, porque me sinto bem como sou, e existem outras coisas mais importantes do que a 
aparência física(F41); 
Gostava de ser mais alto gosto das restantes características físicas que tenho(M44); 
Tudo igual, apenas uns centímetros a mais em altura (mais ou menos 15 cm)(...) (F45); 



ANEXO III XVlll 

10. Sistema categorial: Aparência ideal que o jovem adolescente gostaria de ter (Cont.) 

CATEGORIA ENUNCIADOS e sujeitos 

MODELO IDEAL 

Não tenho um único modelo, mas vem-me ao pensamento várias pessoas das quais 
aprecio certas partes e gostaria de ser assim(F4); 
Alta, morena, de olhos claros(Fll); 
Gostava de ter o peito mais pequeno ou "mais normal", como o de algumas figuras 
públicas por exemplo(Fl 7); 
É claro que é ser como uma daquelas raparigas lindas, com um corpo espectacular, 
com aparência de felicidade(F19); 
Estatura média, elegante, um bom par de pernas, rabo bem durinha, seios firmes, 
ventre liso, abdominais bem trabalhados(F21); 
Penso que todos gostaríamos de ser diferentes do que somos, nem que seja num 
pequeníssimo aspecto. Gostaria talvez de ser morena, mais alta, ter menos pêlos e o 
peito mais pequeno(F27); 
Não ter borbulhas, ser mais morena, (...J.ter um peito mais firme e um pouco mais 
pequeno(F31); 
Mais musculoso, cara com pele mais macia, olhos claros, menos peludo, dentição 
perfeita, ...(M32); 
Talvez mais alta, mais magra, dentes perfeitos, pele mais perfeita(F35); 
Gostaria de ser moreno, ter o nariz mais pequeno e talvez de outra forma, olhos 
azuis, mais alto um bocadinho, e gostaria de ter um corpo mais musculado(M39); 
Elegante sem muita camada adiposa, pele sem acne, roupas diferentes, onde prime a 
originalidade, cabelo liso(F43); 

GOSTAM DO QUE SÃO 

Não penso numa aparência ideal porque isso é impossível. Eu sinto-me bem como 
sou. Os outros gostam de mim assim, especialmente o meu namorado e isso ê o que 
me mteressa(F12); 
Não penso muito nisso(F15); 
Eu gosto muito da aparência que tenho e gosto muito daquilo que sou. Não gostaria 
de mudar. Se sou amada assim como sou, porque mudar?(F16); 
Gosto de ser como sou(M24); 
(como já referi tenho a aparência ideal. Não sei se agrado a uma maioria ou 
minoria, mas sinto-me bem como sou. Isto é o mais importante para mim. As pessoas 
que eu mais gosto, preocupo-me que gostem da minha maneira de ser, ficando a 
aparência física para segundo plano)(M26); 
Eu próprio. Como já referi sinto-me bem com o corpo que tenho, pelo que não penso 
em aparência ideal ou corpo ideai(Mi4); 
Gosto da minha aparência. Lembro-me de em criança dizer que gostaria de ter o 
cabelo loiro e os olhos azuis iguais aos da minha mãe porque a achava e continuo a 
achar muito bonita. Mas esta situação foi em criança. Actualmente nem me imagino 
assim. Gosto como sou e não quero mudar em nada mesmo que tivesse oportunidade 
disso(F40); 



ANEXO III xix 

11. Sistema categorial: Imagem da aparência ideal que gostaria de ter 

CATEGORIAS ENUNCIADOS e sujeitos 

NINGUÉM EM ESPECIAL 

Ninguém em especialÇFl); 
Em ninguém em especial, não tenho um modelo de aparência física 
perfeita(F5); 
Ninguém(F7); 
Em ninguém em especial(F9); 
Em ninguém(Fll); 
Ninguém como já disse anteriormente não tendo nenhum ideal(M12); 
Ninguém em especial(M20); 
Nada em especial(M33); 
Nada em especial. Ninguém se acha perfeito. Sinto-me feliz como sou, de 
qualquer maneira(M32); 
Ninguém em especial(M36); 
Não há nenhuma figura particular que eu gostaria de imitar(M39); 
Em ninguém em especial, porque todo o ser humano é único e tem a sua própria 
beleza(F41); 
Em ninguém em especial(F42); 
Em ninguém em especial(F45); 

EM SI 

Em mim(F2); 
Que tenho motivos para estar contente com o que sou(M3); 
Em mim (...) (F6); 
Apenas em mim(M8); 
Em mim(F21); 
Em ninguém apenas em mim mesmo, não é uma aparência de alguém 
conhecido(M23); 
Em mim(M24); 
Em mim sendo como sou(M34); 

NOS QUE AMA/GOSTAM 
DE SI 

(...)e nos que gostam de mim(F6); 
Em ninguém em especial, mas num todo geral, composto por pessoas com as 
quais comunico(M14); 
Em algumas pessoas (amigos...)(Fl7); 
Sexo, relações amorosas, bem-estar social(M25); 
Napessoa mais importante para mim(M26); 
Faz-me pensar em todas as pessoas que eu amo e que me amam e gostam de 
mim pelo que eu sou e não pela sua aparência física. Além disso estas pessoas 
já estão habituadas à minha aparência(F40); 

NOS QUE NÃO VTVEM A 
REALIDADE 

Faz-me pensar que muitos idealizam demais e não vivem com a realidade que 
têm e vêm todos os dias. (F13); 
Que há pessoas que precisavam de gostar mais um pouco de si(F16); 

NA IMAGEM IDEAL 

Qual a forma de conseguir mudar o que está mal em mim(F4); 
Que não gosto do meu corpo e que preferia mudar!(F18); 
Que se eu não fosse tão gulosa poderia estar bem melhor(F19); 
Nas transformações que colocava em mim, mesmo algo original(F27); 
Na imagem que sonhei da minha pessoa, e que construí, segundo os padrões 
culturais, acho(F28); 
Que nunca conseguirei ter uma aparência ideal, por isso tenho que me aceitar 
como sou(F29); 
Que não devia pensar assim em relação ao meu corpo(F30); 
Que é utópico... cada um tem que "aguentar" com o que tem(F31); 
Talvez nas artistas de cinema(F35); 
lnspiro-me um pouco nos modelos de beleza actuais(F43); 
Em mim próprio, mais idealizado(F44); 



ANEXO IV 

IDENTIDADE PARA O OUTRO: O ESPAÇO ELEMENTAR DA IDENTIDADE 
CORPORAL - VALOR ATRIBUÍDO PELO OUTRO DURANTE A VIGILÂNCIA E 

CONTROLO FÍSICO NAS ACTIVIDADES ESCOLARES 
Quadros do sistema categorial 

1. O espaço elementar da identidade psicossocial: aspectos da aparência física apreciados e 
sujeitos a maior vigilância e controlo nas actividades escolares 

2. O microcosmos psicossocial: Imagem e sentimentos ao recordar as actividades escolares 
onde ocorrem maior vigilância e controlo do corpo do jovem 

3. Imagem e sentimentos ao recordar as actividades escolares onde ocorrem maior vigilância 
e controlo do corpo do jovem 

4. Atributos da aparência física sujeitos a maior vigilância e controlo quando participa em 
actividades escolares 

5. Termos e/ou expressões mais utilizadas na apreciação dos aspectos físicos dos jovens 
6. Sentimentos que causam no jovem as apreciações utilizadas 
7. Sentimentos que o jovem adolescente experimenta em sala de aula 
8. Situações vividas de vigilância e controlo do corpo em sala de aula ou contexto semelhante 
9. Descrição do tipo de professor/a que exerce determinado controlo e vigilância do aspecto 

físico do jovem 
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ANEXO IV i 

1. O espaço elementar da identidade psicossocial: aspectos da aparência física apreciados e sujeitos 
a maior vigilância e controlo nas actividades escolares 

""\^^ Pólos 

Sujeitos ^ s ^ ^ 

ACTOS DE ATRIBUIÇÃO ""\^^ Pólos 

Sujeitos ^ s ^ ^ 
Pólo positivo do outro sobre si Pólo tiegath'o c/o outro sobre si Pólo neutro do outro sobre si 

Fl -Formato de corpo (0) 
-Cabelos (0) 

-Quantidade de "massa adiposa"(0) 
-Altura (0) 

F2 -Uniforme limpo (0) 
-Tipo de brincos (0) 

-Cabelo preso(0) 

M3 -Vestuário (0) 
-Penteado (0) 
-Forma de estar (posição) (0) 

-Altura (0) 

F4 -Vestuário (0) 
-Altura (0) 

-Forma como está o cabelo (0) 
-Adornos (0) 

-Calçado (0) 

F5 -Rosto e pele (0) 
-Altura (0) 
-Maneira de vestir (0) 
-Cabelo (0) 
-Pernas (0) 

F6 -Se estou bem ou mal vestida vestida (0) 
-Bem arranjada ou mal (0) 

-Se estou mais magra ou mais forte (0) 
-Se estou triste ou contente (0) 

F7 -Roupas (uniforme) (O) 
-AdomosfO) 
-Cabelo (0) 
-Maquilhagem (0) 
-Postura (0) 
-"Linguagem corporal" (0) 
-Expressão facial (0) 

M8 -Aspecto geral(O) 
-Roupa (0) 
-Corpo (0) 
-Face (0) 

-Cabelo (0) 
-Rabo (0) 

F9 -Face (0) 
-Olhos (0) 

-Rabo (0) 
-Cabelos (O) 

MIO -Estatura(O) 
-Pernas peludastO) 

MH -Pernas (0) 
-Altura (0) 

-Apresentação (vestuário, cabeio,... ) (0) 
-Pés (0) 

F17 -Tipo de roupa que visto -Peso (0) 
-Cor da pele (se estou pálida) (0) 

-Humor (0) 

F18 -Dentes lavados (O) 
-Se tenho a roupa a condizer (O) 
-Se vou discreta (O) 

-Sc tenho ou não a barriga à mostra (0) -Se tenho o cabelo despenteado (0) 

FI9 -Bonha(O) 
-Roupa que fica bem(0) 
-OpettoíP) 
-Se estou mais gorda(0) 
-os olhos(O) 

M20 -Pernas (0) 
-Abdómen (0) 

F2I -Apresentação (0) 
M23 -Roupa (0) -Se tenho a barba por cortar(0) 

-Se tenho gel no cabelo (O) 
M24 -Vestuário (0) 

-Aparência física (0) 
M25 -Pernas (0) 

-Corpo todofO) 
-Tipo de roupa (0) -Cara(O) 

M26 -Modo de vestir (0) 
-Cabelo (0) 
-Corpo em geral (0) 

F28 -Os tiques mais pertinentes (0) -Forma do corpo (mais ou menos esbelto) (0) 
-Forma de vestir/roupas usadas (0) 
-A estatura (0) 

F29 -Elegância (0) 
-Corpo (0) 

-Cabelo (0) 

F30 -Postura corporal (0) 
-Forma de andar (0) 

-Forma de vestir (0) 

F31 -Postura(O) 
-Forma de rir (0) 
-Forma de olhar (0) 

-Forma do corpo (0) 
-Forma de andar (O) 

M32 -0 corpo "jehoso"(0) 
-CabetotO) 

M33 -Óculos de sol (0) -Altura (0) 
-Cara (O) 
-Corpo (0) 

M34 -Roupa vestida (0) 
-Técnica (0) 

-Cabelo penteado (0) 
-Força física (0) 
-Destreza física (0) 
-Forma de dançar (0) 

F35 -Curvas corporais (0) 
-Maneiras de vestir<0) 

-forma de caminhar (0) 
-Gestos (0) 

M36 -Estatura (0) 
-Gordura (0) 
-Musculatura (0) 
-Lento (0) 

M38 -Face (0) 
-Olhos (0) 

-Pernas (0) 

M39 -Destreza (0) 
-Rapidez (O) 

-Agilidade (0) 
-força muscular (O) 

(O) - Unidade Representational na condição que pensa que o OUTRO reflecte sobre SI 



ANEXO IV 

1. O espaço elementar da identidade psicossocial: aspectos da aparência física apreciados e sujeitos a 
maior vigilância e controlo nas actividades escolares (Cont.) 

N . Pólos 

Sujeitos ^ \ ^ 

ACTOS DE ATRIBUIÇÃO N . Pólos 

Sujeitos ^ \ ^ 
Pólo positivo do outro sobre si Pólo negathv do outro sobre si Pólo neutro do outro sobre si 

F41 -0 meu sorriso (0) 
- 0 meu corpo (0) 

F42 -Cabeio (0) 
-Uso de brincos (O) 
-Sapatos (O) 

F43 -"que elegante que estás, também com um 
corpo assim!" (0) 
-"dos pés à cabeça não mudava nadai" (0) 

-"bonitos peitos" (O) 

M44 -Aparência geral (0) 
-Cara (0) 

-Corpo (0) 

F45 -Posição do corpo correcta (0) 
-Movimentação adequada (0) 
-Peso baixo/norma (0) 

-Peso excessivo (0) -Roupa utilizada (0) 

(O) - Unidade Representacional na condição que pensa que o OUTRO reflecte sobre SI 



ANEXO IV iii 

2. O microcosmos psicossocial: Imagem e sentimentos ao recordar as actividades escolares onde 
ocorrem maior vigilância e controlo do corpo do jovem  

IMAGENS REPERTOMADAS E SEU AFECTO 
No desporto ter de expor o corpo a pessoas de diferentes idades e desconhecidas, levou-me a sentir alguma timidez, mas simultaneamente confiança em mim própria 

Nos ensinos clínicos temos que ter os cabelos presos, não usar bugigangas, não usar verniz, estas situações condicionam um pouco o aspecto físico que quero transmitir 
aos outros 

Visitas de estudo. Quero sair à noite enquanto estamos hospedados sem autorização. Somos constantemente controlados nos corredores,. ..Também nestas mesmas 
visitas somos controlados no que respeita a bebidas alcoólicas, tabaco, etc. 

