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Resumo 

 
As mulheres são particularmente susceptíveis às imagens de beleza magra sugeridas 

pelos media e socialmente aceites, que tendem a provocar sentimentos de desadequação, a 

diminuir a auto-estima feminina e levam a uma permanente insatisfação com a sua imagem 

corporal, conduzindo por vezes a comportamentos disruptivos, nomeadamente a desordens do 

comportamento alimentar. 

Os tamanhos da roupa que se veste são um reflexo da dimensão e forma do corpo, e 

uma consequência de factores como o peso, altura e as formas do corpo. Neste trabalho 

pretendeu-se compreender se existe alguma relação entre os tamanhos da roupa que se veste, 

o auto-conceito sexual e o envolvimento em relações afectivas amorosas e/ou relações 

sexuais. 

Participaram neste estudo 84 mulheres com idades compreendidas entre os 18 e os 45 

anos. Foram registadas medidas corporais que permitiram o cálculo do IMC, RCA e o tamanho 

da copa. Todas as inquiridas preencheram um questionário onde foram pedidos dados 

sociodemográficos, caracterização de hábitos relacionados com a compra de roupa e o acto de 

se vestir, actividade amorosa e sexual e, por último o questionário MSSCQ (Snell, 1995)- 

Multidimensional Sexual Self-Concept Questionnaire, um instrumento desenvolvido para medir 

aspectos do auto-conceito sexual.  

Após a análise estatística, que incluiu a aplicação testes de significância, testes de qui-

quadrado, testes de diferenças de médias e testes paramétricos (ANOVA’s), verificou-se não 

existir relação directa entre o tamanho da roupa e o auto-conceito sexual, o envolvimento em 

relações amorosas e/ou em relações sexuais.  

Foram encontradas correlações (ao nível p=0,05), que associam positiva e 

significativamente a facilidade em vestir-se e sentimentos positivos em relação ao acto de se 

vestir e de comprar roupa com a auto-eficácia sexual, satisfação sexual e controlo interno da 

sexualidade. Verifica-se também a tendência para as inquiridas mais satisfeitas com os 

tamanhos que vestem registarem valores mais altos de auto-conceito sexual.   

 

 

Palavras-chave: auto-conceito sexual, envolvimento amoroso e/ou sexual, beleza magra, 

medidas corporais, medidas da roupa. 
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Abstract 

 

 

Women are particularly susceptive to thin beauty images, socially accepted and 

suggested by media, which tend to induce negative feelings of inadequacy, diminish self-

esteem and guide to a permanent dissatisfaction with their body image, leading to disruptive 

behaviours, as eating disorders or other compensatory behaviours. 

The clothes sizes are consequence of body dimensions and factors such as weight, 

height and body forms. In this study we intended to understand, if existent, the relation between 

clothes sizes, sexual self-concept and involvement in emotional/amorous relationships and 

sexual relationships . 

In this study, 84 women ages among 18 and 45 years were measured in order to 

calculate BMI, hip/waist ratio and breast size. All the inquired filled a questionnaire about social 

data, habits related with clothing purchase and dressing, sexual and afective activity and the 

MSSCQ (Snell, 1995) questionnaire - Multidimensional Sexual Self-Concept Questionnaire, an 

instrument developed to measure aspects of the sexual self-concept.  

The statistic analysis include significance tests, qui-square tests, mean difference tests 

and parametric tests (ANOVA). 

We found no relationship between the clothes size and sexual self-concept.  

We found positive and significant correlations (p=0.05 level) relating easiness while 

dressing and shopping for clothes and positive feelings towards dressing, with sexual self-

efficacy, sexual satisfaction and internal sexual control. 

We also found a tendency relating being satisfied whit ones clothing sizes and higher 

scores of sexual self-concept.   

 

 

Key words: sexual self-concept, sexual and emotional involvement, thin beauty, corporal 

measures, clothing sizes. 
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CAPITULO I - Introdução 
 

Introdução 
 

Cada vez mais as mulheres são seduzidas e aliciadas por determinadas 

imagens veiculadas pelos media e pela publicidade, sugerindo corpos perfeitos 

e normalizados: “as sociedades ocidentais contemporâneas vivem actualmente 

sob o ideal da magreza e da boa forma física” 1. Paradoxalmente, as restrições 

alimentares levam a desordens do comportamento alimentar como a anorexia 

nervosa, a bulimia ou a ingestão compulsiva de alimentos e o peso das 

mulheres em países como os EUA tem vindo a aumentar nos últimos anos. 

Paralelamente, falsas crenças sugerem que a finalidade do corpo ideal 

se atinge através da dieta e exercício e que o corpo é infinitamente maleável, 

ignorando as particularidades e limitações biológicas de cada um 2. “O corpo 

passa a ser, portanto, uma medida do desempenho do indivíduo” 3. 

A correspondência entre a adequação a determinados padrões de 

beleza vigentes e o bem-estar intrínseco está claramente associada e 

demonstrada na literatura, sendo foco de atenção de investigadores em quase 

todo o mundo (4;5;6;7;8;9;10;11). Corresponder a estes ideais torna-se imperativo 

para muitas mulheres, e quando tal não acontece a auto-estima é delapidada e 

o seu capital de atractividade hipotecado. 

Para Steinberg (1999) auto-estima é o modo como as pessoas se 

sentem sobre si próprias. Ter sentimentos de desadequação, não se sentir 

confortável com o seu próprio corpo pode levar ao mal-estar na intimidade 

sexual, e isto é mais verdade para as mulheres cuja auto-estima depende 
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muito mais da sua aparência física 12. Segundo Sorensen (2004), a baixa auto-

estima é um dos principais factores que afectam a intimidade sexual 13. 

Snell, em 1993, definiu a auto-estima sexual como o estado de 

disposição para avaliar positivamente a capacidade para se relacionar 

sexualmente com outros 14; esta disposição pode ser seriamente comprometida 

por sentimentos negativos em relação à própria imagem corporal.  

O sexo é para os jovens, belos e heterossexuais 15, o que leva muitas 

mulheres a sentirem não estar “à altura” do padrão. Não se vêem mulheres 

obesas ou idosas em cenas de sexo ousado nos filmes ou na TV. Ser 

fisicamente bela surge como pré-requisito para se ser amada e ter bom sexo.  

A indústria do pronto-a-vestir e da moda corresponde a estes ideais, 

propondo através do vestuário medidas normalizadas para os corpos, 

comercializando as suas roupas em determinados números que excluem 

necessariamente segmentos da população, que se vêem assim descriminados. 

Até aos nossos dias as medidas utilizadas pelos fabricantes de roupas 

variam de acordo com o continente de origem, vigorando ainda dentro dos 

mesmos continentes sistemas “regionais” e por vezes sistemas específicos 

associados a determinadas marcas de roupa. A norma EN 13402, que visa 

finalmente unificar a etiquetagem e designação das medidas da roupa na 

Comunidade Europeia deveria entrar em fase de implementação a partir de 

2006 16. Acresce ainda o facto de não existirem em alguns países estudos 

antropométricos específicos para as suas populações 17.  

As grandes empresas da indústria do pronto-a-vestir propõem 

tendências internacionais e universalistas. Oferecem roupas monetariamente 

acessíveis, quase descartáveis pela efemeridade e normalizadas de vários 
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pontos de vista, entre eles, nos tamanhos, que muitas vezes não parecem ser 

feitos para “mulheres reais”.   

Para os segmentos da população feminina que não são bem sucedidos 

na compra de artigos de pronto-a-vestir, aos quais detém acesso a maioria da 

população, existem provavelmente factores de exclusão em particular ao nível 

do auto-conceito, da aceitação social e factores económicos, entre outros.  

Este trabalho propõe-se essencialmente compreender se existem ou não 

associações estatísticas entre o número/tamanho da roupa e um aspecto em 

particular do bem-estar holístico: o auto-conceito sexual.    
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CAPITULO II - Fundamentação teórica 

 

Saúde e bem-estar 
 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde como “o estado 

de completo bem-estar físico, mental e social e não consiste apenas na 

ausência de uma doença ou enfermidade”*. 

A noção de bem-estar é assim abrangente da dimensão física e da 

psicológica. De acordo com Ryff (1995), são seis as componentes que definem 

o bem-estar psicológico:  

− Auto-aceitação: ter uma atitude positiva perante si próprio e a sua vida 

passada. 

− Objectivos de vida: possuir metas e objectivos capazes de conferir 

sentido à vida. 

− Domínio ambiental: estar apto a lidar com as exigências complexas do 

dia-a-dia. 

− Crescimento pessoal: possuir um sentido de desenvolvimento contínuo 

e auto-realização. 

− Relações positivas com os outros: possuir vínculos de afecto e 

confiança com os outros. 

− Autonomia: ser capaz de seguir as suas próprias convicções 18. 

 

São vários os factores capazes de pôr em causa o bem-estar psicológico. 

A insatisfação com o próprio corpo, será talvez um destes factores, uma vez 

                                                 
* Constituição OMS http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf   http://www.fd.uc.pt/CI/CEE/OI/OMS/OMS.htm 
(português) http://www.fd.uc.pt/CI/CEE/ ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS EUROPEUS DE COIMBRA 
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que pode comprometer a auto-aceitação, o domínio ambiental e as relações 

com os outros.  

 

O papel dos media na discrepância entre corpo idealizado e 
corpo real e na auto-estima 

 

Os ideais de beleza feminina propostos socialmente valorizam 

estereótipos por vezes impossíveis de atingir, influenciando negativamente 

estados de humor e a auto-percepção do próprio corpo. Tem sido largamente 

associada a exposição a imagens de figuras femininas correspondentes ao 

ideal de beleza magra com o aumento da insatisfação corporal. Bessenoff 

(2006) expôs mulheres a imagens publicitárias contendo figuras femininas 

atraentes e a outras imagens sem recurso à figura feminina. Verificaram-se 

aumentos do nível de insatisfação corporal das mulheres expostas às 

primeiras. A exposição às imagens provocou também o aumento dos níveis de 

depressão e de mal-estar, e redução de auto-estima, mais acentuados nas 

mulheres com níveis mais elevados de alteração da imagem corporal 19. 

 Harrison e Cantor (1997) identificaram o “consumo” dos media, em 

particular de revistas, como um factor predictor da tendência para a presença 

de sintomas compatíveis com a existência de perturbações do comportamento 

alimentar, tendência para a magreza e insatisfação corporal 20. 

Anne Becker (1999), da Harvard Medical School, identificou diferenças 

significativas na auto-imagem corporal e no comportamento alimentar em 

jovens da ilha de Fiji após exposição a programas televisivos ocidentais. Os 

habitantes de Fiji apreciam tradicionalmente homens e mulheres corpulentos, 

sendo a posição social definida, em parte, pela capacidade de alimentar os 

outros. A partilha de alimentos é uma forma de convivência social.   
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Em 1995 foi introduzida a televisão nas ilhas Fiji, sendo a programação 

essencialmente constituída por séries norte-americanas, australianas e 

britânicas. Trinta e oito meses após este acontecimento, verificou-se que 74% 

das raparigas (com uma média de idades de 17 anos), disseram sentir-se 

demasiado grandes ou gordas e um número cinco vezes superior de raparigas 

afirmou que vomitava para controlar o peso (17% em 1998 contra 3% em 

1995), tendo 68% delas declarado ter feito dieta no mês anterior. Entre as 

jovens que viam televisão pelo menos 3 vezes por semana, as hipóteses de se 

sentirem gordas eram 50% maiores do que entre as que não viam, e as 

hipóteses de fazerem dieta eram 30% mais elevadas em relação às 

segundas..21. 

Um grande investimento na própria aparência traduz-se em maior 

alteração da imagem corporal em relação ao ideal, aumentando a insatisfação 

com a imagem corporal e tornando a pessoa mais sensível aos modelos 

propostos pelos media 22, diminuindo a satisfação consigo própria e 

consequentemente debilitando o auto-conceito e a auto-estima. 

Define-se por auto-estima a “estima por si próprio; opinião favorável de si 

mesmo. A auto-estima é o resultado do valor que uma pessoa atribui aos 

elementos (afectivos e sociais) da representação de si mesma. É o valor 

pessoal, ou seja, o conceito que a pessoa tem de si mesma. (…) Gostar de si 

mesmo é ter uma boa auto-estima, processo fundamental para se ter um ego 

equilibrado”†. 

Coopersmith, em 1967, afirmou que fracassos e outras condições que 

ameaçam expor insuficiências pessoais são, provavelmente, a causa principal 

de ansiedade: “ansiedade e auto-estima estão intimamente relacionadas: se for 

                                                 
† Porto Editora. Auto-estima. Diciopédia 2006 [DVD-ROM]; Porto, 2005; Porto Editora. 



 8 

a ameaça que liberta a ansiedade, como tem sido demonstrado teoricamente, é 

a auto-estima da pessoa que está a ser ameaçada” 23. 

Face ao exposto, a permanente falta de identificação com um ideal 

produz ansiedade e a noção de desadequação e de não pertença. A exposição 

a imagens de exemplos de beleza magra e padrões físicos exigentes traduz-se 

num decréscimo de auto-estima, na sensação de não estar à altura dos 

padrões, na insatisfação com a imagem corporal e no aumento de 

perturbações alimentares na população feminina. 

 

 

Perturbações do Comportamento Alimentar 
 

As Perturbações do Comportamento Alimentar (PCA) são caracterizadas 

por graves perturbações do comportamento em relação à alimentação e grave 

distorção da imagem corporal.  

No Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais 

(DSM-IV-TR) são descritas as duas principais perturbações relacionadas com o 

comportamento alimentar. A Anorexia Nervosa é caracterizada pela recusa de 

manter um peso corporal normal mínimo. Pode ser do Tipo Restritivo (a perda 

de peso deriva de dieta, jejum ou exercício físico) ou do Tipo Ingestão 

Compulsiva / Tipo Purgativo (associado a crises bulímicas regulares ou crises 

purgativas, ou ambas ao mesmo tempo).  

A Bulimia Nervosa é caracterizada por episódios repetidos de 

voracidade alimentar, seguidos de comportamentos compensatórios 

inapropriados, que incluem o vómito, uso de laxantes, diuréticos, exercício 

físico excessivo ou jejum. Pode ser do Tipo Purgativo (a pessoa vomita 
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regularmente, e/ou usa laxantes, diuréticos ou enemas) ou do Tipo Não 

Purgativo (os comportamentos compensatórios incluem jejum ou exercício 

físico excessivo, mas não o vómito, uso de laxantes, diuréticos ou enemas).  