F5 

Nas praxes lembro-me de terem implicado por estar a praxar de traje sem gravata porque não tinha conseguido comprar. 
Envergonharam-me em frente aos caloiros e proibiram-me de praxar enquanto outras pessoas estavam a praxar vestidas normalmente! Fiquei sentida e revoltada. 

w 
Na praxe somos muito avaliados em relação ao nosso corpo! 
Sentia-me muito inibida e muito desagradada 

(-) 
Nos trabalhos de grupo a relação com os colegas leva a um controlo e vigilância sobre o nosso corpo. Estamos ali, as pessoas têm tendência a observarem-se, e fazerem 
os seus comentários 

Os ensinos clínicos. Não há nenhuma situação em particular, mas penso que nos são impostas situações que não têm razão de ser como a apresentação. Sinto-me 
controlada e frustrada porque por vezes a aparência ser mais valorizada do que a essência. 

« Nas festas entre amigos toda a gente costuma avaliar e criticar a roupa que os outros estão a utilizar. 
Nelas costumo sentir-me observado dos pés à cabeça sem excluir nenhuma parte do meu corpo. 

O 
MIO Em ensino clinico. 

Sinto-me mais vigiado, talvez por estar num processo de avaliação. 
H 

Recordo-me no 9° ano, quando fazia as aulas de educação física, porque por vezes utilizava uns calções curtos. Para meu espanto, algum tempo depois, uma colega 
minha disse-me que as minhas pernas tinham sido motivo de conversa entre as raparigas. Este acontecimento certamente aumentou a minha auto-estima. 

_líL 
Talvez o bar Tenho tendência a imaginar que as pessoas poderão porventura a criticar-me de alguma forma. 

F19 

E stou-me a lembrar de uma aula pratica que tive este ano, um colega fez o seguinte comentário: "estás muito magra, andas bem?" fiquei revoltada, frustrada, mas que 
estúpida perante este stress das frequências e trabalhos é claro que não ando muito bem. 

(-) 
Nas festas os rapazes ficam a reparar na forma como vou vestida, se bem ou mal e comentam entre si, principalmente as raparigas. Sinto-me mal com vontade de me 
esconder e não me sinto nada à vontade 

(-) 
Quando tinha doze anos tinha um peito muito grande para a idade e comparava com as minhas colegas, o que provocava comentários quando fazia educação física. 
Fiquei com tanto "trauma" que na altura usava dois soutiens para prender o peito 

Numa aula prática ofered-me para modelo e senti que o meu corpo ficou exposto aos meus colegas 

Em festas, normalmente há sempre aquela preocupação de ver como estamos vestidos e se usamos algo mais ou menos ousado. Como só visto aquilo com que me sinto 
bem não ligo aos comentários ou melhor, não importa o que dizem, mas comentam quer seja por bem, quer seja por mal. 

(+H-) 
F22 Em ensino clinico tentam controlar tudo, o nosso olhar, postura, expressão facial. Se os alunos deixarem até controlam os nossos pensamentos. 

Estou a lembrai-me duma festa de amigos da família em que (...) vestir "fato e gravata" e por acaso era o único que assim não estava vestido e senti uma certa pressão 
dos olhares das pessoas 

O 
Só me lembro mesmo dos ensinos clínicos 

Praxe altura ideal para ver se entraram caloiros "c, condições". 
Na minha altura de caloiro era comum estar toda a gente a olhar para nós e fazerem juízos em termos de aparência corporal 

M26 Desporto. As raparigas costumam apreciar as nossas pernas 
(+) 

Na praxe. O nosso corpo foi alvo a atenção dos outros, foi usado para divertimento dos outros, quer porque foi pintado e esborratado, quer pelos movimentos a que foi 
sujeito Senti-me mal no meu próprio corpo. Senti que me retiraram a identidade, até pelo rótulo "caloiro" 

(-) 
Não me recordo de nenhuma situação que seja específica, mas por exemplo, nas festas, as pessoas valorizam muito a nossa aparência, o modo como nos vestimos, se 
temos ancas largas, se estamos gordas, se temos umas pernas feias, etc. 

Foi numa aula teórica... eu estava um pouco irrequieta porque as cadeiras eram esquisitas e quando dei por ela estava a ser chamada á atenção: "por favor pare quieta 
um minuto que me está a incomodar!" 

ti Na praxe. Olham-nos de alto a baixo... é constrangedor! 
Í-) 

Praxe. Os caloiros observam os doutores. Olham e a gente sente-se respeitada. 
J+L 

Lembro-me que quando entrei para a turma havia um grande grupo de raparigas que não tirava os olhos de mim. 
À partida não me incomodava, mas ao fim de 4 ou S (...) já aborrecia e já estava a ficar perturbado. 

ti 
F35 Talvez se cometesse-mos algum erro ou então notar alguma imperfeição 

_tL 
Como disse anteriormente é incomodativo estar alguém a olhar constantemente para mim 

(-) 
Sinto-me mal. Detesto ser observado. 

_tL 
Numa área com forte componente prática, os ensinos clínicos e as técnicas aí executadas são constantemente observadas. 
O nosso corpo e os nossos movimentos são observados por muitas pessoas: por nós mesmos em primeiro lugar, exercemos nós próprios um controlo sobre o nosso 
corpo, pelos enfermeiros, por doentes, pelos familiares dos doentes, pelos orientadores e por toda a equipa de saúde que se encontre presente. De alguma forma o nosso 
corpo e a forma como agimos é observada. 

F43 

M44 

Aconteceu-me em alguns ensinos clínicos ouvir comentários lisonjeadores sobre o meu corpo, nomeadamente por doentes, o que não me deixou muito à vontade para 
continuar a relação terapêutica, mas a situação foi contornada por mira com êxito e tudo não passou de um simples elogio. 

(+)(-) 
Na praxe. Há pessoas que se consideram no direito de se apossar do nosso corpo e vontades. 
Senti raiva por isso deixei de participar nela. 

Nas praxes. As referências ao corpo foram várias, bem como o seu controlo. Por exemplo ter de ficar 3 horas de pernas cruzadas "á chinês". É um condicionamento 
que traz mal-estar, desejo de fuga, de impotência e frustração. 

(-) 
(+) tonalidade positiva da imagem de SI (-) tonalidade negativa da imagem de SI (+) (-) tonalidade positiva/negativa da imagem de SI 



ANEXO IV IV 

3. Sistema categorial: Imagem e sentimentos ao recordar as actividades escolares onde ocorrem 
maior vigilância e controlo do corpo do jovem: espaços de actividades pedagógicas 

SUBCATEGORIA ENUNCIADOS e sujeitos 

IMPACTO EM SI 

No desporto, ter de expor o corpo a pessoas de diferentes idades e desconhecidas, 
levou-me a sentir alguma timidez, mas simultaneamente confiança em mim 
própria.(Fl); 
Nos ensinos clínicos temos que ter os cabelos presos, não usar bugigangas, não 
usar verniz, estas situações condicionam um pouco o aspecto físico que quero 
transmitir aos outros (F2); 
Os ensinos clínicos. Não há nenhuma situação em particular, mas penso que nos 
são impostas situações que não têm razão de ser como a apresentação. Sinto-me 
controlada e frustrada porque por vezes a aparência ser mais valorizada do que a 
essência (F7); 
Em ensino clínico. Sinto-me mais vigiado, talvez por estar num processo de 
avaliaçâofMl 0); 
Recordo-me no 9° ano, quando fazia as aulas de educação física, porque por vezes 
utilizava uns calções curtos. Para meu espanto, algum tempo depois, uma colega 
minha disse-me que as minhas pernas tinham sido motivo de conversa entre as 
raparigas. Este acontecimento certamente aumentou a minha auto-estima (M14); 
Estou-me a lembrar de uma aula prática que tive este ano, um colega fez o 
seguinte comentário: "estás muito magra, andas bem?" fiquei revoltada, 
frustrada, mas que estúpida perante este stress das frequências e trabalhos é claro 
que não ando muito bem (F17); 
Quando tinha doze anos tinha um peito muito grande para a idade e comparava 
com as minhas colegas, o que provocava comentários quando fazia educação 
física. Fiquei com tanto "trauma" que na altura usava dois soutiens para prender 
o peito (F19); 
Numa aula prática ofereci-me para modelo e senti que o meu corpo ficou exposto 
aos meus colegas (M20); 
Só me lembro mesmo dos ensinos clínicos (M24); 
Como disse anteriormente ê incomodativo estar alguém a olhar constantemente 
para mim (M38); 
Sinto-me mal. Detesto ser observado.(M39); 
Aconteceu-me em alguns ensinos clínicos ouvir comentários lisonfeadores sobre o 
meu corpo, nomeadamente por doentes, o que não me deixou muito à vontade para 
continuar a relação terapêutica, mas a situação foi contornada por mim com êxito 
e tudo não passou de um simples elogio(F43); 

ATITUDE DO OUTRO 

Visitas de estudo. Quero sair à noite enquanto estamos hospedados sem 
autorização. Somos constantemente controlados nos corredores, ... Também nestas 
mesmas visitas somos controlados no que respeita a bebidas alcoólicas, tabaco, 
etc. (M3J; 
Nos trabalhos de grupo a relação com os colegas leva a um controlo e vigilância 

sobre o nosso corpo. Estamos ali, as pessoas têm tendência a observarem-se, e 
fazerem os seus comentários (F6); 
Em ensino clínico tentam controlar tudo, o nosso olhar, postura, expressão facial. 
Se os alunos deixarem até controlam os nossos pensamentos (F22); 
Desporto. As raparigas costumam apreciar as nossas pernas (M26); 
Foi numa aula teórica... eu estava um pouco irrequieta porque as cadeiras eram 
esquisitas e quando dei por ela estava a ser chamada à atenção: "por favor pare 
quieta um minuto que me está a incomodar! "(F30); 
Talvez se cometesse-mos algum erro ou então notar alguma imperfeição (F35); 
Numa área com forte componente prática, os ensinos clínicos e as técnicas aí 
executadas são constantemente observadas. O nosso corpo e os nossos movimentos 
são observados por muitas pessoas: por nós mesmos em primeiro lugar, exercemos 
nós próprios um controlo sobre o nosso corpo, pelos enfermeiros, por doentes, 
pelos familiares dos doentes, pelos orientadores e por toda a equipa de saúde que 
se encontre presente. De alguma forma o nosso corpo e a forma como agimos é 
observada (F42); 



ANEXO IV v 

3. Sistema categorial: Imagem e sentimentos ao recordar as actividades escolares onde ocorrem maior 
vigilância e controlo do corpo do jovem: espaços de actividades lúdicas (Cont.) 

SUBCATEGORIA ENUNCIADOS e sujeitos 

MAL-ESTAR 

Nas praxes lembro-me de terem implicado por estar apraxar de traje sem gravata 
porque não tinha conseguido comprar. Envergonharam-me em frente aos caloiros 
e proibiram-me de praxar enquanto outras pessoas estavam a praxar vestidas 
normalmente! Fiquei sentida e revoltada (F4); 
Na praxe somos muito avaliados em relação ao nosso corpo! Sentia-me muito 
inibida e muito desagradada (F5); 
Nas festas entre amigos toda a gente costuma avaliar e criticar a roupa que os 
outros estão a utilizar. Nelas costumo sentir-me observado dos pés à cabeça sem 
excluir nenhuma parte do meu corpo (M8); 
Talvez o bar. Tenho tendência a imaginar que as pessoas poderão porventura a 
criticar-me de alguma forma (F15); 
Nas festas os rapazes ficam a reparar na forma como vou vestida, se bem ou mal e 
comentam entre si, principalmente as raparigas. Sinto-me mal com vontade de me 
esconder e não me sinto nada à vontade (F18); 
Na praxe. O nosso corpo foi alvo a atenção dos outros, foi usado para 
divertimento dos outros, quer porque foi pintado e esborratado, quer pelos 
movimentos a que foi sujeito. Senti-me mal no meu próprio corpo. Senti que me 
retiraram a identidade, até pelo rótulo "caloiro "(F28); 
Praxe. Os caloiros observam os doutores. Olham e a gente sente-se respeitada 
(M33); 
Lembro-me que quando entrei para a turma havia um grande grupo de raparigas 
que não tirava os olhos de mim. A partida não me incomodava, mas ao fim de 4 ou 
5 (...)já aborrecia ejá estava a ficar perturbado (M34); 
Na praxe. Há pessoas que se consideram no direito de se apossar do nosso corpo e 
vontades. Senti raiva por isso deixei de participar nela (M44); 
Nas praxes. As referências ao corpo foram várias, bem como o seu controlo. Por 
exemplo ter de ficar 3 horas de pernas cruzadas "à chinês". É um 
condicionamento que traz mal-estar, desejo de fuga, de impotência e frustração 
(F4S); 

ATITUDE SOCIAL 

Em festas, normalmente há sempre aquela preocupação de ver como estamos 
vestidos e se usamos algo mais ou menos ousado. Como só visto aquilo com que 
me sinto bem não ligo aos comentários ou melhor, não importa o que dizem, mas 
comentam quer seja por bem, quer seja por mal (F21); 
Praxe altura ideal para ver se entraram caloiros "e, condições". Na minha altura 
de caloiro era comum estar toda a gente a olhar para nós e fazerem juízos em 
termos de aparência corporal (M25); 
Não me recordo de nenhuma situação que seja específica, mas por exemplo, nas 
festas, as pessoas valorizam muito a nossa aparência, o modo como nos vestimos, 
se temos ancas largas, se estamos gordas, se temos umas pernas feias, etc. (F29); 



IV 

4. Sistema categorial: Atributos da aparência física sujeitos a maior vigilância e controlo quando 
participa em actividades escolares 

CATEGORIAS UNIDADES REPRESENTACIONAIS E SUJEITOS 

DIMENSÃO 
BIOLÓGICA 

Altura (O0F1); Cabelos (O+Fl); Altura (O0M3); Altura (0+F4) Rosto e pele; 
Altura; Cabelo; Pernas (O0F5); Cabelo (O0F7); Cabelo (O0M8); Corpo; Face 
(0+M8); Face; Olhos (0+F9); Rabo; Cabelos (O0F9); Estatura; Pernas 
peludas(OMlO); Pernas; Altura (0+M14); Pés (O0M14); Peso (0-F17); os 
olhos(OF19); Pernas; Abdómen (O0M20); Pernas; Corpo todo (0+M25); Cara 
(O0M25); Cabelo; Corpo em geral (O0M26); A estatura (O0F28); Corpo 
(0+F29); Cabelo(0F29); Cabelo(OM32); Altura; Cara; Corpo (O0M33); 
Estatura (O0M36); Face; Olhos (0+M38); Pemas(O0M38); O meu corpo 
(0+F41): Cabelo (0+F42); Cara (0+M44); Corpo (O0M44). 

DIMENSÃO 
SENSUAL 

Formato de corpo (O+Fl); Quantidade de "massa adiposa" (O0F1); Beleza 
(0+M3); Se estou mais magra ou mais forte (O0F6); Rabo (O0M8); 0 peito; Se 
estou mais gorda(OF19); Forma do corpo (mais ou menos esbelto); Elegância 
(0+F29); Forma do corpo (0-F31); Curvas corporais; Gordura; Musculatura 
(O0M36); "que elegante que estás, também com um corpo assim!"; "dos pés à 
cabeça não mudava nada!"(0+F43); "bonitos peitos" (O0F43); Peso excessivo 
(0-F4S); Peso baixo/norma(0+F45). 

APRESENTAÇÃO 
PESSOAL 

Cabelo preso (0-F2); Uniforme limpo (0+F2); Tipo de brincos (0+F2); 
Vestuário; Penteado(0+M3); Vestuário (0+F4); Forma como está o cabelofO-
F4); Adornos (O-F4);Calcado(O0F4); Maneira de vestir (O0F5); Se estou bem ou 
mal vestida; Bem arranjada ou mal (0+F6); Roupas (uniforme); Adornos; 
Maquilhagem (O0F7); Roupa; Aspecto geral (0+M8); Apresentação (vestuário, 
cabelo, ...) (O0M14); Tipo de roupa que visto(OF17); Se tenho ou não a barriga à 
mostra(0-F18);Se tenho o cabelo despenteado (O0F18); Dentes lavados; Se tenho 
a roupa a condizer; Se vou discreta (0+F18); Apresentação (0+F21); Roupa 
(0+M23); Se tenho a barba por cortar; Se tenho gel no cabelo (0-M23); 
Vestuário; Aparência física (0+M24); Tipo de roupa (0-M25); Modo de 
vestir(O0M26); Forma de vestir/roupas usadas (O0F28); Forma de vestir 
(O0F30); Óculos de sol (0+M33); Roupa vestida (0+M34); Cabelo penteado 
(O0M34); Maneiras de vestir (0+F35); Uso de brincos; Sapatos (0+F42); 
Aparência geral (0+M44); Roupa utilizada (O0F45}i 

DIMENSÃO 
EXPRESSIVA/ 
POSTURAL 

Forma de estar (posição) (0+M3); Se estou triste ou contente (O0F6); 
"Linguagem corporal"; Expressão facial; Postura (O0F7); Cor da pele (se estou 

pálida)(0-F17); Humor (O0F17); Os tiques mais pertinentes (0-F28); Postura 
corporal; Forma de andar (O+F30); Forma de andar (0-F31); Forma de rir; 
Forma de olhar (0+F31); Forma de dançar (O0M34); forma de caminhar; Gestos 
(O0F35): 0 meu sorriso (0+F41); Posição do corpo correcta; 

ACTIVIDADE 
FÍSICA 

Técnica (0+M34); Força física; Destreza fisica(O0M34); Lento(O0M36); 
Destreza; Rapidez (0+M39); Agilidade; força muscular(O0M39); Movimentação 
adequada (0+F45). 



ANEXO IV vu 

5. Sistema categorial: Termos e/ou expressões mais utilizadas na apreciação dos aspectos físicos dos 
jovens 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS ENUNCIADOS e sujeitos 

AGRADO/PROTECÇÃO ELOGIO 

"o teu cabelo fica sempre tão direitinho! "; "não dormes depois de 
secar o cabelo, pois não? "; "ai quem me dera ter assim o cabelo "; 
"tu é tens sorte...olha não tenho sorte com o meu... "(Fl) 
"és um pão "(M8); 
"é muito expressiva "(F9); 
"Jesusque altura"; "pareço uma miniatura à tua beira"; "comeste 

farinha de crescimento "(Ml4); 
"tás muito bonito hoje "(M24); 
"que pernas boas "; "abana o rabo ", entre outras(M25); 
"essa roupa é muito bonita "; "tens um cabelo macio "; "és 

jeitosa" (M26); 
"és jeitosa "; "tas muito elegante "(F29); 
"grande rapaz"; "cheio de força e vitalidade"; "és um 
querido "(M34); 
"jeitosa"; "pão"; e outros piropos (F35); 
"olhos bonitos"; que sou bonito; que sou "o borracho da 
turma/escola "(M38); 
"és ágil "; "não tens dificuldades em trabalhar "(M39); 
"só queria saber a receita para ficar como tu "; "tens que nos contar 
como se fica assim tão bonita"; "milagres não acontecem.; 0 que 
fizeste? "(F43); 
"tens uns olhos muito bonitos "; "gosto mais de te ver sem 
barba"(M44); 
"é tão calminha "; "tem cara de menina "(F45); 

AGRADO/PROTECÇÃO 

PREOCUPAÇÃO "és muito magrinha devias de comer mais "(F6); 
"tas muito branca";"andas com um ar triste"; "tas mais 
magra" (F17); 

EXERCÍCIO DE 
PODER/IRONIA 

AUTORIDADE "quem tem bata, faz, quem não tem fica só a ver"(F4); 
Cuidado com o que dizes; Cuidado com o comportamento (F22); 

EXERCÍCIO DE 
PODER/IRONIA DEPRECIATIVO 

"que bonitinhas... "; "quepernas"por vezes eram desagradáveis os 
comentários principalmente para um elemento do grupo de aeróbica 
que era mais "gordinho "(F5); 
Já me arranjaram uma alcunha nova, agora sou o "tintim "(M23); 
"acho que esse penteado não te fica muito bem "; "deverias cortar o 
teu cabelo desta forma... "(F28); 
"Cabelo espetadinho "(M32); 
"esses óculos na nesta já são imagem de marca "(M33); 
"molengão "; "tartaruga "(M36J; 



ANEXO IV vin 

6. Sistema categorial: Sentimentos que causam no jovem as apreciações utilizadas 

CATEGORIA 
ENUNCIADOS e sujeitos 

SATISFAÇÃO 

Satisfação(Fl); 
(...) Outras vezes até me colocam mais à vontade!(F5); 
Satisfação comigo próprio por ser considerado bonito pelos outros(M8); 
Sentimentos de satisfação com o meu corpo(M14); 
Quando partem de pessoas que considero importantes para mim, gosto de as 
ouvir(M26); 
Contentamento e satisfação(F29); 
Normalmente são só os colegas. Possivelmente até gosto, (...)(F35); 
Fico satisfeito sempre que me valorizam. Aumentam a minha auto-estima(M39); 
Como a mudança foi para melhor gosto e fico feliz pelos comentários agradáveis e os 
diferentes olhares(F43); 
São opiniões questionáveis como qualquer outra. Mas é bom ouvir um elogio -faz 
bem ao ego(M44); 
Como são positivas geram sentimentos de bem-estar, de mais valia(F45); 

MAL-ESTAR 

Frustração porque nunca me esqueço e esse dia queria muito ter participado. 
Vergonha e tristeza(F4); 
Inibição; Constrangimento por vezesf...) F5); 
Eu compreendo que se preocupem, mas não gosto que estejam sempre a falar do 
mesmo assunto(F6); 
Revolta porque demonstram não compreenderem, não pensam que por detrás do meu 
estado existem motivos; Tristeza por não conseguir ser diferente(F17); 
Vergonha(F18); 
Raiva e tristeza(M22); 
Dada a situação que é a praxe, não me provocou grandes sentimentos, tirando a 
vergonha com que me deparei(M25); 
Não gosto muito porque o cabelo é meu, logo faço dele o que quero, deixo-o como eu 
me sinto bem e não como os outros o querem. 
Irritam-me(F28); 
Sinto-me triste e aborrecido(M32); 
(...Jmaspor vezes sinto-me demasiada pressionada e vigiada(F35); 
Normalmente não fico chateado, no entanto fazem-me pensar acerca dessas 
características e sentir-me mal com isso(M36); 
Algumas vezes causam embaraço(M38); 

INDIFERENÇA 

Nenhum sentimento em especial(F9); 
Neste momento é-me indiferente como se costuma dizer "quem não estiver bem que se 
mude"(F19); 
Indiferença (...) por vezes(M23); 
Não costumo pensar nisso. Acho que fico normal. Espantado (um pouco) se 
calhar(M33); 
Nenhum. Não valorizo. Apenas me interessa prestar cuidados com qualidade e 
empenho. 
Não valorizo esse tipo de comentários(M34); 
Não foram apreciações(F40); 



ANEXO IV ix 

7. Sistema categorial - Sentimentos que o jovem adolescente experimenta em sala de aula 

CATEGORIAS ENUNCIADOS e sujeitos 

À VONTADE 

Bem. Pois uma apreciação positiva do nosso corpo, favorece a interacção(M14); 
(...) Por vezes à vontade, mais desinibida(F15); 
Depende do professor. Por vezes interesse, (...) (F18); 
Sinto-me bem. Não tenho qualquer problema em me expressar(M20); 
Normal. Por vezes mais à vontade(F35); 
Interessada no programa de aprendizagem que está a decorrer e pelo que me é 
transmitido, contudo não posso negar que reparo na postura que o docente assume 
neste processo(F43); 
(...)felá(M44J; 

NERVOSISMO/ 
ANSIEDADE 

Normalmente ajo como sou. Tento não ficar receosa para não ficar ansiosa(F2); 
Impaciente; Nervoso; Ansioso; Calado(F4); 
Nervosa; Constrangida(FS); 
Um pouco controlada(F7); 
Sinto-me algo nervoso, com obrigação de prestar atenção(MlO); 
Experiencio vários sentimentos: inibição, insegurança(...) (F15); 
Sinto-me controlada e como tal algo inquieta e nervosa. Deixo-me retraída e 
ansiosa(F17); 
(...) impaciência(F18); 
Penso que deveria falar com esse professor e tentar mudar a sua atitude(M24); 
Sinto-me comprometido ao estar sob o olhar desse professor(M25); 
Sinto-me com pouca à vontade, constrangida e sem vontade de estar na aula(F28); 
Constantemente observada e vigiada(F29); 
Sinto-me frustrada e até abominá-lo. Fico muito revoltada com as atitudes 
dele(F30); 
Às vezes constrangida(F31); 
Atrapalhado, embaraçado(M38); 
Às vezes um bocado nervoso(M39); 
Depende da situação. Em muitas situações não me sinto à vontade(F42); 
Depende de como é feita a abordagem e o meu estado de espirito. Fico 
envergonhado (...) ou triste(...)(M44); 
(...)Por vezes sobretudo em épocas de avaliação, fico mais nervosa, insegura(F45); 

INDIFERENTE 

Como se estivesse com qualquer outra pessoa(Fl); 
Observado mas ao mesmo tempo indiferente (M3); 
Não me sinto vigiada pelos professores(F6); 
Sinto-me bem e com normalidade(M8); 
(-)por vezes indiferença(...)(F18); 
Reajo com todos os professores da mesma forma, há alguns que eu gosto mais que 
outros, mas isto não interfere na forma como eu falo com eles(F19); 
Indiferença(F22); 
Não me sinto nem nervoso, nem ansioso, nem com outro tipo de sentimento. 
Apenas fico normal(M23); 
Não sinto qualquer tipo de pressão(M26); 
A vontade(M33); 
Depende de muitas coisas. O professor, a matéria, o programa, a atitude, etc. 
Regra geral sinto-me indiferente ao professor, ou seja nem tenho alegria, nem me 
sinto constrangido (M34); 
Normalmente acabo por ultrapassar e toma-me indiferente(M36); 
(...) tento agir normalmente(M44) 
Normalmente. Julgo que já estou habituada(...)(F45); 
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8. Sistema categorial: Situações vividas de vigilância e controlo do corpo em sala de aula ou 
contexto semelhante 