A prevalência da Anorexia Nervosa nas mulheres é de aproximadamente 

0,5%, parecendo ter vindo a aumentar nas últimas décadas, sendo a 

prevalência da Bulimia Nervosa nas mulheres sensivelmente maior, de 1% a 

3%.  

Nas duas perturbações, a prevalência é maior no sexo feminino 

(correspondendo em ambas a cerca de 90% do total de casos), afectando 

principalmente adolescentes entre os 14 e os 18 anos (Anorexia Nervosa) e 

mulheres jovens, habitualmente no final da adolescência ou início da idade 

adulta (Bulimia Nervosa). 

Qualquer das patologias referidas parece ser “mais prevalecente nas 

sociedades industrializadas, nas quais há abundância de alimentos, 

especialmente quando nas mulheres a magreza está associada à beleza” 24, 

estando esta relação amplamente estudada e demonstrada pela comunidade 

científica. 

  Uma dieta de emagrecimento é muitas vezes o ponto de partida para 

comportamentos associados às perturbações do comportamento alimentar.  

Embora existam outros riscos de desenvolver a doença, como 

antecedentes familiares, os principais factores desencadeantes parecem ser 

culturais e sociais: a necessidade de se enquadrar num padrão estético de 

beleza magra. 
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Tamanhos reais para mulheres reais 
 

O tamanho da roupa que se veste é uma consequência directa da 

envergadura do corpo, do peso e das formas corporais. Tamanhos de roupa 

mais pequenos estão associados a menor peso e envergadura, pelo contrário, 

tamanhos grandes estão associados a maior peso e envergadura.   

Em particular para o sexo feminino, o tamanho da roupa reveste-se de 

maior importância, já que é muitas vezes relacionado com uma medida de 

sucesso, como anteriormente se referiu‡.  

Em Espanha foi necessária a intervenção governamental no sentido de 

obrigar os fabricantes a aumentar os tamanhos da roupa. Nos EUA, onde peso 

e tamanhos de roupa são igualmente assuntos em discussão, ocorrem 

fenómenos relacionados com algumas marcas, que no sentido de manterem os 

seus clientes ao longo de décadas praticam o vanity sizing ou size inflation, que 

consiste em aumentar o tamanho progressivamente, mantendo o mesmo 

número e promovendo nos seus consumidores a ilusão de que mantêm as 

mesmas medidas ao longo de décadas de vida, independentemente das 

naturais mudanças na composição corporal decorrentes da idade.  

Ambos os tipos de fenómenos reflectem a importância da imagem 

percepcionada pelos outros e da auto-imagem corporal na sociedade ocidental 

da actualidade. No primeiro caso, é notória a pressão constante no sentido de 

as pessoas se manterem magras. No segundo caso, fornece-se a ilusão de 

que se mantém o mesmo corpo desde o início da idade adulta, ou mesmo do 

final da adolescência, reflectindo a pressão de se manter jovem e elegante.   

O tamanho zero ou size zero tornou-se um mito no círculo da moda 

Europeu. Corresponde na Europa a um tamanho 32-34 e traduz-se por uma 

                                                 
‡ Ver página 1 – Introdução 
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medida de busto igual a 80 cm, cintura 59 cm e medida de anca de 82 cm. A 

designação deste tamanho é utilizada nos EUA e é adequada às necessidades 

das mulheres petite size, ou seja, mulheres de pequena estatura e estrutura, 

com altura até 1,63 m. 

No círculo da moda europeu começou a ser frequente o aparecimento 

de modelos tamanho zero. Uma vez que a altura das modelos de passerelle é 

muito superior à das mulheres petite size, para vestirem um tamanho zero as 

modelos têm normalmente que possuir um Índice de Massa Corporal (IMC) 

inferior a 18,5 que é o valor mínimo considerado saudável pela OMS. 

Tal realidade levou a que a organização da Semana da Moda de Madrid, 

em 2006, tenha proibido a participação de modelos com IMC inferior a 18, 

medida que se estendeu posteriormente a eventos noutros países, 

nomeadamente a Itália, onde a ministra italiana do Comércio Externo, Emma 

Bonino, lançou um repto aos estilistas e industriais da moda no sentido de 

tentarem vestir mulheres normais, propondo um código europeu contra a 

anorexia. 

A morte das modelos sul-americanas Ana Carolina Reston e Luisel 

Ramos, em 2006, em consequência de severas restrições alimentares, veio 

relançar o debate sobre o peso das modelos e a relação com as disfunções do 

foro alimentar, nomeadamente a anorexia nervosa e a bulimia.  

A agência Lusa noticiou a 9 de Abril de 2008 a assinatura da "Carta de 

compromisso voluntário sobre a imagem do corpo e contra a anorexia". Embora 

este documento não contenha medidas vinculativas, os seus signatários 

comprometem-se a não aceitar "imagens de pessoas, especialmente quando 

se trata de jovens", que possam contribuir para "promover um modelo de 

magreza extrema" 25. A carta foi assinada por representantes do mundo da 
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moda e da comunicação, em conjunto com o Ministério da Saúde francês, na 

pessoa da ministra Roselyne Bachelot, promovendo um código de boa conduta 

para combater a anorexia, que visa o estabelecimento de medidas "partilhadas 

e concertadas" pelos signatários. 

Entre os signatários da "Carta" figuram as federações francesas da 

moda de pronto-a-vestir feminina e da alta costura, sindicatos de agências de 

modelos, a União das Indústrias do Vestuário e o Gabinete de Verificação da 

Publicidade. 

A assinatura deste documento coincidiu com a apresentação no 

parlamento francês de uma proposta de lei, da autoria da legisladora Valerie 

Boyer, que visa a criminalização do incitamento à anorexia, nomeadamente em 

páginas da Internet. 

O Governo Espanhol anunciou no final de 2006 a realização de estudos 

antropométricos, no sentido de adequar os tamanhos da roupa à mulher 

real/comum espanhola. Para tal vão ser medidas 8.500 mulheres com idades 

compreendidas entre os 12 e os 70 anos de idade 26. Também em Itália, um 

país com forte tradição nas tendências mundiais da moda, está a ser 

desenvolvido um projecto pelos ministérios da saúde e do desporto, que visa 

desencorajar os ideais de beleza “ultra-magra”, tendo como alvo principal as 

populações adolescentes. A campanha terá início em Abril de 2008 e visa 

essencialmente a acção em escolas e nos media (TV, rádio e revistas) 27. 

As grandes empresas ligadas ao vestuário apostam essencialmente num 

segmento de mercado jovem com características muito específicas, que 

corresponde talvez a um segmento mais atraente do mercado: mulheres no 

final da adolescência e início da idade adulta. 
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A maternidade, a alteração dos hábitos de vida da adolescência e as 

naturais mudanças no corpo decorrentes da idade, não se coadunam com o 

padrão de beleza magra vigente, fazendo com que mulheres perfeitamente 

saudáveis do ponto de vista do peso não se enquadrem nos padrões de moda. 

Mais de metade da população portuguesa tem peso a mais, tendência 

que tem vindo a aumentar na última década 28. Existem neste momento 

estudos realizados na população portuguesa que indicam que mais de 40% 

das mulheres portuguesas vestem o tamanho 40. Em entrevista ao jornal 

Público (25 de Janeiro 2007), Isabel do Carmo, médica nutricionista, fala sobre 

esta realidade considerando que o direccionamento de muitas lojas de roupa 

para a fatia de mercado destinado a mulheres muito jovens está a "estigmatizar 

e marginalizar" a larga maioria da população feminina portuguesa que não 

encaixa nestes padrões. Isabel do Carmo refere ainda, sobre o aumento dos 

tamanhos de roupa, que a "intenção dos espanhóis é ajustar os números à 

realidade" funcionando como "um factor preventivo da baixa auto-estima" para 

as mulheres que nunca encaixam nos tamanhos considerados ideais 29.  

No outro extremo encontram-se as mulheres naturalmente magras e 

pequenas. Paradoxalmente, a sua estrutura mignon coloca-as no extremo 

oposto. Estas mulheres referem muitas vezes comprar roupa e calçado em 

secções de criança, onde encontram, obviamente, artigos com características 

infantis, desadequados dos padrões femininos adultos.  

Não corresponder à norma vigente, independentemente das 

características físicas que colocam a pessoa nesta situação (peso, altura ou 

formas corporais, entre outros), poderá funcionar como forma de exclusão.  
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Normas de etiquetagem da roupa 
 

Quando se trata de atribuir um número ou uma designação de tamanho 

às roupas, encontramos uma situação quase caótica com diversas normas em 

uso não só a nível mundial, como, devido à globalização, dentro de um só país. 

Existem três abordagens distintas no que respeita a atribuir um número ou 

um tamanho às roupas: 

- Dimensões corporais – O produto em questão, menciona na etiqueta para 

que medidas corporais se destina, indicando um intervalo em centímetros 

ou outra unidade de medida. 

- Dimensões do produto – A etiqueta menciona as características/dimensões 

do produto. 

- Tamanho ad-hoc – A etiqueta indica um tamanho (M, L, 36, 38, etc.) 

 

A abordagem ad-hoc é a mais frequente, tornando-se por vezes numa 

característica de marca, o que significa que não existe realmente uma norma 

“universal”. 

As normas em uso mais frequentes na Europa são: a norma 

internacional (ISO 3635), a norma Inglesa, a norma Norte-Americana, a norma 

Francesa e a norma Italiana. Cada uma delas tem um sistema de etiquetagem 

distinto, baseado em intervalos de valores diferentes, e, no caso das normas 

Inglesa e Norte-Americana, unidades de medida diferentes (polegada). 

A entropia reinante, levou à necessidade de criar na Europa (European 

Committee for Standardization - CEN) um sistema normalizado, moderno, 

baseado em estudos antropométricos realizados em população europeia, tendo 

como resultado a norma EN 13402 "Size Designation of Clothes". Esta norma 

começou a ser desenvolvida em 1996 e visa adoptar procedimentos e medidas 
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estandardizadas no espaço europeu. Este sistema é baseado nas dimensões 

corporais, no sistema métrico e em dados antropométricos recolhidos nos 

últimos anos da década de 90, estando ainda em fase de revisão a EN 13402-

4, que diz respeito ao sistema de codificação. As roupas etiquetadas sob a 

norma EN 13402, incluem na etiqueta um pictograma com indicação do 

intervalo de medidas corporais a que se destinam, dissociando o tamanho da 

roupa dos tradicionais tamanhos por letra ou número 30. 

 

A morfologia feminina e o vestuário 
 

Aquando da puberdade, os corpos femininos e masculinos diferenciam-

se morfologicamente ao nível dos caracteres sexuais secundários. No caso da 

mulher, o alargamento da pélvis, traduzido pelo arredondamento das formas da 

anca, em contraposição ao perímetro da cintura, contribuem para a clássica 

figura de ampulheta que caracteriza a distribuição de massa gorda tipicamente 

ginóide na mulher adulta. O desenvolvimento do tecido mamário, também 

característico desta fase, é o outro factor que, em conjunto com o anterior, 

melhor diferencia o corpo feminino adulto do corpo infantil e do corpo 

masculino.  

O corpo da mulher possui maior quantidade de gordura, principalmente 

situada na zona das ancas e seios, o que lhe permite levar avante uma 

gravidez e amamentar posteriormente o bebé. 

O homem médio é mais alto, mais pesado, e possui mais massa 

muscular que a mulher média. As mulheres possuem em média maior 

quantidade de gordura corporal 31
. 
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Assim, podemos distinguir como principais factores morfológicos 

externos diferenciadores de género feminino em relação ao masculino - para 

além das características faciais - as mamas desenvolvidas e a silhueta 

curvilínea da mulher. 

Sendo, no presente estudo, o tamanho das roupas que se veste uma 

das variáveis dependentes, debruçar-nos-emos essencialmente sobre três 

parâmetros relativos a proporções corporais: o tamanho da copa, medida 

directamente relacionada com o tamanho da mama (necessária aquando da 

compra de soutiens); o rácio cintura/anca (RCA), relacionado com a proporção 

de dois perímetros/cinturas corporais: na zona mais estreita do abdómen, 

vulgarmente conhecida por cintura e a zona mais larga da pélvis (anca), por 

serem representativos das características antropomórficas perceptíveis na 

mulher quando vestida, e também por serem fundamentais no momento da 

compra de peças de vestuário; e ainda, o IMC, por relacionar altura e peso e 

consequentemente ser um indicador de proporção e volume.  

 

Rácio cintura/anca, índice de massa corporal e copa como 
factores de atractividade  
 

Pesquisas no campo da psicologia evolucionista têm levado a 

conjecturas sobre o papel de determinadas características somáticas 

consideradas atraentes para a escolha de um(a) parceiro(a), nomeadamente o 

RCA. Devendra Singh procedeu na década de 90 a vários estudos, alguns 

deles transculturais, recorrendo a figuras bidimensionais de mulheres com 

diferentes proporções entre a medida da cintura e da anca. Singh verificou que, 

tanto homens como mulheres, em diversas zonas do planeta, consideram 

como mais atraente a figura feminina com RCA=0,7, independentemente da 
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mulher representada ter baixo peso, peso normal ou peso elevado. Verificou 

também que as mulheres com um RCA de 0,7 possuem uma taxa de fertilidade 

mais elevada 32,33,34. 

Estudos mais recentes contrapõem os de Singh, ao adicionar outras 

variáveis, como figuras femininas com RCA inferiores a 0,7, colocadas em 

diferente ordem e em maior quantidade em relação às 12 figuras utilizadas 

inicialmente por Singh. Tassinary e Hansen, em 1998, concluíram que a 

percepção da atractividade e da fecundidade podem ou não estar relacionadas 

com o RCA, dependendo antes de variações da medida da cintura, da medida 

da anca e, principalmente, do peso da mulher representada. Neste estudo, 

apesar de a figura representada com peso normal e RCA=0,7 ter sido 

considerada entre todas como a mais atraente e potencialmente fértil, 

Tassinary e Hansen concluíram que o peso é um factor com maior 

predominância no que diz respeito à atracção: as figuras com menor peso ou 

peso considerado normal, foram globalmente referidas como as mais atraentes. 

Já no que diz respeito à fertilidade, tendencialmente foram escolhidas as 

mulheres de peso normal ou mais pesadas, como mais fecundas que as figuras 

com menor peso. Assim, o peso e o tamanho da anca foram positivamente 

associados à fecundidade e negativamente associados à atractividade, 

independentemente do valor do RCA, levando os autores do estudo a 

concluírem que o tamanho da anca e o peso são co-determinantes da 

percepção da atractividade e fecundidade, em detrimento do RCA 35.  