CATEGORIAS 

INQUIETAÇÃO CORPORAL 

ENUNCIADOS e sujeitos 

BEM ESTAR 

Mudo constantemente de posição. Canso-me de estar muito tempo sentada, as 
aulas são muito longas e começam a doer as pernas, fico impaciente, não consigo 
ficar quieta(F4); 
Nos ensinos clínicos tenho sempre que vigiar a roupa, se está suja, amarrotada, se 
o cabelo está bem preso, etc.(F7); 
Quando as aulas se tornam muito extensas e maçadoras e ainda por cima quando 
os professores só se preocupam em descarregar matéria. Tento fazer outras coisas 
como: escrever no caderno, falar com a colega do lado para não adormecer(F17); 
Quando são aulas teóricas e muito longas. Distraio-me facilmente estando só 
atenta nos primeiros momentos. Também o facto de estar muito tempo na mesma 
sala e na mesma posição, toma-se aborrecido efico impaciente(F18); 
A professora a olhar para mim, envergonhando-me perante ela(M25); 
Uma situação muito frequente que na maior parte dos casos (...) quase 
inconscientemente, refere-se à disposição das salas de aula. Os professores 
"obrigam os alunos a permanecerem horas voltados para eles, concentrando toda 
a atenção neles, olhando-os de frente, e de preferência pressionam-nos a 
mantermos o máximo de imobilidade. Por vezes este ambiente é sufocante, 
apetece-me olhar para o lado, para trás, para outras pessoas(F28); 
Como é bastante frequente estar-me a rir nas aulas, juntamente com os colegas 
com que habitualmente me junto nas aulas, os professores comentam 
frequentemente para nos chamar à atenção e nos alertar que "as meninas estão 
muito divertidas hoje ", "não querem partilhar essa anedota connosco? "(F29); 
Tenho muito o hábito de estar sempre a trocar deposição epor vezes isso enerva 
alguns professores. Quando isto acontece fico muito revoltada por os professores 
não compreenderem certas coisas e triste por estas situações acontecerem(F30); 
Nos ensinos clínicos sinto-me "olhada de cima a baixo " e vigiada(F31); 
Há um dia atrás um professor fala da minha letra e diz que é muito difícil de 1er. E 
que tinha que 1er o meu teste duas vezes e ainda se valesse a pena... Os 
sentimentos não foram pacíficos. Conttve-me mas fiquei irritado e com um certo 
desgosto e desânimo ao ouvir tal de mim (M34); 
Fico nervoso e não consigo controlar o nervosismo(M38); 
Depois de ser interpelado por uma professora durante a aula para estar atento, 
fico ansioso e tento estar atento. Fico algo nervoso(M39); 
É frequente quando o professor assume uma postura de chegar à aula e despejar 
tudo, nós nos chateamos e lá vai o saldo do telemóvel a mandar mensagens, ao 
papéis apossar entre nós multiplicam-se e é uma forma de boicote à atitude menos 
correcta daquele docente, que a certo ponto fica completamente perturbado com o 
barulho(F43); 
No caso que descrevi em Dl.3.3. fiquei corado e envergonhado quando a 
professora me disse aquilo, e comecei a brincar com ela. Mas no fundo senti-me 
muito bem comigopróprio(M8); 
Em qualquer contexto em que me encontre (e neste caso em contexto escolar) 
procuro ser simpático para com as pessoas com quem me relaciono. Esta minha 
atitude faz-me sentir bem, faz com que as outras pessoas se sintam bem, e favorece 
a interacção estabelecida(M14); 
Procuro ser simpático por forma a obter a empatia de respeito dos 
professores(M20); 
Há professoras com quem se tem uma maior empatia e as quais manifestam de 
forma mais livre o que pensam acerca da minha imagem "está com bom aspecto ", 
dizem. Agradeço, mas fico um pouco envergonhado ao mesmo tempo que 
lisonjeado(M44);  
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9. Sistema categorial: Descrição do tipo de professor/a que exerce determinado controlo e 
vigilância do aspecto físico do jovem 

CATEGORIA SUBCATEGORIAS ENUNCIADOS e sujeitos 

RELAÇÃO 
INTERPESSOAL 
DE PODER 

CUMPRIMENTO 
DAS FUNÇÕES 
NORMATIVAS 

Uma pessoa como as outras incumbida de manter uma certa ordem, apesar 
deste rigor continuam igualmente entendedores da nossa condição(Fl); 
Está afazer o seu papel, não tem culpa está simplesmente a cumprir ordens 
superiores(F2); 
Supervisor(M3); 
(...)Exigentes(F4); 
Para mim é sempre um professor mais velho e com experiência; Ele lá sabe o 
que vê(M8); 
Conservador. Idosoperfeccionistaf...)(M36); 

RELAÇÃO 
INTERPESSOAL 
DE PODER 

CONTROLADOR DA 
LIBERDADE 

É um pouco limitativo da minha liberdade de me comportar e me apresentar 
da forma como desejo(F7); 
Talvez o possa considerar: intrometido; curioso e com pouco bom senso. Não 
respeita a liberdade de cada um(Fl 7); 
(...) penso que invadem um pouco a personalidade de cada um de 
nós... (M23); 
Descrevo-o como alguém que tem a mania que sabe tudo, que pensa que pode 
controlar os outros exercendo o seu poder informal(F28); 
Controla-me com o olhar(F31); 
Controlador. Desconfiado(M39); 

RELAÇÃO 
INTERPESSOAL 
DESUMANA 

INCUMPRIMENTO 
DE 
VALORES ÉTICO-
PROFISSIONAIS 

Professor que esqueceu as suas verdadeiras funções que é avaliar o aluno 
enquanto formando e não avaliar a sua aparência fisica(F5); 
Pouco ético(F21); 
Desumana(F22); 
Deveria ser imparcial(M24); 
Dá-me a impressão de ser uma pessoa que surpreende os alunos de quem não 
gosta, vingativa (...)(M25); 
É uma pessoa que dá muita importância à chamada "graxa" e liga muito aos 
bons alunos, discriminando um pouco os outros. É uma pessoa calma demais e 
muito reactiva a estbnulos(F30); 

RELAÇÃO 
INTERPESSOAL 
DESUMANA 

INCOMPREENSÍVEIS 

Mesquinhos(...)(F4); 
(...) incompreenstvel(M25); 
Penso que demonstram ser inflexíveis, não são compreensiveis(...) (M23); 
(...) Por vezes mesquinho(F29); 
(..JAlguém que não consegue perceber as falhas (características) dos 
outros(M36); 

RELAÇÃO 
INTERPESSOAL 
HUMANA 

RELAÇÃO 
INTERPESSOAL 

RELAÇÃO DE 
ABERTURA 

Geralmente os professores que fazem estas observações, são professores que 
estão à vontade para o fazer, e com os quais é possível estabelecer uma 
relação empática(M14); 
Muito observador(F18); 
Acho que não se trata de controlo. Se calhar é mais umpiropo. É um professor 
que diz o que pensa(M33); 
O professor que diz o que pensa e tem à vontade e que nos permite de certa 

forma também estar à vontade(M34); 
Possivelmente estão a ser simpáticas ou agradáveis(F35); 
É uma pessoa atenta e que presta atenção ao seu aluno, de forma holistica, 
apercebendo-se das académicas e físicas do seu aluno(F43); 
Simpática e observadora(M44); 

RELAÇÃO 
INTERPESSOAL 
HUMANA 

RELAÇÃO 
INTERPESSOAL 

PREOCUPAÇÃO 
COM 0 SEU 
ASPECTO FÍSICO 

Apesar de não ter respondido às anteriores, penso poder faze-lo agora. Penso 
que estes(as) professores(as) talvez tenham uma preocupação excessiva com 
as suas características físicas e com o aspecto que transmitem aos outros. 
Talvez por esta razão julguem tão importantes estes aspectos nas relações com 
os outros(F13); 
Frustrada por não ter tido oportunidade de se poder exprimir quando tinha a 
nossa idade(M26); 
Curioso muito preocupado com o seu aspecto físico.(...)(F29); 



ANEXO V 

CORPO PARA O OUTRO: IMAGEM CORPORAL VIGIADA E CONTROLADA NO 
ESPAÇO ESCOLAR 

Quadros do sistema categorial 

1. O microcosmos pessoal: Imagem e sentimentos que ao ocorrem ao recordar o espaço 
escolar mais significativo onde o corpo é mais sujeito a vigilância e controlo 

2. Imagem e sentimentos que ocorrem ao recordar o espaço escolar mais significativo 
onde o corpo é mais sujeito a vigilância e controlo 
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1. O microcosmos pessoal: Imagem e sentimentos que ao ocorrem ao recordar o espaço escolar mais 
significativo onde o corpo é mais sujeito a vigilância e controlo 

SUJ IMAGENS REPERTORIADAS E SEU AFECTO 
Fl 0 ensino clínico é um momento de grande controlo, desde as meias até ao cabelo que deve estar integralmente preso (se 

grande). Que importância tem as meias não serem completamente brancas? Claro que esteticamente preto não ficaria bem, 
mas é algo dependente dos gostos de cada um... Há pois um controlo quanto a estes aspectos. 

(-) 
F2 A primeira vez que usamos farda no 1° ensino clinico. 

(+)(-) 
M3 Balneário. E um local onde gostamos sempre de ter alguma privacidade que por vezes é invadida 

(-) 
F4 Ensino clinico por tudo o que já referi, despertam em mim revolta por vezes porque mesmo dando razão às professoras acho 

que exageram. Por exemplo é compreensível andar um dia inteiro com bolhas nos pés a prestar cuidados só porque temos que 
usar aqueles sapatos?! 

(-) 
F5 Ginásio. As pessoas comentam as formas do nosso corpo! Sinto-me por vezes muito observada e consequentemente 

constrangida. 
(-) 

F6 Na cantina/refeitório. Este é um lugar de maior convívio e é normal que exista maior vigilância sobre nós. É uma tendência 
natural para observar o outro, como ele é, como está, o que está a fazer. Sinceramente nâo gosto e quando isto acontece não 
me sinto nada à vontade. 

(-) 
F7 Talvez as salas de aulas e os ensinos clínicos. Porque há um "face-a-face" entre alunos e professores e a vigilância e controlo 

é maior. 
(+) (-) 

M8 Nos intervalos, no refeitório e no bar. Sinto-me mais vigiado e controlado e por isso tento comportar-me melhor, evitando 
movimentos e comportamentos que levem as pessoas a pensar que não tenho uma boa aparência física. 

(-) 
F9 Ensinos clínicos. 

(+)(-) 
MIO Ensino clínico. Estou num processo de avaliação mas também de formação e procuro sempre fazer bem quando estou a ser 

observado. 
(-) 

Fll -
F12 Não foi bem uma vigilância e controlo sobre o meu corpo, mas sobre os acessórios. Durante o ensino clinico a docente 

alertou-me para não usar meias com riscas. 
(-) 

F13 -
M14 Um local onde sem dúvida o meu corpo foi observado, foi no ginásio. Esta observação/apreciação gerou sentimentos muito 

contraditórios, tais como: desconforto ou sensação de bem-estar. Esta situação também foi mais frequente por volta dos 15-
16 anos. 

(+)(-) 
F15 Talvez o bar. Tenho tendência a imaginar que as pessoas poderão porventura a criticar-me de alguma forma. 

(-) 
F16 Em ensino clínico. Por vezes sinto-me tão observada, tão controlada, que não sei o que hei-de fazer. Fico bastante nervosa 

quando sinto que tenho alguém a seguir todos os meus movimentos. 
(-) 

F17 Cantina/refeitório. Reparam na quantidade de comida. Fico revoltada, afinal somos livres ou pelo menos deveríamos ser! 
(-) 

F18 No vestiário/balneário. Quando trocamos de roupa, sinto, e se calhar é paranóia, que tenho não sei quantos pares de olhos em 
cima de mim. O que tenho vestido, o que vou vestir, qual a minha roupa interior, pequenos pormenores. Sinto-me 
envergonhada com algum constrangimento em me despir. 

(-) 
F19 No bar e na cantina/refeitório. Repara-se em tudo, há sempre alguém que "nos passa de cima a baixo". Isto dá-me vontade de 

ir perguntar à pessoa se lhe devo alguma coisa (quando são indiscretas). Mas como a nossa escola é muito pequena acabamos 
todos por fazer a mesma coisa. 

M20 Vestiário. Sinto que neste local o nosso corpo e as nossas características (boas e más) estão mais expostas. 
(+)(-) 

F21 
F22 As salas de aulas. Nunca deveriam ser lugar de vigilância mas de partilhas de experiências. 

(-) 
M23 Penso que o mais significativo é o bar da escola. Porque é o único sítio em que frequentemente estou mais exposto e que mais 

facilmente fico vulnerável à vigilância e comentários. 
(+)(-) 

M24 Por exemplo nos ensinos clínicos tens de estar rigorosamente vestido como os professores mandam. 
(-) 

(+) tonalidade positiva da imagem de vigilância e controlo do corpo exercido pelo OUTRO 
(-) tonalidade negativa da imagem de vigilância e controlo do corpo exercido pelo OUTRO 
(+) (-) tonalidade positiva/negativa da imagem de vigilância e controlo do corpo exercido pelo OUTRO 



ANEXO V ii 

1. O microcosmos pessoal: Imagem e sentimentos que ao ocorrem ao recordar o espaço escolar mais 
significativo onde o corpo é mais sujeito a vigilância e controlo (Cont.) 

SUJ IMAGENS REPERTORIADAS E SEU AFECTO 
M25 0 ginásio ou outros locais de prática desportiva É sempre um bom local para podermos olhar para as raparigas mais esbeltas 

e ficas "de olhos em bico". 
Alegria, satisfação. 

(+) 
M26 No ensino clínico. Penso que a aparência na nossa profissão deve ser adequada 

(+) 
F27 Por exemplo, nos ensinos clínicos. Sentimo-nos frequentemente controlados e avaliados, inclusive até na nossa forma de 

vestir, pentear, etc. 0 rigor dos uniformes que têm que cumprir exactamente o plano estipulado. O cabelo que tem que estar 
em "harmonia" com o uniforme. 

(-) 
F28 Ensino clínico. É um lugar muito significativo, dado que estão muitas pessoas a controlar o nosso corpo, os nossos 

movimentos. São professores, os outros enfermeiros, outros profissionais, doente e família que nos seguem com os olhos, que 
controlam até a forma como estamos vestidos, os adereços que usamos, e se são ou não concordantes com a sua forma de 
pensar e de ver as coisas. 