O IMC, também conhecido por Índice de Quételet, é um índice 

comummente utilizado em ambos os sexos para calcular a relação entre peso e 

altura de adultos, permitindo classificar o seu peso como baixo, normal ou 

elevado. Determina-se dividindo o peso em quilogramas pelo quadrado da 
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altura em metros (kg/m2). Apesar de não caracterizar a composição corporal 

em termos da percentagem de tecido gordo ou magro, o IMC é uma ferramenta 

de grande utilidade, devido à simplicidade de obtenção de dados para o seu 

cálculo e a facilidade com que se determina 36, permitindo ter uma noção 

aproximada do estado nutricional do indivíduo.   

A OMS definiu intervalos de IMC demarcados por valores limiar (cut-off 

points) como valores indicativos para classificar o peso, sendo os principais 

intervalos: valores menores que 18,5 (peso abaixo do normal); entre 18,5 e 

24,9 (peso normal); entre 25,0 e 29,9 (sobrepeso) e acima de 30,0 

(obesidade).37.  

 

 

Tabela 1 - Classificação por IMC e respectivos valores limiar  

 

Classification BMI(kg/m����) 

 Principal cut-off points Additional cut-off points 

Underweight <18.50 <18.50 

     Severe thinness <16.00 <16.00 

     Moderate thinness 16.00 - 16.99 16.00 - 16.99 

     Mild thinness 17.00 - 18.49 17.00 - 18.49 

18.50 - 22.99 
Normal range 18.50 - 24.99 

23.00 - 24.99 

Overweight ≥25.00 ≥25.00 

25.00 - 27.49 
     Pre-obese 25.00 - 29.99 

27.50 - 29.99 

     Obese ≥30.00 ≥30.00 

30.00 - 32.49 
          Obese class I 30.00 - 34-99 

32.50 - 34.99 

35.00 - 37.49 
          Obese class II 35.00 - 39.99 

37.50 - 39.99 

          Obese class III ≥40.00 ≥40.00 
 

Source: Adapted from WHO, 1995, WHO, 2000 and WHO 2004. 

 

 

Estes valores não são no entanto absolutamente consensuais quando 

aplicados a populações com características particulares. Sendo o IMC 
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considerado um factor predictor de riscos para a saúde associados ao peso 

(baixo ou alto), tem sido discutida a pertinência dos valores limiar para 

diferentes populações e etnias. Vários especialistas têm sublinhado a 

necessidade de estabelecer novos valores limiar melhor adaptados a 

populações específicas, nomeadamente às populações asiáticas, que 

tradicionalmente possuem pequena estatura, onde um valor limiar de IMC 25 

(limite entre peso normal e excesso peso) já implica factores de risco de 

doenças cardiovasculares 38. 

De igual forma, nas sociedades ocidentais, caracterizadas pela 

abundância de alimentos, um IMC de 18,5 poderá corresponder a um peso 

considerado baixo. Lemieux, Paquette e Mongeau (2005), reflectindo sobre a 

adequação dos valores limiar propostos pela OMS à população canadiana, 

questionaram a utilização do valor limiar de IMC 18,5 em detrimento do valor 

19,9, considerando precisamente o contexto sociocultural actual, onde a 

magreza é muito valorizada, temendo que, em particular nas mulheres, se 

intensifique a excessiva preocupação com o peso, o que poderá levar a 

tentativas de perda de peso bruscas, insalubres e perigosas 39. 

Neste estudo o IMC é utilizado como instrumento indicativo do tamanho 

do corpo, partindo-se do princípio que a valores superiores de IMC 

correspondem genericamente tamanhos de roupa maiores e a valores 

inferiores de IMC correspondem tamanhos de roupa menores. 

 

Sendo um carácter secundário tipicamente feminino, as mamas 

desenvolvidas são uma característica directamente relacionada com a 

feminilidade. Mais do que um órgão que permite amamentar uma criança, as 
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mamas têm também conotações sexuais, encontrando-se inúmeras referências 

ao seu aspecto e tamanho em revistas, livros ou até relatos históricos. 

A insatisfação com o tamanho das mamas pode provocar sentimentos 

de tristeza, angústia, embaraço e desadequação, falta de auto confiança e 

dúvidas sobre a própria feminilidade 40. 

A satisfação ou insatisfação com o tamanho das mamas, embora possa 

ser influenciada por factores culturais ou pela moda, não se prende tanto com 

um ideal proposto socialmente mas sim com a satisfação individual. A 

preferência por mamas grandes ou pequenas parece ser profundamente 

pessoal e relacionada com o modo como cada mulher sente o seu corpo. O 

número de cirurgias plásticas relacionadas com as mamas demonstra 

precisamente esta realidade. Dados da década de 90, provenientes dos EUA, 

mostram valores próximos tanto para os aumentos mamários como para as 

reduções mamárias 41, valores que se alteram no início do século XXI, e que se 

devem provavelmente ao factor moda: segundo a American Society of Plastic 

Surgeons o número de aumentos mamários em 2007 foi contabilizado em 

cerca de 348.000, contra pouco mais de 133.000 reduções mamárias (incluindo 

remoções de implantes). Estes valores significam um acréscimo de 67% para 

os aumentos mamários, relativamente ao ano 2000, por contraste com um 

acréscimo de 25% das reduções mamárias e um decréscimo do número de 

remoção de implantes de 2% nos mesmos anos 42, números que indiciam o 

fascínio dos norte-americanos por mamas grandes. 

Esta situação parece ser menos comum na Europa e nomeadamente em 

Portugal, onde em contacto directo com a Triumph (uma das marcas mais 

antigas e de maior implementação no campo da lingerie no país) pudemos 
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averiguar que o tamanho de copa mais vendido em Portugal é o tamanho B, 

correspondente a mamas de tamanho pequeno/médio.  

Num levantamento feito pela Triumph International e divulgado em 

Fevereiro de 2007, verificou-se que as mulheres inglesas e as dinamarquesas 

são as europeias que possuem mamas maiores, com mais de 50% das 

mulheres inquiridas a vestirem uma copa D ou maior, em contraposição às 

italianas que vestem, na sua maioria copas B 43.       

O tamanho da copa, medida utilizada para a compra de soutiens, 

depende do tamanho da mama, obtendo-se esta dimensão relacionando a 

medida do perímetro do tórax com a medida do perímetro ao nível do mamilo. 

Quanto maior for a diferença entre estas duas medidas, maior será a copa. 

Assim, a medida da copa, definida por letras, está associada ao tamanho das 

mamas. A letra A ou AA, equivale a um tamanho muito pequeno, 

correspondendo as letras seguintes do abecedário a tamanhos sucessivamente 

maiores. Algumas marcas de soutiens vão até à letra F, G ou H. 

O tamanho de soutien e da copa pode sofrer mudanças relativamente 

frequentes, em função de alterações do peso corporal ou de gravidez, entre 

outras. 

Tal como acontece para as restantes peças de vestuário, também as 

mulheres com dimensões ou formas de mamas menos comuns podem ter 

dificuldade em adquirir um soutien adequado, o que para além da possível 

insatisfação com as mamas, per si, se vai traduzir na forma como a restante 

roupa assenta sobre o corpo e na imagem que se reflecte para o exterior. 

De acordo com um estudo norte-americano realizado pela marca 

Wacoal, 8 em cada 10 mulheres usa um tamanho de soutien errado, i.e., a 

relação entre a medida do tórax e a medida da copa está errada.   
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Podemos assim concluir, que para além de factores culturais, o tamanho 

das mamas é percebido como satisfatório ou insatisfatório, de acordo com os 

sentimentos da mulher em relação às suas próprias mamas.  

A insatisfação com o tamanho das mamas, ao contrário da insatisfação 

com o peso corporal, é bidireccional 44. O tamanho das mamas representa 

apenas, um aspecto entre vários outros relativos às mamas, como firmeza, 

tamanho e cor das auréolas ou a textura da pele, entre outros factores.  

 

 

Auto–estima, auto-conceito, auto-conceito sexual e alguns dos 
seus aspectos  
 

Segundo Combs (1962) o auto-conceito é “aquilo que cada indivíduo 

acredita que é” 45. Tradicionalmente, a noção de auto-conceito foi definida 

como a apreciação cognitiva que cada um faz sobre as suas próprias 

expectativas, descrições e planos 46. 

Coopersmith e Feldman, em 1974, descreveram auto-conceito como as 

"crenças, hipóteses e pressupostos que o indivíduo tem sobre si mesmo" 47, 

i.e., é a opinião que cada pessoa tem de si mesma, a sua noção sobre a 

pessoa que é e as suas características. Assim sendo o auto-conceito 

providencia estrutura e coerência sobre a existência de cada individuo, reflecte 

as percepções individuais sobre as percepções que os outros têm da sua 

própria pessoa. 

Snell e Papini, em 1989, definiram auto-estima sexual como “a 

disposição para avaliar positivamente a capacidade de nos relacionarmos 

sexualmente com outra pessoa” 48, 49.  
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O auto-conceito sexual é a avaliação que cada um faz sobre os seus 

sentimentos e acções sobre a sua sexualidade 50. Para Snell (2001), a 

“adaptação e a satisfação sexual são características do bem-estar pessoal nas 

relações íntimas” 51, considerando para tal diversos aspectos definidores de um 

conjunto de dimensões relacionadas com a globalidade do termo auto-conceito 

sexual, entre os quais destacamos as definidas abaixo por serem as 

dimensões em estudo:  

 

− Ansiedade Sexual; definida como a tendência para sentir tensão, 

desconforto e ansiedade sobre os aspectos da sua vida sexual;  

− Auto-eficácia sexual, definida como a confiança na capacidade de lidar 

efectivamente com os aspectos da sua vida sexual; 

− Optimismo sexual, definido como a expectativa futura de que os 

aspectos sexuais da sua vida serão positivos e compensadores;  

− Auto-vigilância sexual, definido como a tendência para se sentir 

vigilante em relação à impressão da sua sexualidade sobre os outros. 

− Motivação sexual, definida como a motivação e desejo para se 

envolver num relacionamento sexual;  

− Estima sexual, definida como a tendência generalizada para avaliar 

positivamente a própria capacidade de se envolver em comportamentos 

sexuais saudáveis e experimentar a sua sexualidade de forma 

satisfatória e aprazível;  

− Satisfação sexual, definida como a tendência para se sentir 

plenamente satisfeito com os aspectos sexuais da sua vida;  

− Medo do sexo, definido pelo medo de manter relações sexuais com 

outro individuo;  
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− Depressão sexual, definido pela experiência de sentimentos de tristeza, 

infelicidade e depressão em relação à sua vida sexual; e  

− Controlo interno da sexualidade, definido como a convicção de que os 

aspectos da sua vida sexual são determinados pelo seu controle 

pessoal.52. 

 

Queremos então analisar se estas dimensões do auto-conceito sexual são 

influenciadas por aspectos da imagem corporal (positiva ou negativa) feminina. 

Uma vez definidos em traços largos os pressupostos e aspectos teóricos 

que balizam este estudo, passamos a definir no próximo capítulo as hipóteses 

e objectivos em estudo.  
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CAPITULO III - Objectivos e hipóteses em estudo 
 

São definidos como objectivos: 
 

1. Verificar se a medida/número da roupa influencia o grau de auto-

conceito sexual em indivíduos do sexo feminino.   

2. Verificar se a medida/número da roupa influencia o envolvimento em 

relações de carácter afectivo/amoroso e sexual em indivíduos do sexo 

feminino.  

3. Verificar se o grau de escolaridade influencia a medida da roupa.  

4. Verificar se o grau de escolaridade influencia o auto-conceito sexual.  

5. Verificar se o grau de escolaridade influencia o envolvimento em 

relações de carácter afectivo/amoroso e sexual.   

6. Verificar se existe relação entre envolvimento sexual ou íntimo/amoroso 

e o auto-conceito sexual.   

7. Verificar se existe relação entre o rácio cintura / anca e auto-conceito 

sexual.  

8. Verificar se existe relação entre o tamanho da copa e auto-conceito 

sexual.  

9. Verificar se existe relação entre o IMC e auto-conceito sexual.  

10. Verificar se existe relação entre o rácio cintura / anca e auto-conceito 

sexual.  

11. Verificar se existe relação entre o tamanho da copa e auto-conceito 

sexual.  

12. Verificar se existe relação entre o IMC e auto-conceito sexual.  

13. Verificar se existe relação entre o grau de satisfação com o tamanho das 

roupas que se veste e o auto-conceito sexual.   
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14. Verificar se existe relação entre facilidade ou dificuldade em vestir-se e 

adquirir roupa e o auto-conceito sexual.   

15. Verificar se existe relação entre facilidade e dificuldade em vestir-se e 

adquirir roupa e o envolvimento sexual ou íntimo/amoroso.  

16. Verificar se existe relação entre o tempo de escolha da roupa/vestir e o 

envolvimento sexual ou íntimo/amoroso.  

17. Verificar se existe relação entre o tamanho da roupa que se veste e o 

tamanho ideal de roupa.  

18. Verificar se existe ligação entre IMC, RCA e Copa e o tempo de escolha 

da roupa/vestir.  

19. Verificar se existe relação entre o estado civil e o auto-conceito sexual.  

20. Verificar se existe relação entre o grau de satisfação com o tamanho das 

roupas que se veste e o envolvimento sexual ou íntimo/amoroso.   

 

 

Hipóteses em estudo 
 

H0 – Não existe associação estatisticamente significativa entre a 

medida/número das roupas e o auto-conceito sexual em indivíduos do sexo 

feminino. 

 

H1 – Existe associação estatisticamente significativa entre a medida/número 

das roupas e o auto-conceito sexual em indivíduos do sexo feminino. 
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H0.0 - Não existe associação estatisticamente significativa entre a 

medida/número das roupas e a existência de envolvimento afectivo e sexual 

em indivíduos do sexo feminino. 

 

H1.1 - Existe associação estatisticamente significativa entre a medida/número 

das roupas e a existência de envolvimento afectivo e sexual em indivíduos do 

sexo feminino. 
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CAPITULO IV - Material e Métodos 
 

 

Passamos agora a descrever o processo, instrumentos e métodos 

utilizados para a recolha dos dados e tratamento estatístico subsequente por 

meio dos quais foram testadas as hipóteses constituídas. 

 

 

Tipo de estudo 
 

O estudo é exploratório, transversal, analítico e descritivo 
53,54,55. Visa 

estudar uma população feminina, com características específicas e 

predefinidas, num determinado momento, procedendo-se depois ao 

cruzamento e análise de variáveis. 

 

 

Universo alvo  
 

O universo alvo é constituído por mulheres em idade fértil, não grávidas, 

com idades compreendidas entre os 18 e os 45 anos de idade, sendo o limite 

inferior de inclusão a maioridade legal e o limite superior a idade considerada 

pré-menopáusica.  
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Tipo de amostra 
 

A amostra é não casual e por quotas 56;57.  

Pretendeu-se constituir uma amostra abrangente da população alvo, 

optando-se por dividir a amostra em quatro grupos representativos dos 

possíveis níveis de escolaridade e posteriormente, dividindo cada um desses 

grupos em sub-grupos ordenados por classes de Índice de Massa Corporal.  

 

 

Tamanho e critérios de selecção da amostra 
 

A amostra foi constituída por 84 mulheres com idades compreendidas 

entre os 18 e os 45 anos, ordenadas por nível / grupo de escolaridade dentro 

de 4 intervalos: 

Grupo 1 – Nível de escolaridade ≤ 9º ano 

Grupo 2 – Nível de escolaridade > 9º ano e ≤ 12º ano  

Grupo 3 – Nível de escolaridade > 12º ano a Licenciatura 

Grupo 4 – Nível de escolaridade correspondente a Pós-graduação; Mestrado; 

Doutoramento; Pós-doutoramento 

 

Cada grupo foi subdividido em 3 novos sub-grupos, cada um deles 

preenchido por 7 respondentes, de acordo com o seu Índice de Massa 

Corporal: IMC baixo (<20,0§), IMC normal (entre 20,0 e 24,9), IMC elevado      

(≥ 25).  

 

                                                 
§ Ver Intervalos de IMC na página 32 
 



 31 

Recolha de dados 
 

A amostra foi recolhida pela autora, presencialmente, em espaços 

escolares: estabelecimentos de ensino do nível Básico e Secundário com ou 

sem Ensino Recorrente e em estabelecimentos Universitários da cidade de 

Lisboa.  

Todas as inquiridas foram pesadas e medidas, procedendo em seguida 

ao preenchimento do questionário. Após o preenchimento do questionário as 

inquiridas colocaram o mesmo dentro de um envelope que fecharam e 

introduziram numa caixa selada.   

Foi recolhido o máximo de questionários possível. Após a abertura da 

caixa, os questionários foram seleccionados para cada grupo/nível e sub-

grupo, ordenados por data de preenchimento, considerando-se os primeiros 

sete questionários correctamente preenchidos até completar todos os níveis e 

quotas previamente definidos. 

 

 

Instrumentos 
 

- Determinação de altura, peso e 4 medidas corporais: tórax, busto, cintura e 

anca, que permitem o cálculo do IMC, do RCA e do  tamanho da copa.  

- Aplicação de questionário de caracterização sócio-demográfica e 

comportamental da população. 

- Questionário Multidimensional Sexual Self-Concept Questionnaire 58 

(MSSCQ, Snell, 1995). 
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Intervalos IMC 
 
 

Os valores limiar propostos pela OMS** serão os valores utilizados como 

referência neste estudo, com excepção do valor limiar para a definição de peso 

normal (IMC 18,5) abaixo do qual se considera que as pessoas se encontram 

num estado de subnutrição. Devido à grande dificuldade em encontrar 

mulheres com um IMC inferior a 18,5, e porque queríamos neste estudo incluir 

mulheres saudáveis de baixo peso, de peso normal e de peso elevado 

(sobrepeso), foi utilizado como valor limiar para o peso normal o IMC igual a 

20, considerando-se baixo peso valores de IMC até 19,9††. Também não 

faremos distinção entre os tipos de obesidade, considerando como peso 

elevado todos os valores acima do IMC 25.  

 

 

Tabela 2 - Valores limiar utilizados no presente estudo 

 

Classificação BMI (kg/m2) – valores limiar 

Baixo peso (magreza) ≤ 19,9 

Peso normal 20,0 – 24,99 

Peso elevado (sobrepeso) ≥ 25,00 

 

 

 
                                                 
**  Ver tabela 1 
 
†† Alguns nutricionistas, consideram o valor de IMC19,9 como o valor limiar para classificar baixo peso, 
como é o caso da nutricionista Paula Veloso, que apresenta no seu livro Dietas sem Dieta, (Porto Editora, 
Lda. 2003) uma tabela de IMC onde considera precisamente este valor como “baixo peso”.  
Consultar também as páginas 17 e 18 do presente estudo para mais considerações sobre IMC. 
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Variáveis  
 

 

No conjunto de instrumentos utilizados, foram recolhidos dados sobre as 

seguintes variáveis. 

 

Variáveis antropométricas: peso, altura, tórax, busto, cintura e anca. 

Variáveis sócio-demográficas: idade, nível de escolaridade, profissão, estado 

civil. 

Variáveis de caracterização dos hábitos relativos ao uso da roupa: tempo 

dedicado ao acto de se vestir; facilidade/dificuldade de encontrar e comprar 

roupa; sentimentos em relação ao acto de se vestir; tamanho de roupa que 

veste; tamanho da roupa ideal. 

Variáveis de caracterização da actividade afectiva/amorosa e sexual: 

Existência ou inexistência de relacionamento afectivo/amoroso íntimo; duração 

do relacionamento afectivo/amoroso íntimo; existência ou inexistência de 

relacionamento sexual; duração do relacionamento sexual. 

Variáveis de determinação do nível de auto-conceito sexual: ansiedade 

sexual; auto-eficácia sexual; optimismo sexual; auto-vigilância sexual; 

motivação sexual; estima sexual; satisfação sexual; medo do sexo; depressão 

sexual; controlo interno da sexualidade. 
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 Metodologia 
 

As medições das variáveis antropométricas permitem o cálculo do IMC 

[IMC= peso(kg)/altura2(m)], da copa (Copa=busto-tórax ), e do RCA [RCA= 

cintura(cm)/anca(cm)]. 

Utilizou-se um questionário (ver anexos) construído com a finalidade de 

caracterizar a população do ponto de vista de: 

- Habilitações académicas e profissão 

- Medidas das roupas que veste 

- Satisfação com o tamanho de roupa que veste 

- Actividade afectiva e sexual 

Por último foi aplicado o questionário (escala) MSSCQ, validado por 

Snell (1995; Southeast Missouri State University) em população universitária 

com idades compreendidas entre os 16 e 25 anos. O grau de consistência 

interna desta escala, determinado pelo coeficiente alpha de Cronbach, situa-se 

entre 0,72 e 0,91, nas 20 sub-escalas que o constituem 59.  

Dadas as características do MSSCQ e havendo o autor do questionário 

previsto a utilização e a pontuação de cada uma das sub-escalas como 

medidas individuais, foram seleccionadas para aplicação nesta população 10 

das 20 sub-escalas presentes no MSSCQ, num total de 50 questões. A 

selecção teve como base a avaliação das dimensões em estudo, 

nomeadamente as seguintes: 

- Ansiedade Sexual 

- Auto-eficácia sexual 

- Optimismo sexual 

- Auto-vigilância sexual 

- Motivação sexual 
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- Estima sexual 

- Satisfação sexual 

- Medo do sexo 

- Depressão sexual 

- Controlo interno da sexualidade 

 

Tradução do questionário MSSCQ (Snell,1995) 
 

Para a tradução da escala, com a devida autorização do autor, foi 

utilizado o método translate-translate back ou “traduz-retraduz” 60. O 

questionário foi em primeiro lugar traduzido para português por duas pessoas, 

uma delas bilingue e outra com conhecimentos alargados da língua Inglesa. 

Seguidamente foi entregue a uma outra pessoa bilingue a quem foi pedida a 

sua tradução do português para o Inglês. Por último foram comparadas as duas 

versões (original e tradução para Inglês), tendo-se verificando um nível elevado 

de semelhança de significados e de conteúdos entre as duas. Note-se que as 

questões com os números 11 e 31 se mantiveram com uma formulação 

exactamente igual, tal como no original. 

 Procedeu-se posteriormente aos ajustes formais necessários sugeridos 

pelos tradutores. A tradução foi certificada na Embaixada Britânica, em Lisboa. 

 

Pré-teste 
 

Antes da aplicação do questionário foi feito um pré-teste de modo a 

testar a aplicabilidade, legibilidade, compreensibilidade, tempo de 

preenchimento e a ensaiar procedimentos.  
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O questionário foi desenvolvido em várias etapas. Em todas elas foram 

envolvidas várias pessoas que o testaram, detectando possíveis dificuldades 

de preenchimento, ambiguidades ou falhas e foram registados os tempos de 

preenchimento. Uma vez considerado adequado aos objectivos pretendidos, foi 

feito um pré teste, aplicando o questionário a grupos de mulheres. 

Foram utilizados para este propósito 4 grupos, escalonados no tempo, 

constituídos por 4 a 7 elementos do sexo feminino, com habilitações 

correspondentes à dos grupos predefinidos para a amostra. A cada aplicação 

do questionário foi registado o tempo individual de preenchimento e anotadas 

as alterações sugeridas pelas participantes. Foi também pedida a cada 

participante a avaliação e opinião sobre o questionário quanto a: 

 

−  Facilidade/dificuldade de preenchimento 

− Tempo de preenchimento 

− Metodologia utilizada para medir e pesar 

− Clareza das perguntas e dos textos 

− Aspecto gráfico 

− O que se poderia melhorar este questionário 

− Outros aspectos / observações 

 

Foi averiguado o correcto preenchimento dos questionários após cada 

aplicação e registadas as sugestões dadas, procedendo-se às alterações 

necessárias. Após cada reformulação, o questionário foi repetidamente 

aplicado em novo grupo até se obter o formato final e o tempo adequado para o 

seu preenchimento. 
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Questionário 
 

A principal preocupação na elaboração deste questionário foi criar 

perguntas pertinentes que pudessem responder com efectividade às questões 

para as quais se desejava a resposta. Para tal, recorreu-se a manuais da 

especialidade e procurou manter-se a neutralidade das perguntas com o 

cuidado de não dirigir respostas, mantendo o máximo de imparcialidade 

possível.  

Construiu-se o questionário com a finalidade de caracterizar a população 

em estudo do ponto de vista das variáveis atrás identificadas‡‡:  

Optou-se por integrar os três instrumentos num impresso de resposta 

único, que engloba as folhas de resposta aos três instrumentos utilizados, 

tendo em vista uma maior facilidade de preenchimento e recolha dos dados. O 

impresso de resposta está dividido em três partes.  

- O item 0 refere-se ao registo de medidas corporais: IMC,RCA e copa.  

- Os itens 1 a 17 referem-se à caracterização da população quanto a 

dados sócio-demográficos, comportamentos e satisfação em relação a 

roupa e ao acto de vestir e actividade afectiva / amorosa e sexual. 

- As últimas duas folhas do conjunto contêm as grelhas de resposta ao 

questionário Multidimensional Sexual Self-Concept Questionnaire 

(MSSCQ, Snell, 1995). 

 

Em conjunto com o impresso de respostas era fornecida a lista de 

perguntas da escala MSSCQ. 

 

 

                                                 
‡‡ Ver pág. 33 
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Aplicação dos instrumentos 
 

Foi utilizada uma balança digital, com precisão mínima de 100 g, para 

pesar todas as participantes e uma fita métrica flexível comum, com precisão 

mínima de 1 mm, para efectuar as medições.  

Consideraram-se pesos e medidas tomados com uma roupa leve e justa 

ao corpo: blusa ou t-shirt e calças ou saia e sem sapatos. Após a pesagem, 

procedeu-se à medição e registo de quatro medidas corporais: busto, toráx, 

cintura e anca.  

As medições foram efectuadas e registadas pela entrevistadora. 

Uma vez determinado o peso e as medidas, era fornecido o impresso às 

respondentes em conjunto com o questionário MSSCQ (Snell, 1995) e um 

envelope em branco. Após o preenchimento, os impressos foram colocados 

pelas respondentes nos respectivos envelopes e inseridos numa caixa selada. 

 

 

Tratamento estatístico 
 

O processamento e a análise exploratória dos dados obtidos foram feitos 

através do tratamento estatístico informático, utilizando o programa SPSS 14 

(Statistical Package for the Social Sciences). Foi utilizada consultadoria 

estatística para o registo e validação dos dados. 
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Tratamento de dados 
 

O inquérito aplicado contemplou uma amostra de 84 inquiridas, 

estratificada por nível de escolaridade e IMC. Procedeu-se ao registo em 

suporte informático e ao tratamento estatístico utilizando o programa SPSS14 

para o tratamento da informação, relacionando-se o tamanho das roupas das 

inquiridas com o seu auto-conceito sexual, a partir de um questionário em três 

grandes partes: 

− Informação antropométrica que permite determinar IMC, RCA e Copa 

(questões do grupo 0); 

− Informação sócio-demográfica (questões 1 a 4), 

− Informação sobre comportamentos e satisfação relativamente a roupa, 

a vestir-se e a relações afectivas e sexuais (questões 5 a 17), 

− Escala MSSCQ de auto-conceito (10 sub-escalas - 50 itens). 

 

A informação foi registada em base de dados, validada, e foram 

apurados e analisados os resultados descritivos de acordo com os objectivos 

propostos. Foram aplicados os testes de hipóteses adequados. 

 

 

Fase 1: Registo e Validação 
 

Procedeu-se à numeração dos questionários e foram atribuídos códigos 

às categorias de resposta das diversas questões. Foi então criada uma base 

de dados em suporte informático em que a informação dos questionários foi 

registada.  
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Foram também construídas variáveis ordinais a partir das variáveis 

contínuas IMC, RCA e Copa e calculados os valores das sub-escalas da escala 

MSSCQ. 

À base de dados foram aplicados procedimentos de validação e controle 

de qualidade, para assegurar que não existiam erros sistemáticos, nem valores 

impossíveis que pudessem enviesar ou invalidar os resultados a apurar.  

Foram construídas tabelas de frequências, tabelas com estatísticas 

descritivas (média, mediana, desvio-padrão) e gráficos, de acordo com a 

natureza das variáveis em estudo. 

Foram efectuados cruzamentos entre as três variáveis antropométricas   

(IMC, RCA e Copa), as questões 5 a 17  e as 10 sub-escalas do MSSCQ; e 

entre as 10 sub-escalas e as questões 2 e 11 e a questão 11 e a questão 2. 