(+)(-) 
F29 Por vezes na cantina e no bar. Sinto que sou observada sobretudo pelos colegas da escola, o que me causa uma sensação 

desagradável, pois penso que estão a julgar o modo como me visto, me comporto... nâo gosto que me observem. 
(-) 

F30 No ensino clínico. É um caso difícil porque estamos a ser avaliados e parece que a nossa postura ou maneira de estar é 
avaliada ao mais pequeno pormenor, em que há uma vigilância contínua do nosso corpo. Por um lado acho que é bom para 
nós, mas por outro acho que por vezes, chega a cair no exagero. 

(+)(-) 
F31 Ensino clínico. Penso que há uma supervisão excessiva em relação à nossa aparência! Afinal de contas qual é o problema de 

usarmos ganchos com brilhantes? 
(-) 

M32 Ensino clínico. 
Sentimentos de preocupação e injustiça 

(-) 
M33 Balneário. 

É um olhar avaliador e uma pessoa sente-se ameaçada 
(-) 

M34 Nos locais como na sala de aula, sala de práticas ou ensino clínico. 
Qualquer desatenção é vista como desadequada 

(-) 
F35 Quando somos usados para exemplificar qualquer tipo de procedimentos. 

Temos a sensação de que estamos a ser observados sem cessar e muito intimamente. 
(-) 

M36 Sala de aula Sinto sempre uma ligeira ansiedade pelo facto de existir uma grande exposição 
(-) 

F37 
M38 O sentimento é incomodativo por olharem constantemente para mim. 

(-) 
M39 Ensino clínico. Faz com que fique nervoso, ansioso, inibido e preocupado. Detesto sentir-me observado e avaliado! Fico com 

a noção de que estou a fazer mal as coisas, de que só faço asneiras e desconcentro-me do meu trabalho. 
(-) 

F40 -
F41 -
F42 0 ginásio é provavelmente o local mais significativo. É um local onde estamos todas juntas e nos despimos completamente 

para tomar banho ou para nos equiparmos. 
(+)(-) 

F43 Os intervalos. São espaços/tempos excelentes para a interacção dos diferentes actores da escola e pessoalmente sinto-me alvo 
de bastantes olhares, não só pela roupa que visto naquele dia em especial, mas também diferenças no corpo que possam 
existir, e é aqui que os comentários são bastante usados. Não posso dizer que me sinto mal, mas por vezes constrangida e 
ligeiramente envergonhada 

(+)(-) 
M44 No ginásio. É frequente a avaliação do corpo, fazendo observações acerca do mesmo. 

(+)(-) 
F45 O ensino clinico pelas razoes já apontadas. 

É aí que me sinto mais restringida e sujeita a controlo. Os sentimentos são negativos, de renúncia, de mal-estar. 
(-) 

(+) tonalidade positiva da imagem de vigilância e controlo do corpo exercido pelo OUTRO 
(-) tonalidade negativa da imagem de vigilância e controlo do corpo exercido pelo OUTRO 
(+) (-) tonalidade positiva/negativa da imagem de vigilância e controlo do corpo exercido pelo OUTRO 
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2. Sistema categorial: Imagem e sentimentos que ocorrem ao recordar o espaço escolar mais 
significativo onde o corpo é mais sujeito a vigilância e controlo 

CATEGORIA SUBCATEGORIA ENUNCIADOS e sujeitos 

MAL-ESTAR 

ESPAÇOS ONDE 
DECORREM AS 
ACTIVIDADES 
PEDAGÓGICAS 

ATITUDE DO OUTRO 

A primeira vez que usamos farda no 1" ensino clínico (F2); 
Ensino clínico por tudo o que já referi, despertam em mim revolta por vezes 
porque mesmo dando razão às professoras acho que exageram. Por exemplo é 
compreensível andar um dia inteiro com bolhas nos pés a prestar cuidados só 
porque temos que usar aqueles sapatos?!(F4); 
Ginásio. As pessoas comentam as formas do nosso corpo! Sinto-me por vezes 
muito observada e consequentemente constrangida (F5); 
Talvez as salas de aulas e os ensinos clínicos. Porque há um "face-a-face " entre 
alunos eprofessores e a vigilância e controlo é maior(F7); Ensinos cltnicos.(F9); 
Um local onde sem dúvida o meu corpo foi observado, foi no ginásio. Esta 
observação/apreciação gerou sentimentos muito contraditórios, tais como: 
desconforto ou sensação de bem-estar. Esta situação também foi mais frequente 
por volta dos 15-16 anos (Ml 4); 
Em ensino clínico. Por vezes sinto-me tão observada, tão controlada, que não sei o 
que hei-de fazer. Fico bastante nervosa quando sinto que tenho alguém a seguir 
todos os meus movimentos (F16); 
O ginásio ou outros locais de prática desportiva. É sempre um bom local para 
podermos olhar para as raparigas mais esbeltas e ficas "de olhos em bico ". 
Alegria, satisfação (M25); 
Por exemplo, nos ensinos clínicos. Sentimo-nos frequentemente controlados e 
avaliados, inclusive até na nossa forma de vestir, pentear, etc. O rigor dos 
uniformes que têm que cumprir exactamente o plano estipulado. O cabelo que tem 
que estar em "harmonia" com o uniforme (F27); 
Ensino clinico. Sentimentos de preocupação e injustiça (M32); 
Quando somos usados para exemplificar qualquer tipo de procedimentos. Temos a 
sensação de que estamos a ser observados sem cessar e muito intimamente (F35); 
Sala de aula. Sinto sempre uma ligeira ansiedade pelo facto de existir uma grande 
exposição (M36); 
O sentimento é incomodativo por olharem constantemente para mim (M38); 
Ensino clínico. Faz com que fique nervoso, ansioso, inibido e preocupado. Detesto 
sentir-me observado e avaliado! Fico com a noção de que estou a fazer mal as 
coisas, de que só faço asneiras e desconcentro-me do meu trabalho (M39); 
O ensino clínico pelas razoes já apontadas. É aí que me sinto mais restringida e 
sujeita a controlo. Os sentimentos são negativos, de renúncia, de mal-estar (F45); 
Não foi bem uma vigilância e controlo sobre o meu corpo, mas sobre os 
acessórios. Durante o ensino clinico a docente alertou-me para não usar meias 
com riscas(F12); 
Ensino clínico. Ê um lugar muito significativo, dado que estão muitas pessoas a 
controlar o nosso corpo, os nossos movimentos. São professores, os outros 
enfermeiros, outros profissionais, doente e família que nos seguem com os olhos, 
que controlam até a forma como estamos vestidos, os adereços que usamos, e se 
são ou não concordantes com a sua forma de pensar e de ver as coisas (F28); 
Nos locais como na sala de aula, sala de práticas ou ensino clínico. 
Qualquer desatenção é vista como desadequada (M34); 
No ginásio. É frequente a avaliação do corpo, fazendo observações acerca do 
mesmo (M44); 

ATITUDE CRITICA 

O ensino clinico é um momento de grande controlo, desde as meias até ao cabelo 
que deve estar integralmente preso (se grande). Que importância tem as meias não 
serem completamente brancas? Claro que esteticamente preto não ficaria bem, 
mas é algo dependente dos gostos de cada um... Há pois um controlo quanto a 
estes aspectos (F1J; 
Ensino clinico. Estou num processo de avaliação mas também de formação e 
procuro sempre fazer bem quando estou a ser observado.(M10); 
As salas de aulas. Nunca deveriam ser lugar de vigilância mas de partilhas de 
experiências (F22); 
Por exemplo nos ensinos clínicos tens de estar rigorosamente vestido como os 
professores mandam (M24); 
No ensino clinico. Penso que a aparência na nossa profissão deve ser adequada 
(M26); 
No ensino clínico. É um caso difícil porque estamos a ser avaliados e parece que a 
nossa postura ou maneira de estar é avaliada ao mais pequeno pormenor, em que 
há uma vigilância contínua do nosso corpo. Por um lado acho que é bom para nós, 
mas por outro acho que por vezes, chega a cair no exagero (F30); 
Ensino clinico. Penso que há uma supervisão excessiva em relação à nossa 
aparência! Afinal de contas qual é o problema de usarmos ganchos com 
brilhantes? (F31);  
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2. Sistema categorial: Imagem e sentimentos que ocorrem ao recordar o espaço escolar mais significativo 
onde o corpo é mais sujeito a vigilância e controlo (Cont.) 

CATEGORIA SUBCATEGORIA ENUNCIADOS e sujeitos 

INVASÃO DA 
INTIMIDADE 

ESPAÇOS ESCOLARES 
DE CARIZ EXTRA-
PEDAGÓGICO 

MAL-ESTAR 

Balneário. Ê um local onde gostamos sempre de ter alguma 
privacidade que por vezes é invadida (M3); 
No vestiário/balneário. Quando trocamos de roupa, sinto, e se 
calhar é paranóia, que tenho não sei quantos pares de olhos em 
cima de mim. 0 que tenho vestido, o que vou vestir, qual a minha 
roupa interior, pequenos pormenores. Sinto-me envergonhada 
com algum constrangimento em me despir (F18); 
Vestiário. Sinto que neste local o nosso corpo e as nossas 
características (boas e más) estão mais expostas (M20); 
Balneário. É um olhar avaliador e uma pessoa sente-se ameaçada 
(M33); 
O ginásio é provavelmente o local mais significativo. É um local 
onde estamos todas juntas e nos despimos completamente para 
tomar banho ou para nos equiparmos (F42); 

ATITUDE PESSOAL 

Ma cantina/refeitório. Este é um lugar de maior convívio e é 
normal que exista maior vigilância sobre nós. É uma tendência 
natural para observar o outro, como ele é, como está, o que está 
afazer. Sinceramente não gosto e quando isto acontece não me 
sinto nada à vontade (F6); 
Talvez o bar. Tenho tendência a imaginar que as pessoas poderão 
porventura a criticar-me de alguma forma (F15); 
Cantina/refeitório. Reparam na quantidade de comida. Fico 
revoltada, afinal somos livres ou pelo menos deveríamos ser! 
(F17); 
Penso que o mais significativo é o bar da escola. Porque é o 
único sitio em que frequentemente estou mais exposto e que mais 
facilmente fico vulnerável à vigilância e comentários (M23); 
Por vezes na cantina e no bar. Sinto que sou observada sobretudo 
pelos colegas da escola, o que me causa uma sensação 
desagradável, pois penso que estão a julgar o modo como me 
visto, me comporto... não gosto que me observem (F29); 
Os intervalos. São espaços/tempos excelentes para a interacção 
dos diferentes actores da escola e pessoalmente sinto-me alvo de 
bastantes olhares, não só pela roupa que visto naquele dia em 
especial, mas também diferenças no corpo que possam existir, e é 
aqui que os comentários são bastante usados. Não posso dizer 
que me sinto mal, mas por vezes constrangida e ligeiramente 
envergonhada (F43); 
Nos intervalos, no refeitório e no bar. Sinto-me mais vigiado e 
controlado e por isso tento comportar-me melhor, evitando 
movimentos e comportamentos que levem as pessoas apensar que 
não tenho uma boa aparência física (MS); 
No bar e na cantina/refeitório. Repara-se em tudo, há sempre 
alguém que "nospassa de cima a baixo". Isto dá-me vontade de 
ir perguntar à pessoa se lhe devo alguma coisa (quando são 
indiscretas). Mas como a nossa escola é muito pequena acabamos 
todos por fazer a mesma coisa (F19);  



ANEXO VI 

CORPO PARA O OUTRO: O CORPO SUJEITO A RESTRIÇÕES OU PROIBIÇÕES 
NA ESCOLA 

Quadros do sistema categorial 

1. Restrições ou proibições físicas na escola que mais incomoda o jovem 
2. O microcosmos pessoal: Imagem e sentimentos que ao ocorrem ao recordar as restrições e 

proibições mais significativas 
3. Imagem e sentimentos que ocorrem ao recordar as restrições e proibições mais 

significativas durante as actividades escolares 
4. Momento do percurso escolar cujas situações vividas de restrições e proibições tiveram 

maior impacto 
5. Tipo de reacções dos responsáveis perante as transgressões do jovem 
6. O que pensa acerca do tipo de restrições e proibições físicas exercidas pela escola 

-80 -



ANEXO VI 

1. Sistema categorial: Restrições ou proibições físicas na escola que mais incomoda o jovem 

CATEGORIAS ENUNCIADOS E SUJEITOS 
ACTIVIDADES 
LÚDICAS 

Haver um espaço determinado para algo (ver filmes) sem que tal ofizessem(Fl); Não poder 
jogar cartas Não jogar futebol fora dos locais próprios(M8); Fazer festas (colocar música 
para dançar)(M20); Retirarem o recreio; Ficar sem o intervalo(M34). 