Aplicaram-se testes de hipóteses adequados (testes de diferenças de 

médias paramétricos ou não paramétricos conforme a verificação ou não das 

condições de aplicabilidade, testes de qui-quadrado) e testes de verificação 

das condições de aplicabilidade.  

 

 

Recodificação de dados 
 

Dado o elevado número de possibilidades de tamanho de roupa 

contemplados -17- os dados das questões 11 e 14, foram recodificados de 

acordo com a Norma Internacional ISO 3635, agrupando os números da roupa 

nos respectivos intervalos de tamanho, representados por letras: 

XS,S,M,L,XL,1L, tornando assim a leitura de resultados mais clara. 
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Fase 2: Apuramento de resultados  
 

O apuramento de resultados compreendeu: 

O apuramento geral de resultados para o total da amostra, tendo em conta 

todas as questões da parte central do questionário (questões 1 a 17), as 3 

variáveis antropométricas criadas e as 10 sub-escalas da escala MSSCQ. 

Efectuaram-se cruzamentos de acordo com cada um dos 20 objectivos 

expressos. Para as variáveis nominais foram construídas tabelas de 

cruzamento com frequências absolutas e percentagens por coluna e, para as 

variáveis contínuas ou ordinais, tabelas com algumas estatísticas descritivas 

(média, mediana, desvio-padrão, dimensão do grupo N) e respectivos gráficos.  

Procedeu-se à aplicação dos testes de hipóteses adequados, com vista a 

verificar se as diferenças observadas descritivamente a nível dos cruzamentos 

de variáveis são significativas do ponto de vista estatístico (testes de diferenças 

de médias paramétricos ou não-paramétricos conforme a verificação ou não 

das condições de aplicabilidade, testes de qui-quadrado). Isso significa que 

foram calculados cerca de 56 testes de hipóteses, sem contar com os testes de 

verificação das condições de aplicabilidade.  

 
 

Estatística descritiva 
 

Os resultados começaram por ser apurados e analisados com estatística 

descritiva univariada e bivariada (tabelas e gráficos). 

Quanto à análise univariada construíram-se tabelas de frequências para 

as variáveis nominais e tabelas com estatísticas descritivas para as variáveis 

contínuas.  
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No que respeita à análise bivariada, foram construídas tabelas de 

cruzamento entre pares de variáveis nominais em estudo. Essas tabelas 

apresentam para as variáveis em causa as frequências absolutas (contagens 

do número de inquiridas para cada categoria de resposta) e frequências 

relativas por coluna (percentagens de respondentes com base no total da 

coluna). 

Para as variáveis contínuas ou ordinais em análise (como a idade, 

número de anos de literacia ou para as escalas e suas dimensões), 

construíram-se tabelas de estatísticas descritivas, em que se apresentam, por 

cada grupo em estudo: 

− Medidas de tendência central: média e mediana. 

− Medidas de dispersão: O desvio padrão que representa o desvio médio 

das observações relativamente à média. 

− N: número de observações ou indivíduos com resposta válida que no 

nosso caso corresponde ao total da amostra. 

 

 

Correlações e respectivos testes de significância 
 

Os coeficientes de correlação linear, como o de Pearson ou o de 

Spearman, são utilizados para calcular o grau de associação linear entre duas 

variáveis contínuas.  

O coeficiente de correlação de Pearson é um coeficiente paramétrico, 

isto é, exige para ser fiável que determinadas condições de aplicabilidade 

sejam cumpridas. Mais especificamente, cada variável com a qual queiramos 
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calcular um coeficiente de correlação de Pearson tem de seguir uma 

distribuição Normal. 

Assim, antes de calcularmos a correlação entre escalas e/ou sub-

escalas, por exemplo, temos de testar se estas seguem uma distribuição 

normal. Quando a dimensão da amostra ou do grupo considerado é reduzida 

(abaixo de 50 indivíduos), podemos utilizar testes de normalidade de Shapiro-

Wilks. Quando a dimensão da amostra ou do grupo é superior a 50, como é o 

nosso caso, aplicamos testes de Kolmogorov-Smirnov.  

Qualquer um destes testes tem como hipótese nula a variável em estudo 

seguir uma distribuição normal. Assim, se o valor de significância apresentado 

for inferior a 0,05 – tomando como nível de significância (n.s.) padrão 5% – 

rejeitamos a hipótese da variável ser normal. Nesse caso, não podemos 

calcular coeficientes de correlação de Pearson: calculamos coeficientes de 

correlação de Spearman. 

Para cada coeficiente de correlação calculado, testa-se também a 

hipótese do seu valor ser nulo. Nas matrizes de correlação apresentadas, 

temos assim para cada par de variáveis em estudo o coeficiente de correlação 

e o valor-p associado a este teste. Vamos considerar para análise as 

correlações significativas estatisticamente para um nível de significância de 1% 

e sempre que o valor do coeficiente de correlação for superior a 0,3 ou inferior 

a -0,3. 
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Testes de qui-quadrado 
 

O teste de independência do qui-quadrado testa a hipótese nula de duas 

variáveis nominais serem independentes. Se o valor da significância associada 

ao valor do teste for inferior a um nível de rejeição escolhido (geralmente 1%, 

isto é 0,01, ou 5%, isto é 0,05), rejeitamos esta hipótese.  

Sempre que as tabelas de cruzamento são 2x2, analisa-se o resultado 

do teste exacto de Fisher. 

Apresentam-se, para além das tabelas com os resultados dos testes de 

qui-quadrado e das medidas de simetria, uma tabela de cruzamento com as 

frequências absolutas, as percentagens por coluna, as frequências esperadas 

e os resíduos ajustados. 

Os resíduos correspondem à diferença entre as frequências observadas 

e as frequências esperadas caso as variáveis não fossem relacionadas. São 

ajustados para os valores da distribuição normal. Quanto maiores os valores 

dos resíduos em determinadas células da tabela (em módulo), maior a 

diferença entre inquiridos com as características que se cruzam nessas células. 

Se essas diferenças forem superiores a 1.96 (em módulo), são consideradas 

significativas a 5%. 

 

Testes paramétricos de diferenças de médias para 2 amostras 
independentes 

 

Os testes paramétricos são utilizados ao testar se os valores de 

determinadas variáveis contínuas (por exemplo escalas de auto-conceito) são 

significativamente diferentes, em média, entre dois grupos definidos por 
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variáveis de caracterização dos inquiridos. Para cada escala ou sub-escala, 

queremos testar a hipótese nula da sua média ser igual nos grupos em estudo.  

Quando temos dois grupos de observações ou de indivíduos, queremos 

aplicar testes t para amostras independentes. Estes testes t são testes 

paramétricos, cujos resultados para serem fiáveis exigem que sejam cumpridas 

as condições de normalidade da variável escala em cada grupo de inquiridos e 

de homogeneidade das variâncias da escala entre grupos.  

Assim, para cada escala, começamos por testar se esta segue uma 

distribuição normal em cada grupo de inquiridos. Note-se que, quando cada 

grupo tem uma dimensão inferior a 50 observações, aplicamos um teste de 

normalidade de Shapiro-Wilk, senão utilizamos o teste de Kolmogorov-Smirnov, 

mais adequado para amostras de dimensão superior. Se a condição de 

normalidade for violada, temos de aplicar testes não-paramétricos de Mann-

Withney.  

Para as escalas que seguem uma distribuição normal, testamos a 

segunda condição de aplicabilidade: a homogeneidade entre as variâncias dos 

grupos. Essa condição é verificada aplicando-se um teste de Levene. Se a 

hipótese de homogeneidade das variâncias não for violada podemos ler os 

resultados do teste t na primeira linha da tabela de output. Se a hipótese de 

homogeneidade das variâncias for violada, o software fornece os resultados de 

um teste t ajustado à violação desta condição e lemos os resultados do teste t 

na segunda linha da tabela de output. 

Quando se rejeita a hipótese de igualdade de médias entre os dois 

grupos, sabemos logo pela observação do valor das médias qual dos grupos 

apresenta um valor de escala superior ao outro. Para as escalas em que são 

violadas a primeira ou as duas condições de aplicabilidade, aplicam-se testes 
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de Mann-Withney. No caso de se detectarem diferenças significativas entre 

médias dos ranks das escalas, observamos as médias dos ranks em cada 

grupo e sabemos qual dos grupos apresenta um valor de escala superior ao 

outro. 

Tanto para a aplicação dos testes paramétricos, como dos não-

paramétricos, esta análise é complementada pela observação dos restantes 

resultados descritivos, de que destacamos os diagramas de Box&Whiskers 

respectivos, para nos assegurarmos que não existem outliers ou valores 

extremos que façam com que a média não seja uma estatística fiável. 

Note-se que os níveis de significância utilizados como referência para 

rejeitar ou não as hipóteses nulas em estudo são os habituais: 1%, 5% ou 10%. 

Assim, se por exemplo o valor de significância apresentado for inferior a 0,05 – 

tomando como nível de significância (n.s.) padrão 5% – rejeitamos a hipótese 

nula que se tiver a testar. 

 

Comparação de uma variável contínua entre 3 ou mais grupos  
 

Tal como quando temos dois grupos, quando queremos testar se os 

valores da escala construída são significativamente diferentes, em média, entre 

3 ou mais grupos de indivíduos, queremos testar a hipótese nula da sua média 

ser igual nos grupos em estudo.  

Quando temos mais de dois grupos de observações ou de indivíduos, 

queremos aplicar análise da variância (ANOVA’s). As ANOVA’s são testes 

paramétricos cujos resultados para serem fiáveis exigem que sejam cumpridas 

as condições de normalidade da variável escala em cada grupo de inquiridos e 

de homogeneidade das variâncias da escala entre grupos.  
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Assim, para cada escala, começamos por testar se esta segue uma distribuição 

normal em cada grupo de inquiridos. Note-se que, como cada grupo tem uma 

dimensão inferior a 50 observações, aplicamos um teste de normalidade de 

Shapiro-Wilk.  

Se a condição de normalidade for violada, temos de aplicar testes não-

paramétricos de Kruskal-Wallis.  

Para as escalas que seguem uma distribuição normal, testamos a 

segunda condição de aplicabilidade das ANOVA’s: a homogeneidade entre as 

variâncias dos grupos. Essa condição é verificada aplicando-se um teste de 

Levene. Se a hipótese de homogeneidade das variâncias não for violada 

podemos avançar para a ANOVA, com a certeza de que o seu resultado é 

fiável. Se a hipótese de homogeneidade das variâncias for violada, 

complementamos os resultados da ANOVA com os das estatísticas de Welch e 

de Brown-Forsythe (robustas à violação desta hipótese). 

Quando se rejeita a hipótese de igualdade de médias entre os três 

grupos ao aplicar ANOVA’s, sabemos que pelo menos um dos grupos é 

diferente dos outros dois. Para identificarmos especificamente que grupos e 

que são distintos dos outros, aplicamos testes pos-hoc. Estes testes vão testar 

as diferenças nas médias da escala entre cada par de grupos em estudo. São 

frequentemente considerados três testes pos-hoc: testes de Scheffe, LSD e de 

Bonferroni. O teste LSD é o teste menos conservador (mesmo pequenas 

diferenças são consideradas como significativas), seguido do teste de Tuckey 

HSD (um pouco mais conservador) e, finalmente do de Scheffe, o mais 

conservador de todos (o erro de tipo I é aqui o menor, mas consequentemente 

também é o teste menos potente). 
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Para as escalas em que são violadas uma ou as duas condições de 

aplicabilidade, aplicam-se testes de Kruskal-Wallis. No caso de se detectarem 

diferenças significativas entre grupos, observamos as médias dos ranks em 

cada grupo e calculamos comparações múltiplas adequadas a este teste. 

Esta análise é complementada pela observação dos restantes resultados 

descritivos, de que destacamos os diagramas de Box&Whiskers respectivos, 

para nos assegurarmos que não existem outliers ou valores extremos que 

façam com que a média não seja uma estatística fiável. 
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CAPITULO V – Resultados 
 

Introdução - Resultados da Análise Inferencial  
 

Passamos agora à apresentação e interpretação dos resultados da 

análise inferencial. 

Começamos por apresentar brevemente as metodologias aplicadas e, 

em seguida, os resultados dos testes aplicados e as principais conclusões e 

eventuais limitações encontradas. 

Foram aplicados cerca de 253 testes, sem contar com testes 

complementares de verificação de condições de aplicabilidade. 

 

Resultados Globais  
 

Quando analisamos os resultados do inquérito aplicado para a totalidade 

da amostra de inquiridas, verificamos que, uma vez que a distribuição por 

classes de IMC se encontra dependente do facto dessa ser uma variável da 

distribuição da amostra por quotas, impõe-se que hajam 33% das inquiridas em 

cada categoria. O IMC médio é de 23 kg/m2. 

A maior parte das inquiridas deveria usar uma copa AA (45%) ou A 

(25%), tamanho que não corresponde, na grande maioria ao tamanho que 

referem usar .  

Quanto ao rácio cintura-anca  (RCA), a situação mais frequente é 

registar um RCA de 0,77 ou superior (44%) ou inferior a 0,75 (36%). Apenas 

20% das inquiridas apresentam um RCA intermédio entre 0,75 e 0,76. Note-se 

que o RCA médio é de 0,76. 
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Em média, as inquiridas medem 1,6 metros, pesam cerca de 61,4 quilos, 

registando aproximadamente 92 centímetros de busto, 80 de tórax, 75 de 

cintura e 99 de anca.  

A maior parte das inquiridas tem 36 ou mais anos (42%) ou entre 26 e 

35 anos (34%). Apenas 24% afirmam ter menos de 26 anos. A idade média é 

de 32 anos. 

O nível de escolaridade é outra das variáveis de distribuição da amostra 

por quotas, pelo que o número de inquiridas se reparte igualmente por cada 

uma das quatro categorias (25%). 

Uma vez que a amostra foi recolhida em estabelecimentos de ensino, a 

maioria das inquiridas apresenta uma situação profissional associada a 

trabalhar ou frequentar estas mesmas instituições, tais como professora (39%) 

ou estudante (21%), dividindo-se as restantes (40%) por outras profissões 

(muitas das inquiridas são trabalhadores-estudantes do ensino recorrente). 

No que diz respeito ao estado civil, verificamos que a maior parte das 

inquiridas se encontra casada ou vive em união de facto (49%) ou então é 

solteira (39%). 

Quanto ao tempo que as inquiridas demoram a vestir-se, observamos 

que demoram mais tempo quando se vestem para uma ocasião especial do 

que no seu dia-a-dia: 79% do total demora 10 ou menos minutos a vestir-se no 

dia-a-dia, mas apenas 15% demora esse tempo a arranjar-se para uma 

ocasião especial. Assim, cerca de 49% das inquiridas diz demorar 20 ou mais 

minutos a escolher a sua roupa e a vestir-se para uma ocasião especial (tempo 

apontado apenas por 6% quando se referem ao dia-a-dia). 

Uma parte significativa das inquiridas afirma encontrar frequentemente e 

facilmente as peças de roupa que procura no acto da compra (43%). Também 
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referem encontrar frequentemente roupas do seu tamanho, que realmente lhe 

agradam (58%). 

Quando consideramos o conjunto das respostas às questões 6 a 10, 

relativas a sentimentos relacionadas com o acto de vestir e a compra de roupa, 

verificamos uma tendência maior de respostas positivas, seguindo-se as 

respostas neutras e, raramente, respostas negativas.  

No que respeita ao número de roupa que vestem, observamos que, 

globalmente, este não varia muito de acordo com o tipo de peças de roupa. No 

entanto, o tamanho XS (32/34) é mais procurado em roupa interior do que 

noutras peças de roupa e o tamanho M (38/40) é mais vezes referido para 

casacos e blusões do que para outro tipo de roupa. 

É curioso verificar que 8% do total da amostra afirma desconhecer o 

número de soutien que veste, percentagem de desconhecimento que sobe 

para 26% no que diz respeito à copa de soutien. A maior parte das inquiridas 

responde que veste um tamanho entre 75/80 (34/36) e 80/85 (36/38) (43%). 

Quanto à copa a situação mais frequente é vestirem copa B (39%) ou superior 

(23%). Apenas 12% declaram vestir uma copa A ou inferior, que anteriormente 

se verificou ser o tamanho adequado para 70% do total de inquiridas. 

É assim estranho que a esmagadora maioria das inquiridas se declare 

satisfeita ou muito satisfeita com os números ou tamanhos de soutien que 

veste (63%). Só para o tamanho da roupa interior é que a percentagem de 

inquiridas satisfeitas ou muito satisfeitas é superior (68%). Apesar de para 

calças/calções, saias e vestidos essa percentagem ser inferior, é sempre maior 

que 50% (respectivamente 52%, 55% e 54%). Aparentemente, de uma forma 

global, as inquiridas dizem-se satisfeitas com os tamanhos de roupa que usam. 
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Quando se pede para indicarem o seu número ou tamanho ideal de 

roupa, os valores mais frequentemente apontados são 34/36 e 36/38 (para 

todos os tipos de peças de roupa, incluindo os soutiens, com a excepção dos 

casacos que registam percentagens de escolha superiores em números 

ligeiramente maiores). Quanto à copa, a mais indicada como ideal é a copa B, 

seguida da C e só depois da A. 

A esmagadora maioria das inquiridas declara manter uma relação 

afectiva/amorosa íntima (79%) e manter relações sexuais com alguém (74%). 

O tempo associado à relação que mantêm é semelhante nestes dois casos, 

repartindo-se as respostas de forma próxima para todas as categorias de 

tempo, embora com percentagens de escolha um pouco superiores para mais 

de 10 anos (mais de 36% das inquiridas).  

Apenas 18 inquiridas dizem não manter nenhuma relação 

afectiva/amorosa íntima e 22 não manter relações sexuais. 

Finalmente, analisadas as médias das 10 sub-escalas da escala 

MSSCQ em estudo, identificamos dois sub-grupos:  

− Um primeiro sub-grupo de escalas que regista valores médios mais 

baixos engloba Depressão (média de 0,54), Auto-vigilância sexual 

(0,94), Medo do sexo (1,12) e Ansiedade sexual (1,44).  

− O segundo sub-grupo apresenta valores médios sempre superiores a 

2,20 (entre 2,25 e 2,76) e junta Motivação sexual, Auto-eficácia sexual, 

Satisfação sexual, Optimismo sexual, Estima sexual e Controlo interno 

da sexualidade.   
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Resultados por objectivo 
 

1. Verificar se a medida/número da roupa influencia o grau de auto-

conceito sexual em indivíduos do sexo feminino 

 

Foram aplicados testes de diferenças de médias para amostras 

independentes. Dada a reduzida dimensão do efectivo associado a algumas 

das categorias de tamanho (inferior a 10 indivíduos para os tamanhos XS de 

todos os tipos de roupa, com a excepção de roupa interior), aplicamos testes 

não-paramétricos de Kruskal-Wallis. Nenhuma das diferenças de médias 

observadas é estatisticamente significativa aos níveis de significância usuais 

(5% e 1%). 

Analisadas as médias das sub-escalas do MSSCQ pelo tamanho de 

roupa que as inquiridas usam, não foram identificadas diferenças substanciais 

para as diferentes peças de roupa. Note-se que a dimensão dos grupos 

associados aos tamanhos é bastante pequena: o grupo de inquiridas com 

números até XS com um efectivo entre 7 e 8 inquiridas, excepto para a roupa 

interior em que sobe para 15. Uma amostra maior podia revelar algumas das 

tendências eventualmente subjacentes.  

 

 

2. Verificar se a medida/número da roupa influencia o envolvimento em 

relações de carácter afectivo/amoroso e sexual em indivíduos do sexo 

feminino 

 

Quisemos verificar se o tamanho de roupa que as inquiridas usam 

poderia influenciar o envolvimento, ou não, em relações de carácter 
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afectivo/amoroso ou sexuais. Para todos os tipos de peças de roupas, 

observamos que as inquiridas que mantêm uma relação (tanto relação íntima 

como sexual) tendem a usar mais frequentemente tamanhos menores e com 

menor frequência tamanhos maiores, comparativamente a quem declara não 

manter nenhuma relação. Note-se porém que apenas 18 inquiridas dizem não 

manter uma relação íntima/afectiva e 22 uma relação sexual. 

Os resultados dos testes de qui-quadrado aplicados só são fiáveis para 

o cruzamento de P17 com P11.3 Calças, calções. No entanto, não se rejeita a 

independência entre ter ou não uma relação íntima sexual com alguém e o 

tamanho de calças e calções que usa, aos níveis de significância usuais (5% e 

1%). 

Para todos os outros testes, mais de 20% das células de cada tabela 

registam uma frequência esperada superior a 5, pelo que os resultados dos 

testes aplicados não são estatisticamente fiáveis. Uma amostra maior poderia 

permitir tirar conclusões mais relevantes. 

 

 

3. Verificar se o grau de escolaridade influencia a medida da roupa 

 

Ao analisarmos a eventual influência de nível de escolaridade no 

tamanho de roupa que as inquiridas vestem, procedemos à comparação da 

distribuição das inquiridas por quatro categorias de tamanhos de diversos tipos 

de peças de roupa, consoante possuem o nível de escolaridade até ao 12º ano, 

ou, um nível superior. Graficamente, facilmente se comparam os efectivos 

associados aos dois tamanhos maiores (M ou superior) e os que dizem 

respeito aos dois tamanhos menores (até S).  
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Conforme podemos observar, as inquiridas com escolaridade até ao 12º 

ano tendem a usar mais frequentemente números menores do que as mulheres 

com um grau superior, para todos os tipos de roupa, com especial relevo para 

a roupa interior. 

Os resultados dos testes de qui-quadrado de independência aplicados 

entre os tamanhos dos tipos de roupa e o nível de escolaridade não são fiáveis, 

visto mais de 20% das células de cada tabela registarem uma frequência 

esperada superior a 5. Uma amostra maior poderia permitir tirar conclusões 

mais relevantes. 

 

 

4. Verificar se o grau de escolaridade influencia o auto-conceito sexual 

 

Quando analisadas as médias das sub-escalas de MSSCQ pelo nível de 

escolaridade, não foram identificadas divergências substanciais entre 

diferentes graus de literacia.  

No entanto, a média da Motivação sexual parece ser crescente com o 

nível de instrução e, inversamente, a Ansiedade e o Medo sexuais tendem a 

decrescer à medida que aumenta o grau de literacia.  

Os testes de Kruskal-Wallis aplicados não permitem identificar 

diferenças significativas entre os diversos aspectos de auto-conceito por nível 

de escolaridade 
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5. Verificar se o grau de escolaridade influencia o envolvimento em 

relações de carácter afectivo/amoroso e sexual 

 

Ao relacionarmos o nível de escolaridade com manter ou não uma 

relação afectiva/íntima e uma sexual, é identificada a tendência para quem 

afirma manter uma relação deter um grau de instrução mais elevado.  

Assim, cerca de 27% de quem mantém uma relação íntima e também de 

quem mantém uma relação sexual com alguém possui uma pós-graduação, 

contra percentagens respectivas de 17% e 18% para quem não mantém 

qualquer relação. Inversamente, cerca de 23% de quem mantém uma relação 

íntima e 21% de quem mantém uma relação sexual com alguém apresenta um 

grau de escolaridade até ao 9º ano, contra percentagens respectivas de 33% e 

36% para quem não mantém qualquer relação.  

Note-se porém que o efectivo associado a quem declara não manter, 

nem uma relação afectiva, nem uma sexual, é reduzido (respectivamente 18 e 

22 inquiridas).  

O resultado do teste de qui-quadrado de independência aplicado entre 

P16 e o nível de escolaridade não é fiável, dado que mais de 20% das células 

da tabela registarem uma frequência esperada superior a 5. 

No que respeita ao teste de qui-quadrado de independência aplicado 

entre P17 e o nível de escolaridade, o resultado é fiável do ponto de vista 

estatístico, mas, porém, não se rejeita a hipótese de independência entre 

ambas as variáveis.  
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6. Verificar se existe relação entre envolvimento sexual ou 

íntimo/amoroso e o auto-conceito sexual 

 

Comparando as médias das sub-escalas de MSSCQ consoante as 

inquiridas mantêm ou não uma relação íntima e uma sexual, verificamos que 

quem mantém uma relação afectiva/amorosa íntima e também quem mantém 

uma relação sexual com alguém, regista valores médios superiores nas sub-

escalas Satisfação Sexual, Motivação Sexual e Estima sexual.  

Detectam-se algumas diferenças noutras escalas, porém o valor dos 

respectivos desvios-padrão e o reduzido número de inquiridas que não mantém 

uma relação íntima ou sexual, não nos permite tirar conclusões muito 

relevantes.  

Quem mantém uma relação sexual regista também uma média superior 

na Auto-eficácia Sexual e inferior na Depressão (diferenças mais esbatidas 

junto de quem mantém uma relação íntima). 

 
 

 

Gráfico 1 - Presença ou ausência de uma relação afectiva amorosa e auto-conceito sexual 
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Gráfico 2 - Presença ou ausência de uma relação sexual e o auto-conceito sexual 
 

 

Quisemos testar a igualdade de médias de cada escala de auto-conceito 

sexual entre quem tem e quem não tem uma relação afectiva íntima (P16) e 

sexual (P17). 

Começamos por aplicar testes de normalidade para determinar se 

podemos empregar testes paramétricos (testes t de diferenças de médias) ou 

se temos de calcular testes não-paramétricos (testes de Mann-Withney). Para o 

grupo das inquiridas que têm uma relação aplicamos testes de normalidade de 

Kolmogorov-Smirnov (dadas as dimensões de grupo superior a 50). Para o 

grupo das inquiridas que afirmam não ter uma relação, utilizamos testes de 

normalidade de Shapiro-Wilk (visto estes grupos terem uma dimensão inferior a 

50 inquiridas). 

Verificamos que para a P16, podemos comparar os grupos com testes 

paramétricos para a escala Ansiedade Sexual, visto não rejeitarmos a hipótese 

de normalidade para nenhum dos dois grupos de inquiridas (ao nível de 

significância de 5%). Quanto à P17, é possível aplicarmos testes paramétricos 
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para as escalas Ansiedade Sexual e Controlo interno da sexualidade. Para 

todas as restantes escalas, há pelo um menos um dos dois grupos para o qual 

se rejeita a normalidade.  

Ao analisarmos a segunda condição de aplicabilidade destes testes 

paramétricos, relativa à homogeneidade das variâncias da escala em estudo 

entre os dois grupos de inquiridas, concluímos que esta se verifica (de acordo 

com os resultados dos testes de Levene aplicados). Vamos assim ler o 

resultado dos testes t aplicados na primeira linha das tabelas respectivas, para 

cada escala.  

Ao aplicarmos os testes t de diferenças de médias, não rejeitamos que 

as médias de Ansiedade Sexual sejam iguais tanto para os grupos definidos 

por P16, como para os relativos a P17, nem que as médias de Controlo interno 

da sexualidade sejam semelhantes para os grupos associados a P17. 

Vamos todavia, confirmar estes resultados, aplicando para estas escalas 

também testes não-paramétricos de Mann-Withney.  

Quando aplicamos testes de Mann-Withney para todas as escalas, 

apenas encontramos diferenças significativas entre os grupos definidos por 

P16 (quem tem ou não uma relação íntima), a um nível de significância de 5%, 

para a escala Medo do Sexo e, a um nível de 1%, para as escalas Motivação 

sexual, Estima sexual, Satisfação sexual e Depressão. Quem afirma ter uma 

relação íntima regista sempre valores médios destas escalas superiores a 

quem não tem uma relação.  

Quando comparamos os grupos definidos por P17 (quem tem ou não 

uma relação sexual), detectamos diferenças significativas a um nível de 

significância de 1% para as escalas Auto-eficácia sexual, Motivação sexual, 

Estima sexual, Satisfação sexual e Depressão. Quem afirma ter uma relação 
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sexual regista sempre valores médios destas escalas superiores a quem não 

tem uma relação deste tipo. 

 

 

7. Verificar se existe relação entre o rácio cintura / anca e auto-conceito 

sexual 

 

Observemos agora as médias das sub-escalas de MSSCQ por classe de 

Rácio Cintura-Anca (RCA). Não se detectam diferenças muito relevantes entre 

as médias das escalas. Só para Motivação sexual se verifica que quem regista 

um RCA intermédio entre 0,75 e 0,76 apresenta uma média um pouco inferior 

às inquiridas com um RCA maior e menor. Note-se que o cálculo de 

coeficientes de correlação de Spearman entre as sub-escalas e o RCA (antes 

da recodificação em classes) não apresenta qualquer correlação 

estatisticamente significativa. 