AFECTIVIDADE/ 
SEXUALIDADE 

Não se pode namorar na escola(Fl); Namorar nos corredores(M3); Não namorar(F5); em 
algumas escolas verifica-se desaprovação a manifestação de afecto entre namorados(F7); 
Não namorar empúblico(M8); Proibição de permanecer com o namorado nos locais visíveis 
da escola, tais como as traseiras(F13); Não se poder namorar em átrios da escola(M14); 
Proibido namorar (M20); Namorar((M25); Namorar(F27); há regras informais, não físicas, 
mas que é suposto cumprir, que não gostam muito, tal como: "namorar" só de trás dos 
pavilhôes(F28); Relativamente a escolas e anos anteriores incomodava-me o facto de não 
poder namorar nos corredores (F29); "proibição de namoro"(F30); Proibir namorar na 
escola(F31); os bancos ditos para os namorados(F43); 

MOVIMENTO 

Só sair da escola quando autorizado ou no final das aulas; Não poder mandar mensagens nas 
aulas (Fl); Correr nos corredores(M3); Não fazer muito barulho; Estar sossegado(M8); Não 
fazer barulho nos corredores das salas de aulas; Não comer nos corredores; Não poder 
utilizar as escadas dos professores(F9); Não poder almoçar na escola em ensino 
clínico(M10); Não se poder sair da escola durante as festas; Não se poder comer dentro da 
biblioteca; Haver uma passagem exclusivamente para os professores (F16); Proibido sair da 
escola (preparatória) (M20); Não poder trazer amigos para a escola(F22); Lembro-me de 
uma norma que não è estabelecida pela escola mas que se aplica - os professores têm sempre 
prioridade(M24); Saídas da escola(F27); não deixarem sair da escola nos intervalos(F30); 
Talvez o acesso a determinados locais era restrito(F35); Obrigação de nos mantermos 
sentados durante uma aula; Limitação de movimentos corporais(M36); Horário da biblioteca 
(horário de almoço); Horário de entrada na sala de aula; 
Proibição de abandonar o recinto da escola durante o tempo de aulas(M39); Lembro-me por 
exemplo que não se podia pisar o campo de futebol, pôr sapatilhas ou ténis(F42); Em 
algumas escolas por onde passei considerei restrições espaços que eram vedados, os espaços 
para estarmos eram subtilmente demarcados; horários para frequentar grandes espaços; 
sentidos proibidos a alunos!!!(F43); Aulas confinadas a espaço fechado 
Realização de testes em cadeiras desconfortáveis(F45). 

DE HÁBITOS 
TABÁGICOS 

Não fumarfFl); Não fumar nos corredores(M3); proibição de fumar dentro da escola 
(imposta aos alunos mas desrespeitada pelos professores), é hipócrita, isto nas escolas do 
ensino básico e preparatório(F7); Proibição defumar nos locais interiores da escola(FI3); 
Não se poder fumar na escola(F16); Proibido fumar(M20); Fumar(M25); Fumar(M26); não 
poderem fumar(F30);fumar(M33). 

APRESENTAÇÃO 
PESSOAL 

Tipos de roupa; Cor do cabelo; Maquilhagem; Pircings(F2); Utilização de brincos(M3); 
Lembro-me de no secundário nas aulas de educação física só deixavam fazer a aula de 
calções chovesse ou fizesse sol; Não é permitido entrar na sala técnica sem bata(F4); 
Maneira de vestir(F5); Na minha escola não vejo grandes restrições ou proibições físicas. No 
entanto se "tu" te apresentas vestida à hippie ou um pouco mais extravagante, fora do 
normal, é mais que certeza que se vão fazer comentários. Há escolas em que o regulamento 
proíbe andar de saia curta..., calções, etc...Eu não vejo isso como um factor a impor numa 
escola 
Cada um é livre e deve andar como gosta desde que não interfira com o outro (F6); restrições 
quanto ao tipo de roupa a usar, embora "não oficial " está sempre patente; na escola durante 
os estágios são impostas inúmeras imposições quanto a adornos, roupas, maquilhagem, cor 
do cabelo, ... (F7); Não tenho bem a certeza se é uma proibição, mas no verão na escola 
secundária os rapazes não podiam assistir às aulas de calções; Na escola de enfermagem os 
rapazes não devem usar brincos e cabelo comprido(F12); Nos estágios não podemos usar 
adornos (como ganchos no cabelo, etc...) de acordo com as nossas preferências 
pessoais(F13); Restrições com o vestuário (saias curtas e calções); Restrições relacionadas 
com o cabelo e com a barba (M14); Relativas à roupa: saias curtas, uso de tops(F15); Não 
poder usar brincos nos ensinos clfnicos(F17); Vestir adequadamente(F22); Não me 
incomodam directamente a mim, mas penso que as restrições que impõem relativamente ao 
aspecto físico para o estágio (ensino clínico) são um pouco absurdas, como: barba por fazer, 
cabelo com gel - imposição nas primeiras aulas do curso(M23); Preconceitos com piercings; 
Formas de vestir mais alternativas; Cabelos pintado; Tamanho do cabelo(M26); 
Penteados(F27); não usar piercings, forma de vestir de acordo com a maioria(F28); 
Relativamente a escolas e anos anteriores incomodava-me o facto de ser proibido algum tipo 
de roupa no verão (sandálias de praia, mini-saia, etc...)(F29); "não usar a roupa que cada 
um gosta "(F30); Não usar roupa "provocante "(F31); Cabelo comprido, brincos, calções e 
cabelo rapado(M32); 
Cabelos compridos, brmcos(M33); A necessidade de usar roupa limpa e integra (não que me 
incomodasse) (F35); Roupa não pode ser extravagante 
Obrigatoriedade de mudar de visual (barba, etc...) durante a presença na escola(M36); 
Dentro das regras de higiene; Não poder utilizar acessórios mais personalizados em estágio; 
Não poder usar qualquer tipo de vestuário sem ser alvo de "cem olhares "(F45). 
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2. O microcosmos pessoal: Imagem e sentimentos que ocorrem ao recordar as restrições e 
proibições mais significativas 

SUJ IMAGENS REPERTORIADAS E SEU AFECTO 
Fl Talvez o mais recente seja enviar mensagens nas aulas. Algo não explicitamente proibido, mas que não convém... 

Eu tento disfarçar quando o faço, mas provavelmente sem atingir esse fim, no entanto demonstro que não estou ali "à 
vontade"... 

(+)(-) 
F2 Se as roupas forem mais ousadas há maior possibilidade de comentários. 

(+) 
M3 Sem dúvida fumar nos corredores. Eu fico conformado com a atitude dos órgãos superiores ao impor essa restrição, porque 

trata-se de uma questão de respeito por terceiros. 
(+) 

F4 Não gostava nada de ter que fazer educação física em calções, tinha vergonha e frio. Muitas vezes me senti revoltada e 
inferior 

(-) 
F5 Não namorar nem manifestar caricias, beijos em locais da escola- desagrado 

(-) 
F6 A mais significativa poderá ser a forma de vestir muito limitada, e outra que eu não referi, é a forma de arranjar o cabelo, por 

vezes com cores, cortes diferentes. O uso de acessórios, piercing e outros também pode ser condenado. Não concordo, cada 
um é dono de si próprio e deve ser responsável por tal. Se anda desta ou daquela forma, é porque se sente bem, ninguém tem 
nada com isso. 

(-) 
F7 A 3a- na escola durante os estágios são impostas inúmeras restrições quanto a adornos, roupas, sapatos, maquilhagem, cor 

do cabelo - sinto que é uma tentativa de anular a personalidade dos alunos, de os uniformizar de uma forma que possam 
corresponder ao estereotipo do que deveria ser a "enfermeira" (...?) 
A justificação utilizada é respeitar os utentes, não os chocar com a nossa aparência e evitar infecções nasocomiais. 
Em relação à questão da infecção concordo plenamente, mas se por exemplo decidir pintar o meu cabelo de verde, isso não 
vai favorecer a propagação da infecção, mas pode chocar o doente. 
Concordo que se deve respeitar o doente e não o chocar, mas quem me respeita a mim, e à minha opção de pintar o cabelo de 
verde? 
A qualidade dos cuidados está relacionada com o meu comportamento e acção, não com a minha aparência física Claro que 
isto não acontece sempre e ainda nada disso aconteceu comigo, mas pode vir a suceder, e ficaria muito triste se se 
valorizasse mais o meu exterior do que o interior. 

(+)(-) 
M8 Alguns professores ficavam escandalizados quando observavam alunos entre os 10 e 14 anos aos beijos no meio da escola, à 

frente de toda a gente.Uma professora costumava dizer estas coisas. Eu costumava ficar revoltado com a situação e só me 
apetecia contrariar o pedido da professora. 

(-) 
F9 0 facto de não poder utilizar a escada dos professores irritava-me profundamente, por causa do elitismo. 

(-) 
MIO Não poder comer na escola em altura de estágio - durante muito tempo isso fez-se e só agora é que foi proibido. 

F13 Lembro-me de um que embora não se tenha passado comigo leva-me a reflectir um pouco. 
Em situação de ensino clínico uma aluna foi chamada à atenção por usar uns ganchos de bombazina que mal se distinguiam 
do cabelo apenas por estes terem uns traços coloridos. 
Lembro-me de na altura me sentir angustiada, frustrada e triste com essa atitude. 

(-) 
M14 No 9° ano tive uma professora de idade avançada, que sendo muito autoritária não permitia que as alunas permanecessem na 

sala de aula quando usavam saia. Por sua vez, esta professora mostrava-se muito satisfeita e simpática, quando os rapazes 
vinham para as aulas de calções. 

(-) 
F15 A relacionada com a roupa. Não concordo com que se devam passar certos níveis (saias muito curtas, topes muito 

decotados), mas também não concordo com a radicalidade adoptada por algumas escolas. 
(+)(-) 

F16 Não se poder fumar dentro do recinto da escola e os professores alertarem-nos para que isso é proibido. Mas, revoltava-me o 
facto de eles fumarem dentro da escola. Acho que se era proibido para uns também deveria ser para outros. 

(-) 
F17 Aconteceu num ensino clínico em que eu usei uns brincos (argolas simples, tamanho médio) e a professora me chamou à 

atenção 
M20 Colocar música para dançar. íamos dançar na escola quando fomos advertidos, fiquei com a sensação de que na escola 

apenas se pode estudar e não divertir-se. 
(-) 

F22 Não trazer amigos exteriores à escola. Para mim é uma das mais marcantes. Só podemos ter amigos na escola? Nunca 
compreendi essa regra. 

(-) 

(+) tonalidade positiva da imagem de SI 
(-) tonalidade negativa da imagem de SI 
(+) (-) tonalidade positiva/negativa da imagem de SI 
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2.0 microcosmos pessoal: Imagem e sentimentos que ocorrem ao recordar as restrições e proibições mais 
significativas (Cont.) 

SUJ IMAGENS REPERTORIADAS E SEU AFECTO 
M23 Normalmente não gosto de ter a barba cortada, gosto sempre de a sentir um pouco, mas não exageradamente grande. 

Mas isso nunca foi obstáculo nem nunca me referiram ou reclamaram... 
(+) 

M24 Por vezes se vamos à reprografia se chega um professor ele é logo atendido, o mesmo acontece na biblioteca, bar, etc. 
(-) 

M25 Proibição de namorar na escola apesar de ser um aspecto que devemos de ter em conta para não faltar ao respeito, o facto de 
estarmos de braço dado com o namorado não foge muito as normas. 

(-) 
M26 O tamanho do cabelo, já que fui prejudicado num ensino clinico (não nesta escola), por ter o cabelo comprido de mais para ser 

enfermeiro. Tendo eu a perfeita consciência que tal facto nada interferiria com a minha prestação de cuidados e tendo sempre 
presente a certeza que mantinha a higiene necessária. 

(-) 
F27 Quando era mais nova sentia-me mal por estar sozinha com um rapaz pois começavam logo os professores e os auxiliares a olhar e a 

criticar a situação. Sentia que estava a fazer algo de errado, sentia que não devia ter feito o que fiz, sentia-me reprimida. 
(-) 

F28 Nenhuma destas regras me afectou de forma mais significativa, logo não há nada que recorde relacionado com elas. 
(+)(-) 

F29 Nunca se passou nenhuma situação comigo, mas recordo com alguma revolta e consternação situações em que alguns professores 
alertavam algumas colegas de que era roupa imprópria para frequentar a escola. 

(-) 
F30 "restrições do namorar". Sentimentos de discórdia já que não temos o direito de expressar os nossos próprios sentimentos. 

(-) 
F31 A de proibição do "namoro". Acho que é uma estupidez! A escola ter vários espaços públicos e não vejo qual o problema de 

namorar aí!!! 
(-) 

M32 Cabelo rapado. E uma característica estereotipada para drogado, vadio ou doentes. Para mim é uma coisa perfeitamente normal. 
Cada um anda como quer. Acho que no campo da saúde é significativa, aí costuma causar problemas, principalmente com as 
pessoas mais idosas. 

(-) 
M33 Fumar. No liceu não podia fumar senão ia ao conselho directivo. Que raiva, que injustiça, que revolta. 

(-) 
M34 Detesto ficar sem intervalo, principalmente quando estou com fome e ficam sempre a adiar a hora de fazer intervalo. 

(-) 
F35 A vontade de explorar os lugares inacessíveis era sem dúvida das minhas maiores prioridades. Talvez porque "o proibido é o mais 

apetecido" 
(+) 

M36 A quase obrigatoriedade de os alunos se manterem sentados, que por vezes se torna inconfortável (prisão). 
(-) 

M39 A proibição de abandonar o recinto da escola. 
Causa revolta, indignação. 

(-) 
F42 Da única situação que enumerei (porque agora não me ocorre outra), nem sempre era prático e era uma tentação enorme ir para o 

campo com os sapatos que de momento se tinham calçados, era prático. Se o fizesse-mos estávamos a levar uma recadeira das 
funcionárias. 

(-) 
F43 Lembro-me da minha paixão pelo futebol. A escola só tinha dois campos, destinados aos que chegassem primeiro, mas nada dizia 

que era para os rapazes que chegassem primeiro, mas isso deveria estar implícito, porque quando nós raparigas chegávamos 
primeiro, os rapazes nunca permitiam essa posição quando queriam jogar. E os funcionários permitiam esse machismo, "espaço 
destinado a rapazes". Sentia-me como é evidente revoltada, angustiada e injustiçada. 

(-) 
F45 A 1* é a que mais me perturba - "dentro das regras de higiene não poder usar acessórios mais personalizados em estágio". 

Na medida em que me sinto totalmente modelada pela escola, que procura uniformizar e abolir as personalidades em estágio, como 
se fossemos todos iguais, como máquinas. Estamos lá para trabalhar friamente e o nosso "eu" fica no cacifo. 

(-) 

(+) tonalidade positiva da imagem de SI 
(-) tonalidade negativa da imagem de SI 
(+) (-) tonalidade positiva/negativa da imagem de SI 
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3. Sistema categorial: Imagem e sentimentos que ocorrem ao recordar as restrições e proibições 
mais significativas durante as actividades escolares: na apresentação pessoal durante as actividades 

pedagógicas 

SUBCATEGORIA ENUNCIADOS e sujeitos 

MAL-ESTAR 

Não gostava nada de ter que fazer educação física em calções, tinha vergonha efrio. Muitas 
vezes me senti revoltada e inferior (F4); 
Lembro-me de um que embora não se tenha passado comigo leva-me a reflectir um pouco. 
Em situação de ensino clínico uma aluna foi chamada à atenção por usar uns ganchos de 
bombazina que mal se distinguiam do cabelo apenas por estes terem uns traços coloridos. 
Lembro-me de na altura me sentir angustiada, frustrada e triste com essa atitude (F13); 
A 1° é a que mais me perturba - "dentro das regras de higiene não poder usar acessórios 
mais personalizados em estágio ". Na medida em que me sinto totalmente modelada pela 
escola, que procura uniformizar e abolir as personalidades em estágio, como se fossemos 
todos iguais, como máquinas. Estamos lá para trabalhar friamente e o nosso "eu" fica no 
cacifo (F45); 

ATITUDE CRITICA 

Se as roupas forem mais ousadas há maior possibilidade de comentários (F2); 
A mais significativa poderá ser a forma de vestir muito limitada, e outra que eu não referi, é 
a forma de arranjar o cabelo, por vezes com cores, cortes diferentes. O uso de acessórios, 
piercing e outros também pode ser condenado. Não concordo, cada um é dono de si próprio 
e deve ser responsável por tal. Se anda desta ou daquela forma, é porque se sente bem, 
ninguém tem nada com isso (F6); 
Na escola durante os estágios são impostas inúmeras restrições quanto a adornos, roupas, 
sapatos, maquilhagem, cor do cabelo - sinto que é uma tentativa de anular a personalidade 
dos alunos, de os uniformizar de uma forma que possam corresponder ao estereotipo do que 
deveria ser a "enfermeira" (... ?). A justificação utilizada é respeitar os utentes, não os 
chocar com a nossa aparência e evitar infecções nasocomiais. Em relação à questão da 
infecção concordo plenamente, mas se por exemplo decidir pintar o meu cabelo de verde, 
isso não vai favorecer a propagação da infecção, mas pode chocar o doente. Concordo que 
se deve respeitar o doente e não o chocar, mas quem me respeita a mim, e à minha opção de 
pintar o cabelo de verde? A qualidade dos cuidados está relacionada com o meu 
comportamento e acção, não com a minha aparência física. Claro que isto não acontece 
sempre e ainda nada disso aconteceu comigo, mas pode vir a suceder, e ficaria muito triste 
se se valorizasse mais o meu exterior do que o interior (F7); 
Não poder comer na escola em altura de estágio - durante muito tempo issofez-se e só agora 
é que foi proibido (MIO); 
No 9° ano tive uma professora de idade avançada, que sendo muito autoritária não permitia 
que as alunas permanecessem na sala de aula quando usavam saia. Por sua vez, esta 
professora mostrava-se muito satisfeita e simpática, quando os rapazes vinham para as aulas 
de calções (M14); 
A relacionada com a roupa. Não concordo com que se devam passar certos níveis (saias 
muito curtas, topes muito decotados), mas também não concordo com a radicalidade 
adoptada por algumas escolas (FIS); 
Aconteceu num ensino clínico em que eu usei uns brincos (argolas simples, tamanho médio) 
e a professora me chamou à atenção (Fl 7); 
Normalmente não gosto de ter a barba cortada, gosto sempre de a sentir um pouco, mas não 
exageradamente grande. Mas isso nunca foi obstáculo nem nunca me referiram ou 
reclamaram... (M23); 
O tamanho do cabelo, já que fui prejudicado num ensino clínico (não nesta escola), por ter o 
cabelo comprido de mais para ser enfermeiro. Tendo eu a perfeita consciência que tal facto 
nada interferiria com a minha prestação de cuidados e tendo sempre presente a certeza que 
mantinha a higiene necessária (M26); 
Nunca se passou nenhuma situação comigo, mas recordo com alguma revolta e 
consternação situações em que alguns professores alertavam algumas colegas de que era 
roupa imprópria para frequentar a escola (F29); 
Cabelo rapado. É uma característica estereotipada para drogado, vadio ou doentes. Para 
mim é uma coisa perfeitamente normal. Cada um anda como quer. Acho que no campo da 
saúde é significativa, aí costuma causar problemas, principalmente com as pessoas mais 
idosas (M32);  
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3. Sistema categorial: Imagem e sentimentos que ocorre ao recordar as restrições e proibições mais 
significativas (Cont): da expressão da afectividade/sexualidade 

SUBCATEGORIA ENUNCIADOS e sujeitos 

CONFLITO 

Não namorar nem manifestar caricias, beijos em locais da escola - desagrado (F5); 
Alguns professores ficavam escandalizados quando observavam alunos entre os 10 e 
14 anos aos beijos no meio da escola, à frente de toda a gente. Uma professora 
costumava dizer estas coisas. Eu costumava ficar revoltado com a situação e só me 
apetecia contrariar o pedido da professora (M8); 
Não trazer amigos exteriores à escola. Para mim é uma das mais marcantes. Só 
podemos ter amigos na escola? Nunca compreendi essa regra (F22); 
Quando era mais nova sentia-me mal por estar sozinha com um rapaz pois começavam 
logo os professores e os auxiliares a olhar e a criticar a situação. Sentia que estava a 

fazer algo de errado, sentia que não devia ter feito o que fiz, sentia-me reprimida 
(P7); 
"restrições do namorar". Sentimentos de discórdia já que não temos o direito de 
expressar os nossos próprios sentimentos (F30); 

ATITUDE CRÍTICA 

Proibição de namorar na escola apesar de ser um aspecto que devemos de ter em 
conta para não faltar ao respeito, o facto de estarmos de braço dado com o namorado 
não foge muito às normas (M25); 
A de proibição do "namoro ". Acho que é uma estupidez! A escola ter vários espaços 
públicos e não vejo qual o problema de namorar ai!!! (Fil); 

3. Sistema categorial: Imagem e sentimentos que ocorrem ao recordar as restrições e proibições mais 
significativas (Cont): de movimento nos espaços físicos 

SUBCATEGORIA ENUNCIADOS e sujeitos 

CONFLITO 

0 facto de não poder utilizar a escada dos professores irritava-me profundamente, por 
causa do elitismo (F9); 
A quase obrigatoriedade de os alunos se manterem sentados, que por vezes se torna 
inconfortável (prisão) (M36); 
A proibição de abandonar o recinto da escola. Causa revolta, indignação (M39); 

ATITUDE CRÍTICA 

Por vezes se vamos à reprografia se chega um professor ele é logo atendido, o mesmo 
acontece na biblioteca, bar, etc (F24); 
A vontade de explorar os lugares inacessíveis era sem dúvida das minhas maiores 
prioridades. Talvez porque "o proibido é o mais apetecido " (F35); 
Da única situação que enumerei (porque agora não me ocorre outra), nem sempre era 
prático e era uma tentação enorme ir para o campo com os sapatos que de momento se 
tinham calçados, era prático. Se o fizesse-mos estávamos a levar uma recadeira das 
funcionárias (F42); 

3. Sistema categorial: Imagem e sentimentos que ocorrem ao recordar as restrições e proibições mais 
significativas (Cont): de prática de actividades lúdicas 

SUBCATEGORIA ENUNCIADOS e sujeitos 

CONFLITO 

Não se poder fumar dentro do recinto da escola e os professores alertarem-nos para 
que isso é proibido. Mas, revoltava-me o facto de eles fumarem dentro da escola. 
Acho que se era proibido para uns também deveria ser para outros (F16); 
Fumar. No liceu não podia fumar senão ia ao conselho directivo. Que raiva, que 
injustiça, que revolta (M33); 
Detesto ficar sem intervalo, principalmente quando estou com fome e ficam sempre a 
adiar a hora de fazer intervalo (M34); 
Lembro-me da minha paixão pelo futebol. A escola só tinha dois campos, destinados 
aos que chegassem primeiro, mas nada dizia que era para os rapazes que chegassem 
primeiro, mas isso deveria estar implícito, porque quando nós raparigas chegávamos 
primeiro, os rapazes nunca permitiam essa posição quando queriam jogar. E os 
funcionários permitiam esse machismo, "espaço destinado a rapazes ". Sentia-me 
como é evidente revoltada, angustiada e injustiçada (F43); 

ATITUDE CRÍTICA 

Talvez o mais recente seja enviar mensagens nas aulas. Algo não explicitamente 
proibido, mas que não convém...Eu tento disfarçar quando o faço, mas provavelmente 
sem atingir esse fim, no entanto demonstro que não estou ali "à vontade "...(Fl); 
Sem dúvida fumar nos corredores. Eu fico conformado com a atitude dos órgãos 
superiores ao impor essa restrição, porque trata-se de uma questão de respeito por 
terceiros (M3); 
Colocar música para dançar. íamos dançar na escola quando fomos advertidos, 
fiquei com a sensação de que na escola apenas se pode estudar e não divertir-se 
(M20); 
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4. Sistema categorial: Momento do percurso escolar cujas situações vividas de restrições e 
proibições tiveram maior impacto: ensino básico 

CATEGORIAS ENUNCIADOS e sujeitos 

RISCOS 
AVENTURA 

DA 

"rebelde " e aberto a novas experiências 

"diferentes " e de 

No ensino básico (...), porque uma pessoa é mais 
como querer fumar, etc.(M3); 
No8°e 9 °ano... altura da adolescência em que gostava de vestir roupas 
ter um namorado "secreto "(F5); 
Quando frequentava o ensino básico do 5° ao 9° ano de escolaridade. Porque foi a altura 
em que começava a tornar-me adolescente e a querer experimentar coisas novas. Esta é 
uma altura em que os riscos e a aventura são os aspectos que mais atraem os alunos e por 
isso o gosto em contrariar aquilo que era imposiçõo(M8); 
Quando frequentei o ciclo. Estava a passar pela fase das alterações físicas, epor isso tinha 
alguma importãncia(F15); 
No ensino preparatório. Foi uma época em que eu não me interessava pelos estudos e só 
queria era me divertir(M20); 
No preparatório(F2í); 
Na adolescência. Em que o grupo são fundamentais (F22); 
Talvez quando tinha entre 12-15 anos. A partir daqui passei a comportar-me um pouco 
conforme as regras o exigiam(F28); 
Por volta dos 14-15 anos, a idade da descoberta e das novas experiências, porque em vez 
de nos educarem para a autonomia e a responsabilidade, educam-nos para a punição, o 
que na minha opinião não favoreceu, em nada, o nosso processo de desenvoh>imento(F29); 
No ciclo porque provavelmente sermos mais novos e não termos tanto poder de criticar e 
levar em frente os nossos pensamentos(F30); 
NaC(...)(F31); 
Do 5° ao 9° ano. Era mais inconstante, mais rebelde e não reagia bem a qualquer tipo de 
punição(M34); 
Na adolescência, porque é nesta altura que lutamos por reconhecimento social, e dos 
nossos pares. No entanto estas situações continuam a ter alguma influência sobre mim, 
apesar de já ter a idade que tenho(F35); 
Na altura do meu 5°e 6° ano. 
Adolescência (9°,(...)) devido ao facto de esta ser uma fase de implementação da 
personalidade, em que as restrições podem alterar algumas das nossas 
caracteristicas(M36); 
É uma idade onde se faz um monte de asneiras e tenta-se a todo o momento "pisar o 
risco ". Não digo que seja só esta a idade, mas a minha turma era "especialista no 
desacatos " e transgressões das normas. Havia expulsões e visitas ao directivo com 
frequência(F42J; 
Adolescência talvez pela necessidade de me identificar com os meus pares, era vontade 
implícita desrespeitar tudo o que era regra, suponho que para dar nas vistas(F43);  

4. Sistema categorial: Momento do percurso escolar cujas situações vividas de restrições e proibições 
tiveram maior impacto (Cont): ensino secundário 

CATEGORIAS ENUNCIADOS e sujeitos 

OPOSIÇÃO 
REVOLTA 

Talvez no secundário, época de maiores descobertas, mais coisas para contar aos outros, etc. (Fl); 
No ensino (...) secundário, porque uma pessoa é mais "rebelde " e aberto a novas experiências 
como quererfiimar, etc.(M3); 
No secundário, porque considero que não aceitava tão bem as normas que me impunham, já tinha 
a minha opinião formada e revoltava-me(F4); 
Por volta dos 15-16 anos. Isto porque foi uma idade em que eu atribui muita importância ao 
aspecto físico e ao dos meus pares(M14); 
Foi no secundário nomeadamente no 12" ano (principalmente quando não me deixavam sair da 
escola em dias de festa). Sentia-me revoltado pois já não éramos meninos pequenos e, se em dias 
normais, podíamos sair da escola, não percebia porque é que em dias de festa tínhamos que estar 
presos na escola(F16); 
Quando fiquei a assistir a duas disciplinas do 12° ano por não ter entrado no ensino superior, tive 
que me inscrever numa disciplina qualquer para poder ter o cartão da escola e ter acesso a esta. 
Como já tinha o 12° não me deixaram fazer melhoria a nenhuma disciplina(F19); 
Na altura da adolescência, porque era uma fase em que estava a tentar definir os meus princípios, 
os meus valores, as minhas próprias normas com que havia, mais tarde de "reger" a minha 
vida(F27); 
Na (...) S(F31); 
No liceu. Quanto mais me proibiam mais vontade tinha de ofazer(M33); 
Adolescência (... 10°ano) devido ao facto de esta ser uma fase de implementação da personalidade, 
em que as restrições podem alterar algumas das nossas características(M36); 
No secundário, porque era uma fase em que eu não aceitava sentir-me preso(M39);  
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4. Sistema categorial: Momento do percurso escolar cujas situações vividas de restrições e proibições 
tiveram maior impacto (Cont): ensino superior 