 

 

8. Verificar se existe relação entre o tamanho da copa e auto-conceito 

sexual 

 

Analisando as médias das sub-escalas de MSSCQ, de acordo com a 

Copa de soutien adequada às inquiridas, observamos que as médias são 

extremamente próximas, não se detectando diferenças aparentemente 

relevantes nas sub-escalas de auto-conceito, consoante a copa usada. Isto é 

confirmado pelo cálculo de coeficientes de correlação de Spearman e entre as 



 61 

sub-escalas e o valor contínuo associado à copa (antes da classificação em 

copas), não se detectando qualquer correlação estatisticamente significativa. 

 

 

9. Verificar se existe relação entre o IMC e auto-conceito sexual 

 

Ao compararmos as médias das sub-escalas do MSSCQ, de acordo com as 

três classes de Índice de Massa Corporal (IMC), não foram detectadas 

diferenças relevantes entre médias. Isto é confirmado pelo cálculo de 

coeficientes de correlação de Spearman entre as sub-escalas e o valor 

contínuo de IMC, não se identificando qualquer correlação estatisticamente 

significativa. 

Quisemos testar a igualdade de médias de cada escala de auto-conceito 

sexual entre as inquiridas dos diversos níveis de IMC. 

Começamos por aplicar testes de normalidade de Shapiro-Wilk (visto os 

grupos de IMC terem uma dimensão inferior a 50 inquiridas) para determinar se 

podemos empregar testes paramétricos (ANOVA’s) ou se temos de calcular 

testes não-paramétricos (testes de Kruskal-Wallis).  

Observamos que se verifica a condição de normalidade para as escalas 

Auto-eficácia Sexual, Optimismo sexual e Satisfação sexual. Para todas as 

restantes escalas, há pelo um menos um dos três grupos para o qual se rejeita 

a normalidade.   

Ao aplicarmos testes de Levene para as três escalas acima referidas, 

observamos que não se verifica a segunda condição de aplicabilidade das 

Anova’s, relativa à homogeneidade das variâncias da escala em estudo entre 

os três grupos de inquiridas, para a Auto-eficácia Sexual. Isto significa que 
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vamos confirmar os resultados da Anova calculada com estatísticas de Brown-

Forsythe e de Welch.  

Os testes de Anova calculados não identificam diferenças significativas 

entre grupos de IMC para as escalas Auto-eficácia Sexual (resultado 

confirmado com estatísticas de Brown-Forsythe e de Welch), Optimismo sexual 

e Satisfação sexual. Fomos todavia, confirmar estes resultados, aplicando 

também para estas escalas testes não-paramétricos de Kruskal-Wallis. 

Quando aplicamos testes de Kruskal-Wallis para todas as escalas, não 

detectamos diferenças significativas entre os grupos de IMC em nenhuma das 

escalas.  

 

 

10. Verificar se existe relação entre o rácio cintura / anca e o envolvimento 

em relações de carácter afectivo/amoroso e sexual 

 

Vamos agora verificar se existe alguma associação entre o rácio cintura-

anca (RCA) e manter uma relação íntima ou uma sexual. Podemos observar 

que quem apresenta um RCA intermédio, entre 0,75 e 0,76, responde mais 

frequentemente do que as restantes inquiridas que não mantém uma relação 

afectiva, nem uma sexual. Com efeito, apenas cerca de 65% das inquiridas 

com RCA intermédio declaram manter uma relação afectiva (e a mesma 

percentagem uma relação sexual), contra 80% das inquiridas com RCA inferior 

a 0,75 e, paradoxalmente, 84% das com RCA superior a 0,76 (percentagens 

respectivas de 73% e de 78% quando se referem a uma relação sexual).  
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Pretendemos testar a igualdade de médias de RCA entre as inquiridas 

que têm e as que não têm uma relação íntima (P16) ou sexual (P17). 

Começamos por aplicar testes de normalidade de Shapiro-Wilk e de 

Kolmogorov-Smirnov (dependendo da dimensão de cada grupo de inquiridas). 

Como há pelo menos um dos dois grupos para o qual se rejeita a normalidade, 

vamos aplicar testes não-paramétricos de Mann-Withney.   

Os testes Mann-Withney não detectam diferenças significativas de RCA 

entre os grupos definidos por P16 e por P17.  

 

11. Verificar se existe relação entre o tamanho da copa e o envolvimento 

em relações de carácter afectivo/amoroso e sexual 

 

Quando analisamos a relação entre o tamanho de copa adequado e 

manter uma relação íntima ou uma sexual, verificamos uma tendência para as 

inquiridas com copa maior (copa B ou superior) responderem um pouco menos 

frequentemente que as restantes que mantém uma relação sexual. Com efeito, 

cerca de 68% das inquiridas com copa B ou superior declaram manter uma 

relação sexual, contra percentagens de 76% junto das inquiridas de copas 

menores. Essa tendência não é tão patente quando se referem a manter uma 

relação afectiva/amorosa íntima.  

 

12. Verificar se existe relação entre o IMC e o envolvimento em relações 

de carácter afectivo/amoroso e sexual 

 

No que diz respeito à associação entre o índice de massa corporal (IMC) 

e manter uma relação íntima ou uma sexual, encontramos tendências distintas 
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entre os dois tipos de relações. As inquiridas com um IMC normal respondem 

com maior frequência que as restantes (sobretudo que as inquiridas com IMC 

alto) que mantêm uma relação afectiva íntima. Cerca de 82% das inquiridas 

com IMC normal responde dessa forma, contra 79% das com IMC baixo e 

somente 75% das com IMC alto. Todavia, as inquiridas com IMC normal não 

mantêm com tanta frequência uma relação sexual com alguém. Assim, cerca 

de 71% das inquiridas com IMC normal declara manter uma relação sexual, 

contra uma percentagem idêntica junto das inquiridas com IMC alto e 79% das 

inquiridas com IMC baixo.  

 

 

Tabela 3 - Relação entre IMC e presença ou ausência de relações afectivas/amorosas e/ou relações 
sexuais 

 
 IMC (em classes) 

  IMC Baixo IMC Normal IMC Alto Total 

  Freq % Col Freq % Col Freq % Col Freq % Col 
Sim 22 78.6% 23 82.1% 21 75.0% 66 78.6% 
Não 6 21.4% 5 17.9% 7 25.0% 18 21.4% 

P16 Neste momento 
mantém alguma relação 
afectiva/amorosa íntima? 

Total 28 100.0% 28 100.0% 28 100.0% 84 100.0% 
Sim 22 78.6% 20 71.4% 20 71.4% 62 73.8% 
Não 6 21.4% 8 28.6% 8 28.6% 22 26.2% 

P17. Actualmente 
mantém relações 
sexuais com alguém? 

Total 28 100.0% 28 100.0% 28 100.0% 84 100.0% 

 

 

Tencionamos testar a igualdade de médias de IMC entre as inquiridas 

que têm e as que não têm uma relação íntima (P16) ou sexual (P17). 

Começamos por aplicar testes de normalidade de Shapiro-Wilk e de 

Kolmogorov-Smirnov (dependendo da dimensão de cada grupo de inquiridas). 

Como há pelo um menos um dos dois grupos para o qual se rejeita a 

normalidade, aplicamos testes não-paramétricos de Mann-Withney.   



 65 

Pelos testes Mann-Withney não se detectam diferenças significativas de 

IMC entre os grupos definidos por P16 e por P17.  

 

13. Verificar se existe relação entre o grau de satisfação com o tamanho 

das roupas que se veste e o auto-conceito sexual 

 

Quando comparados os valores médios das sub-escalas de auto-

conceito em estudo com o grau de satisfação com o tamanho das roupas 

(agregado em 3 categorias), não detectamos diferenças muito relevantes para 

a maior parte das sub-escalas.  

No que diz respeito à sub-escala Satisfação Sexual, quem se encontra 

muito insatisfeita ou insatisfeita com o tamanho das roupas que veste, regista 

uma média muito inferior à das restantes inquiridas, no caso das seguintes 

peças de roupa: casacos/blusões, blusas/t-shirts/pullovers, calças/calções 

(diferença mais esbatida), roupa interior.  

 

 

Tabela 4 - Satisfação e insatisfação com o tamanho das calças e calções e as sub-escalas do MSSCQ 
- resultados  estatisticamente significativos 

 
Shapiro-Wilk  

P13.3 Calças, calções  Statistic df Sig. 
Ansiedade sexual Muito Insatisfeita / Insatisfeita .957 24 .388 
  Nem Satisfeita, Nem Insatisfeita .902 16 .088 
  Satisfeita / Muito Satisfeita .970 44 .291 
Auto-eficácia sexual Muito Insatisfeita / Insatisfeita .929 24 .094 
  Nem Satisfeita, Nem Insatisfeita .927 16 .222 
  Satisfeita / Muito Satisfeita .969 44 .269 
Optimismo sexual Muito Insatisfeita / Insatisfeita .926 24 .078 
  Nem Satisfeita, Nem Insatisfeita .938 16 .330 
  Satisfeita / Muito Satisfeita .972 44 .357 
Motivação sexual Muito Insatisfeita / Insatisfeita .955 24 .346 
  Nem Satisfeita, Nem Insatisfeita .949 16 .468 
  Satisfeita / Muito Satisfeita .964 44 .184 

*  This is a lower bound of the true significance. 
a  Lilliefors Significance Correction 
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As inquiridas mais insatisfeitas com o tamanho de blusas/t-

shirts/pullovers apresentam uma média igualmente um pouco inferior para a 

Estima sexual.  

Também se identifica uma tendência para quem se declara muito 

insatisfeita ou insatisfeita com o tamanho das roupas apresentar uma média 

superior para as seguintes escalas: Medo do sexo e Depressão sexual.  

As inquiridas Satisfeitas ou muito satisfeitas com o tamanho de blusas/t-

shirts/pullovers e de roupa interior (diferença mais esbatida) registam um valor 

médio de Motivação sexual um pouco superior.  

Queremos testar a igualdade de médias das escalas de auto-conceito de 

acordo com o grau de satisfação com o tamanho dos diversos tipos de roupa 

que vestem.  

Começamos por aplicar testes de normalidade de Shapiro-Wilk e de 

Kolmogorov-Smirnov (dependendo da dimensão de cada grupo de inquiridas). 

Apenas podemos aplicar Anova’s para: 

− Tendo em conta os grupos de satisfação com o tamanho dos casacos 

(P13.1), das blusas, tshirts, tops e pullovers (P13.2), da roupa interior - 

cuecas, cintas (P13.6) e dos soutiens (P13.7), as escalas Ansiedade 

sexual, Optimismo sexual e Controlo interno da sexualidade 

− Tendo em conta os grupos de satisfação com o tamanho das calças e 

calções (P13.3) e das saias (P13.4), as escalas Ansiedade sexual, Auto-

eficácia sexual, Optimismo sexual e Motivação sexual 

− Tendo em conta os grupos de satisfação com o tamanho dos vestidos 

(P13.5), as escalas Ansiedade sexual, Optimismo sexual e Motivação 

sexual 
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Só encontramos diferenças significativas (nível de significância de 5%) 

entre os grupos de satisfação quanto ao tamanho de saias (P13.4) para a 

escala de Optimismo sexual. Quando aplicamos testes post-hoc com vista a 

identificar qual ou quais dos três grupos de satisfação são diferentes, 

verificamos que os resultados não são todos idênticos. O teste LSD, mais 

sensível, identifica diferenças significativas a 5% entre encontrar-se “nem 

satisfeita, nem insatisfeita” relativamente às outras duas categorias (“Muito 

insatisfeita/Insatisfeita” e “Satisfeita/Muito satisfeita”). O teste de Sheffe, mais 

conservador, não identifica nenhuma diferença significativa a 5%. O teste 

Tuckey HSD identifica só diferenças entre encontrar-se “nem satisfeita, nem 

insatisfeita” e sentir-se “Muito insatisfeita/Insatisfeita”. Quem responde “nem 

satisfeita, nem insatisfeita” quanto ao tamanho das saias regista valores 

inferiores de Optimismo sexual, relativamente a quem se sente “Muito 

insatisfeita/Insatisfeita”, sobretudo, e “Satisfeita/Muito satisfeita”.  

 

Tabela 5 - Satisfação e insatisfação com tamanho das saias e as sub-escalas do MSSCQ - resultados  
estatisticamente significativos 

 
Shapiro-Wilk  

P13.4 Saias  Statistic df Sig. 
Ansiedade sexual Muito Insatisfeita / Insatisfeita .940 21 .213 
  Nem Satisfeita, Nem Insatisfeita .938 17 .291 
  Satisfeita / Muito Satisfeita .957 46 .091 
Auto-eficácia sexual Muito Insatisfeita / Insatisfeita .924 21 .107 
  Nem Satisfeita, Nem Insatisfeita .937 17 .286 
  Satisfeita / Muito Satisfeita .970 46 .286 
Optimismo sexual Muito Insatisfeita / Insatisfeita .925 21 .111 
  Nem Satisfeita, Nem Insatisfeita .952 17 .493 
  Satisfeita / Muito Satisfeita .975 46 .430 
Motivação sexual Muito Insatisfeita / Insatisfeita .925 21 .108 
  Nem Satisfeita, Nem Insatisfeita .940 17 .314 
  Satisfeita / Muito Satisfeita .961 46 .121 

*  This is a lower bound of the true significance. 
a  Lilliefors Significance Correction 
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Em seguida aplicamos testes não-paramétricos de Kruskal-Wallis para 

todas as escalas e variáveis de satisfação. Encontramos diferenças 

significativas nas médias das seguintes escalas: 

− Satisfação sexual e Medo do sexo para os graus de satisfação com o 

tamanho dos Casacos e blusões (P13.1) e da Roupa interior – cuecas e 

cintas (P13.6). 

− Depressão para os graus de satisfação com o tamanho das blusas, t-

shirts, tops, pullovers (P13.2). 

Pelo valor das ordens, verificamos que: 

− As inquiridas Satisfeitas/Muito satisfeitas com o tamanho dos Casacos e 

blusões registam valores superiores de Satisfação sexual, relativamente às 

restantes inquiridas, mas inferiores de Medo do sexo. No que respeita ainda 

ao Medo do Sexo, as inquiridas Muito insatisfeitas/Insatisfeitas com o 

tamanho dos Casacos e blusões apresentam valores superiores às 

restantes. 