CATEGORIAS 

ADAPTAÇÃO/ 
ESPÍRITO 
CRÍTICO 

ENUNCIADOS e sujeitos 
talvez na altura do estágio, porque temos que usar uma farda e determinadas normas de 
comportamento(F2); 
Na universidade. Considero esta etapa do meu desenvolvimento como único da vida adulta, o 
começar das responsabilidades, temos de lutar por nós próprios e saber o que queremos e 
andamos afazer(F6); 
Talvez actualmente porque estou meio consciente do meu "eu" e consequentemente das 
restrições que lhe são impostas(F7); 
Elas surgiram mais na escola de enfermagem - ensino clínico porque é o momento prático da 
nossa profissão em que contactamos com aspessoas(F12); 
Desde que entrei para a escola de enfermagem. Pois aqui é que vivenciei estas situação (M24); 
Muito recentemente. Nunca pensei que faltar às aulas por razões pessoais, me acontecesse tantas 
repreensões(M25); 
No ensino superior. Porque cresci e me fui apercebendo das coisas. Já temos capacidade de 
reflexão e não gostamos de ser tratados como crianças - à partida estas precisam de mais 
ordens(F45);  

5. Sistema categorial: Tipo de reacções dos responsáveis perante as transgressões do jovem 

CATEGORIAS ENUNCIADOS e sujeitos 

AMEAÇA/ 
AUTORITARISMO 

Pelo que ouço uma expressão é: "vais ao conselho directivo "(M3); 
Fazem comentários autoritários: "regras são regras!" "Maria, se tentarem ganhar a 
deles... "(F4); 
Aplicação de castigos (por exemplo limpar as casas de banho); Gritar connosco 
referindo, que já temos idade para não fazer aquilo! (F5); 
Ficavam zangadas e com razão, pois não tinham autoridade sobre mim(M8); 
O aviso efeito com a ameaça de que se vai dar conhecimento aospais(...)(F15); 
"Não vêm paranenhuma festa!' '(F17); 
Têm uma postura de autoridade e de repreensão(M20); 
Gritam e repreendem as pessoas independentemente de quem está a assistir(F31); 
Normalmente quem falta leva um aviso do estilo: "quem não vem às aulas está a 
perder conteúdos importantes, o que o pode prejudicar "(M33); 
Talvez praticamente de repugnância(F35); 
Por parte dos professores verifica-se a utilização do seu poder através de proibição 
de entrada ou marcação defaltas(M36); 
Criticar a minha atitude(M39); 
Quando era apanhada vinha logo um sermão, desde um simples grito de "fora 
daqui!", "vai para o final da fila!", ou uma torturante conversa para saber se 
achava que o que fiz foi o correcto(F43); 

EXIGÊNCIA 

Numa escola por exemplo se não cumpres o horário, de certeza que se é punido por 
faltas e corre-se o risco de reprovar. Esta é uma das reacções possíveis nas 
escolas(F6); 
(...)Se o episódio se repete, são avisados os pais, por exemplo (ciclo)(...) (F15); 
Repreensões verbais e sobretudo nas provas de avaliação(M25); 

TOLERÂNCIA 

Depende das pessoas, por vezes agrada-lhes a participação e por vezes vejo pela 
expressão facial que isso não acontece(FÓ); 
Normalmente adoptam uma postura de aviso, numa primeira transgressão(...)(F15); 
Normalmente "fechavam os olhos ", não passavam pelo sitio, onde nós estávamos 
apesar de saberem que estávamos lá(F16); 
São compreensivos e procuram explicar, explicitar os assuntos(M44); 

ACONSELHAMENTO 

Na escola de enfermagem as "transgressões" (...) os responsáveis não proíbem mas 
aconselham ("os rapazes não podem usar brincos e cabelo comprido ")(F12); 
"aconselham " a mudar o que não concordam(M26); 
"ainda não tens idade para namorar!"; "éfeio!"; "o cabelo deve cabelo deve estar 
em harmonia com o resto do uniforme "(F27); 
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6. Sistema categorial: O que pensa acerca do tipo de restrições e proibições físicas exercidas pela 
escola: modelo normativo vigente 

SUBCATEGORIA ENUNCIADOS e sujeitos ' 

CONSERVADOR/ 
REPRESSIVO 

Talvez sirvam para nos "conter" de certa forma,(—)(F1.AL/AS/M- Ens. Sec); 
Não tem qualquer sentido de existirem(F2:AP- Ens. Sup.) 
Tem tudo a ver com uma questão de respeito por terceiros e de princípios de cidadania(M3:AS/M/HT/AP-
Ens. Sec); 
Não fazem sentido nenhum! (F5:AS/AP- Ens. Bás.); 
Erradas. São impostos comportamentos e restrições, não se tenta modificar nada, mas sim 
reprimir(F7:AS/AP- - Ens. Sup.); 
(...) porém acho que são demasiado rígidos epor vezespunitivos(F9:M); 
Erradas. São impostos comportamentos e restrições, não se tenta modificar nada, mas sim reprimir 
(F13:HT) 
Considero que se demasiado radicais, não fazem sentido. (...) (FI5:AP- Ens. Bás.); 
Não têm porque razão de ser(Fl 7:AP); 
(...) No ensino superior estas já não se justificam(Fl9- Ens. Sec); 
Porque são um pouco conservadoras(M20:AS/M/AL- Ens. Bás.); 
Faz-me pensar nos relatos dos meus pais e avós no tempo do fascismo. Acho uma falta de respeito pela 
liberdade de expressão(M26:HT/AP); 
No contexto da situação que descrevi, achava tudo aquilo bastante ridículo, tanto o facto de ser 
"proibido " namorar nos corredores, como as restrições de roupa. 
Na altura, acho que já éramos bastantes responsáveis, e, e os professores em vez de fomentarem essa 
responsabilidade, optavam pela recriminação e que, na minha opinião, só piorava as coisas(F29:AS/AP-
Ens. Bás.); 
Não acho justo porque cada um tem poder sobre os seus actos e sobre o seu próprio 
corpo(F30:ÂS/M/HT/AP-Ens. Bás.); 
Acho uma estupidez, somos livres e donos da nossa mente e corpo(F3LAS/AP- Ens. Bás./ Ens. Sec); 
Achomal(M33:HT/AP- Ens. Sec); 

Julgo que retiram a liberdade a cada um de nós, da nossa forma de ser, de estar. Não concordo com 
muitas delas(F45:AP- Ens. Sup.); 

NECESSÁRIO 

Algumas ajudam ao bom funcionamento das escolas, (...) (F9:M). 
Por um lado concordo porque nem todas as pessoas estão "abertas "para tantas transformações epara 
bem até de nós mesmos é aconselhável preservar certas características. As pessoas mais idosas (algumas) 
não reagem muito bem a rapazes com brincos ou com cabelos compridos, elas podem negar-se a serem 
cuidados por "tais "pessoas ainda mais que fossem alunos (estes podem-se sentir frustrados) (F12.AP-
Ens. Sup.); 
Acho que as restrições e proibições físicas são necessárias, principalmente até ao 9° ano, embora algumas 
sejam necessárias até ao 12° ano, como não deixar entrar pessoas estranhas nas escolas, para protecção 
de todos os alunos. (...)(F19- Ens. Sec); 
Penso que são construtivas e nunca fico chateado(M23:AP); 
Na escola onde ando não são exercidas restrições e proibições ffsicas(M34:AL- Ens. Bás.) 
Por um lado têm razão. Temos responsabilidades e devemos cumpri-las, (...) (M25:AS- Ens. Sup.) 
São processos normais de transmissão de normas e regras sociais e culturais(F35:M/AP- Ens. Bás.); 
Algumas têm razão de existir. Muitas regras existem porque as pessoas não têm ctvismo(F42:M- Ens. 
Bás.); 

NECESSÁRIO/ 
SEM SENTIDO 

Algumas penso que estão correctas, outras penso que são um pouco exageradas, como é o facto de 
proibirem os alunos de namorarem à sua vontade (...)(M8:AL/AS/M- Ens. Bás.) 
Algumas fazem sentido, no entanto outras não, deve haver alguma compreensão e tolerância(M10:M) 
Penso que muitas das normas existentes nas escolas têm razão para existir. Como vivemos em comunidade 
temos que adquirir determinados comportamentos não desviante da cultura assimilada desta população. 
No entanto algumas mudanças culturais vão sendo introduzidas, sendo porém estas mudanças difíceis de 
aceitar (especialmente pelas pessoas de meia idade). 
A solução penso que reside numa solução equilibrada e gradativa(Ml 4: AP- Ens. Sec); 
Algumas são incompreensíveis. Outras têm alguma razão de ser(F22:M/AP- Ens. Bás.); 
Penso que existem normas que devem ser cumpridas para manter a ordem, no entanto há situações que 
deveriam ser alteradas(M24:M- Ens. Sup.); 
Por um lado têm razão. Temos responsabilidades e devemos cumpri-las, mas, por vezes somos 
impossibilitados, por razões pessoais, de cumprir as normas com rigor(M25:AS/HT- Ens. Sup.); 
Tudo depende das restrições. Penso que algumas fazem sentido, outras no entanto são completamente 
descabidas(F36:M/AP- Ens. Sec); 
Algumasjustificam-se, outras nâo(F39:M- Ens. Sec); I 

1 Enunciados que se referem às restrições e proibições físicas exercidas pela escola que mais incomoda o jovem: 
AL - Actividades Lúdicas 
AS - Afectividade/Sexualidade 
M- Movimento 
AP - Apresentação Pessoal 
HT- Hábitos Tabágicos 

Que decorreram no: 
Ens. Bás. - Ensino Básico (2o e 3o ciclos); 
Ens. Sec - Ensino Secundário 
Ens. Sup. - Ensino Superior 
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6. Sistema categorial: O que pensa acerca do tipo de restrições e proibições físicas exercidas pela escola: 
impacto do modelo no jovem (Cont): impacto no jovem 

SUBCATEGORIA ENUNCIADOS e sujeitos 2 

EFEITOS NO 
COMPORTAMEN 
TO DOJOVEM 

(..Jtodos acabam por as transgredir, de uma forma mais camuflada!(Fl:HT- Ens. Sec.) 
De certa forma influenciam a nossa maneira de ser, somos como que moldados às regras e não 
nós pròprios(F4:AP- Ens. Sec); 
Parece-me completamente desprovido de lógica uma vez que as restrições levam a forma mais 
excessivas de comportamentos ditos proibidos(F7:HT- Ens. Sup.). 
(...) só os fazia violar ainda mais as regras(M8:AS/M- Ens. Bás.) 

Parece-me completamente desprovido de lógica uma vez que as restrições levam a forma mais 
excessivas de comportamentos ditos proibidos (...)(F13:AS). 
(...) Se incitam os jovens a transgredi-la, encaram-nas como um desqfio(F15:AP- Ens. Bás.); 
Penso que as proibições levam a que os jovens tenham uma enorme vontade em transgredir. 
Há uma grande tendência de os jovens "pisarem a linha" (F16;M- Ens. Sec); 
(...) Isto faz com que os adolescentes sintam ainda mais vontade de contrariar as regras, ou 
então podem passar a sentirem-se constrangidas, tímidas, sem vontade de exprimir as suas 
ideias, ou passam a sentir medo, em vez de viver(F28:AS/AP- Ens. Bás.); 
Acho que são exageradas. Penso que se não houvesse qualquer tipo de restrições havia menos 
conflitos do que na situação actual(M32:AP); 
Estas proibições podem ser prejudiciais para o individuo(F41); 
Julgo que retiram a liberdade a cada um de nós, da nossa forma de ser, de estar. Não 
concordo com muitas delas(F45:KÍ- Ens. Sup.). 

NÂO TEM EM 
CONTA A FASE 
DE 
ADOLESCÊNCIA 

Por vezes penso que não é muito correcto. Os estudantes universitários, na minha opinião, são 
pessoas crescidas, responsáveis e sabem o que andam afazer. Devem orientar a sua vida, não 
são crianças para serem controlados e punidos com castigos(F6:AP- Ens. Sup.); 
(...)A escola não deveria estabelecer essas regras e tentar moldar os adolescentes pois estes 

apesar de imaturos, sob o ponto de vista cognitivo e físico, têm e vão formando convicções 
próprias, sentimentos, etc. (F13:AS/HT/AP) 
Se por um lado elas têm a missão de ajudar os alunos a ver/reflectir que na vida existem 
regras de conduta a respeitar, nas idades menores de 16 anos só parecem existir para não 
serem cumpridas, são idades que tudo que está instituído apetece desrespeitar(F43:AS/M- Ens. 
Bás.); 

2 Enunciados que se referem às restrições e proibições físicas exercidas pela escola que mais incomoda o jovem: 
AL - Actividades Lúdicas 
AS- Afectividade/Sexualidade 
Aí- Movimento 
AP - Apresentação Pessoal 
HT- Hábitos Tabagicos 

Que decorreram no: 
Ens. Bás. - Ensino Básico (2° e 3o ciclos); 
Ens. Sec. - Ensino Secundário 
Ens. Sup. - Ensino Superior 
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