Tabela 6 - Satisfação e insatisfação com o tamanho de casacos e blusões e as sub-escalas do MSSCQ 
- resultados estatisticamente significativos 

 
Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk P13.1 Qual o grau de satisfação com os 

números/tamanhos de roupa que veste? Casacos, 
blusões  Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Ansiedade sexual Muito Insatisfeita / Insatisfeita .165 13 .200(*) .931 13 .353 
  Nem Satisfeita, Nem 

Insatisfeita .164 19 .193 .945 19 .319 

  Satisfeita / Muito Satisfeita .113 52 .098 .976 52 .361 
Optimismo 
sexual 

Muito Insatisfeita / Insatisfeita .170 13 .200(*) .948 13 .563 

  Nem Satisfeita, Nem 
Insatisfeita .152 19 .200(*) .959 19 .545 

  Satisfeita / Muito Satisfeita .112 52 .126 .976 52 .373 
Controlo interno 
da sexualidade 

Muito Insatisfeita / Insatisfeita .141 13 .200(*) .949 13 .590 

  Nem Satisfeita, Nem 
Insatisfeita .100 19 .200(*) .950 19 .395 

  Satisfeita / Muito Satisfeita .106 52 .200(*) .914 52 .001 

*  This is a lower bound of the true significance. 
a  Lilliefors Significance Correction 
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− As inquiridas Muito insatisfeitas/Insatisfeitas com o tamanho das Blusas, t-

shirts, tops, pullovers apresentam valores superiores de Depressão. 

 

 

Tabela 7 - Satisfação e insatisfação com o blusas, t-shirts e tops e as sub-escalas do MSSCQ - 
resultados  estatisticamente significativos 

 
Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk  

P13.2 Blusas, t-shirts, tops, pullovers  Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Muito Insatisfeita / 
Insatisfeita .111 15 .200(*) .964 15 .762 

Nem Satisfeita, 
Nem Insatisfeita .204 13 .144 .873 13 .057 

Ansiedade sexual 

Satisfeita / Muito 
Satisfeita .112 55 .081 .979 55 .447 

Muito Insatisfeita / 
Insatisfeita .247 15 .015 .905 15 .113 

Nem Satisfeita, 
Nem Insatisfeita .128 13 .200(*) .953 13 .644 

Optimismo sexual 

Satisfeita / Muito 
Satisfeita .101 55 .200(*) .978 55 .392 

Muito Insatisfeita / 
Insatisfeita .108 15 .200(*) .955 15 .611 

Nem Satisfeita, 
Nem Insatisfeita .140 13 .200(*) .911 13 .191 

Controlo interno 
da sexualidade 

Satisfeita / Muito 
Satisfeita .115 55 .066 .916 55 .001 

*  This is a lower bound of the true significance. 
a  Lilliefors Significance Correction 

 

 

− As inquiridas Muito insatisfeitas/Insatisfeitas com o tamanho da Roupa 

interior – Cuecas, cintas registam valores inferiores de Satisfação sexual e 

superiores e Medo do sexo, comparativamente às restantes inquiridas. As 

inquiridas Satisfeitas/Muito satisfeitas com o tamanho da Roupa interior – 

Cuecas, cintas apresentam valores inferiores de Medo do sexo. 
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Tabela 8 - Tabela 6 - Satisfação e insatisfação com o tamanho da roupa interior e as sub-escalas do 
MSSCQ - resultados  estatisticamente significativos 

 
Kolmogorov-
Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

 
P13.6 Roupa interior - cuecas, cintas 
  Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Ansiedade sexual Muito Insatisfeita / Insatisfeita .127 14 .200(*) .985 14 .993 
  Nem Satisfeita, Nem Insatisfeita .186 13 .200(*) .879 13 .069 
  Satisfeita / Muito Satisfeita .109 57 .091 .959 57 .053 
Optimismo sexual Muito Insatisfeita / Insatisfeita .251 14 .017 .888 14 .077 
  Nem Satisfeita, Nem Insatisfeita .115 13 .200(*) .961 13 .770 
  Satisfeita / Muito Satisfeita .092 57 .200(*) .981 57 .497 
Controlo interno da 
sexualidade 

Muito Insatisfeita / Insatisfeita .156 14 .200(*) .903 14 .124 

  Nem Satisfeita, Nem Insatisfeita .167 13 .200(*) .905 13 .157 
  Satisfeita / Muito Satisfeita .105 57 .178 .918 57 .001 

*  This is a lower bound of the true significance. 
a  Lilliefors Significance Correction 

 

Tabela 9 - Tabela 6 - Satisfação e insatisfação com o tamanho do soutien e as sub-escalas do 
MSSCQ - resultados  estatisticamente significativos 

 
Kolmogorov-
Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

P13.7 Soutiens  Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Ansiedade sexual Muito Insatisfeita / Insatisfeita .215 17 .036 .922 17 .162 

  Nem Satisfeita, Nem Insatisfeita .173 14 .200(*) .920 14 .216 

  Satisfeita / Muito Satisfeita .117 53 .069 .971 53 .223 

Optimismo sexual Muito Insatisfeita / Insatisfeita .164 17 .200(*) .958 17 .595 

  Nem Satisfeita, Nem Insatisfeita .134 14 .200(*) .916 14 .190 

  Satisfeita / Muito Satisfeita .115 53 .077 .973 53 .274 

Controlo interno da 
sexualidade 

Muito Insatisfeita / Insatisfeita .135 17 .200(*) .962 17 .662 

  Nem Satisfeita, Nem Insatisfeita .152 14 .200(*) .944 14 .474 

  Satisfeita / Muito Satisfeita .113 53 .091 .910 53 .001 

*  This is a lower bound of the true significance. 
a  Lilliefors Significance Correction 
 

14. Verificar se existe relação entre facilidade ou dificuldade em vestir-se 

e adquirir roupa e o auto-conceito sexual 

 

Procede-se agora à análise da relação entre os valores médios das sub-

escalas de auto-conceito em estudo, e a facilidade ou dificuldade em adquirir 

roupa, calculando a correlação entre as sub-escalas e o número de respostas 

positivas, neutras e negativas dadas às questões P6 a P10 do questionário. 
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 Apesar dos coeficientes de correlação não serem muito elevados, 

algumas correlações são identificadas como significativas a um nível de 5% 

(com coeficientes entre 0,227 e 0,258). Assim, o número de respostas positivas 

ao conjunto de perguntas P8 a P10 e ao de P6 a P10 é positiva e 

significativamente correlacionado com as seguintes sub-escalas: Auto-eficácia 

sexual, Satisfação sexual e Controlo interno da sexualidade.  

 

Tabela 10 - Resultados do cruzamento das variáveis  relacionadas com facilidade ou dificuldade em 
vestir-se e as sub-escalas MSSCQ 

 

 

P8_P10 Nº 
Respostas 
Positivas 

P6_P10 Nº 
Respostas 
Positivas 

P8_P10 Nº 
Respostas 

Neutras 

P6_P10 Nº 
Respostas 

Neutras 

P8_P10 Nº 
Respostas 
Negativas 

P6_P10 Nº 
Respostas 
Negativas 

 Coef. 
Correlação 

.014 -.008 -.085 -.067 .159 .164 

  Sig. (2-tailed) .898 .944 .442 .543 .149 .136 
  

Ansiedade 
sexual 
  

N 84 84 84 84 84 84 
  Coef. 

Correlação 
.258(*) .253(*) -.144 -.169 -.187 -.187 

  Sig. (2-tailed) .018 .020 .190 .125 .089 .088 
  

Auto-
eficácia 
sexual 
  N 84 84 84 84 84 84 

  Coef. 
Correlação 

-.014 -.006 -.154 -.176 .193 .206 

  Sig. (2-tailed) .900 .956 .163 .110 .078 .061 
  

Optimismo 
sexual 
  

N 84 84 84 84 84 84 
  Coef. 

Correlação -.083 -.132 .001 .060 .110 .120 

  Sig. (2-tailed) .453 .232 .990 .588 .321 .277 
  

Auto-
vigilância 
sexual  

N 84 84 84 84 84 84 
  Coef. 

Correlação 
.088 .090 -.059 -.069 -.074 -.057 

  Sig. (2-tailed) .426 .416 .594 .532 .506 .609 
  

Motivação 
sexual  

N 84 84 84 84 84 84 
  Coef. 

Correlação 
.210 .199 -.119 -.131 -.148 -.152 

  Sig. (2-tailed) .056 .070 .280 .236 .180 .169 
  

Estima 
sexual 
   

N 84 84 84 84 84 84 
  Coef. 

Correlação .250(*) .247(*) -.157 -.192 -.171 -.154 

  Sig. (2-tailed) .022 .024 .153 .080 .120 .163 
  

Satisfação 
sexual  

N 84 84 84 84 84 84 
  Coef. 

Correlação 
-.059 -.056 .059 .089 .104 .082 

  Sig. (2-tailed) .597 .611 .593 .419 .344 .458 
  

Medo do 
Sexo  

N 84 84 84 84 84 84 
  Coef. 

Correlação 
-.190 -.180 .148 .140 .127 .113 

  Sig. (2-tailed) .084 .101 .180 .203 .251 .304 
  

Depressão  
  

N 84 84 84 84 84 84 
  Coef. 

Correlação .227(*) .237(*) -.171 -.212 -.077 -.080 

  Sig. (2-tailed) .038 .030 .119 .053 .485 .470 
  

Controlo 
interno da 
sexualidade  

N 84 84 84 84 84 84 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Isto significa que inquiridas com um número elevado de respostas 

positivas, tendem a registar valores superiores nestas sub-escalas e, 

inversamente, inquiridas com um número inferior de respostas positivas, 

tendem a registar valores menores nestas sub-escalas. 

Já estão aplicados testes de significância estatística sobre as 

correlações calculadas.  

 

 

15. Verificar se existe relação entre facilidade e dificuldade em vestir-se e 

adquirir roupa e o envolvimento sexual ou íntimo/amoroso 

 

Ao considerarmos a associação entre o número de respostas positivas, 

neutras e negativas nas questões P8 a P10 e P6 a P10, relativas à facilidade 

ou dificuldade em adquirir roupa e aos sentimentos associados ao acto de 

vestir ou comprar roupa, e o facto de manter ou não uma relação íntima e/ou 

sexual com alguém, não foram detectadas diferenças aparentemente 

relevantes. 

Queremos testar a igualdade de médias do número de respostas 

positivas, neutras e negativas quanto à facilidade e dificuldade em vestir-se, 

relativamente a ter ou não uma relação íntima ou sexual. Dado que o número 

de respostas é uma variável discreta (quantitativa ordinal com poucas 

categorias, visto estar limitada ao número de questões postas), utilizamos 

testes não-paramétricos de Mann-Withney. 

Nenhum dos testes aplicados permitiu detectar diferenças relativas ao 

número de respostas positivas, neutras e negativas quanto à facilidade e 
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dificuldade em vestir-se entre inquiridas com relação íntima ou sexual e 

inquiridas sem relação (nível de significância de 5%). 

 

 

16. Verificar se existe relação entre o tempo de escolha da roupa/vestir e 

o envolvimento sexual ou íntimo/amoroso 

 

Ao considerarmos a associação entre o tempo que as inquiridas demoram 

a escolher roupa e a vestir-se e o facto de manter ou não uma relação íntima 

e/ou sexual com alguém, verificamos que: 

− Quem mantém uma relação afectiva/amorosa íntima responde com 

maior frequência do que nem não mantém, que demora até 5 minutos 

no seu dia-a-dia (26% de quem mantém uma relação íntima contra 17% 

de quem não se encontra nesta situação). 

− A resposta mais frequente no que respeita ao tempo que demora a 

escolher roupa e a vestir-se para uma ocasião especial para quem 

mantém uma relação íntima é entre 10 e 20 minutos (40% de quem 

mantém uma relação íntima contra 22% de quem não mantém). Pelo 

contrário, a resposta mais frequente de quem não mantém esse tipo de 

relação é entre 20 e 30 minutos (44% de quem não mantém uma 

relação íntima contra 23% de quem mantém). 

− Quem mantém uma relação sexual com alguém responde um pouco 

mais frequentemente do quem não mantém que demora entre 5 a 10 

minutos a escolher roupa e vestir-se no seu dia-a-dia (58% de quem 

mantém uma relação sexual contra 46% de quem não se encontra 

nesta situação). 
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− A resposta mais frequente no que respeita ao tempo que demora a 

escolher roupa e a vestir-se para uma ocasião especial para quem 

mantém uma relação sexual é entre 10 e 20 minutos (43% de quem 

mantém uma relação sexual contra 18% de quem não mantém). Pelo 

contrário, a resposta mais frequente de quem não mantém esse tipo de 

relação é entre 20 e 30 minutos (36% de quem não mantém uma 

relação sexual contra 25% de quem mantém). 

 

Note-se porém que o número de inquiridas que não mantém uma relação, 

íntima ou sexual, na amostra é reduzido, pelo que as interpretações a tirar 

destes resultados terão de ser realizadas com precaução. Pelos testes de 

independência de qui-quadrado aplicados, não rejeitamos a hipótese de 

independência entre cada par de variáveis. Todavia, todas as tabelas em 

estudo apresentam mais de 20% das células com frequência esperada inferior 

a 5, o que quer dizer que os resultados dos testes são inconclusivos. 

 

 

17. Verificar se existe relação entre o tamanho da roupa que se veste e o 

tamanho ideal de roupa 

 

 Ao comparar a relação entre os tamanhos da roupa que se veste 

efectivamente com os tamanhos de roupa considerados ideais, podemos 

verificar que a maioria das respondentes considera que o tamanho ideal é 

menor que o tamanho que se veste. Esta tendência verifica-se inclusive numa 

percentagem considerável de inquiridas cujo IMC é considerado baixo.    
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Gráfico 3 - Comparação entre tamanho real e tamanho ideal por IMC 
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Gráfico 4 - Comparação entre tamanho real e tamanho ideal por nível de escolaridade 
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18. Verificar se existe ligação entre IMC, RCA e Copa e o tempo de 

escolha da roupa e de vestir 

 

Ao relacionar-mos o tempo que as inquiridas demoram a escolher roupa e a 

vestir-se e o rácio cintura-anca (RCA), a copa de soutien e o índice de massa 

corporal (IMC), verificamos que: 

− Quem regista um RCA intermédio, entre 0,75 e 0,76, tende a demorar 

um pouco menos de tempo a escolher roupa e a vestir-se no seu dia-a-

dia (88% destas inquiridas demoram até 10 minutos), seguidas das 

inquiridas com um RCA superior a 0,76 (81%) e só depois das com um 

RCA inferior a 0,75 (70%). 

− De forma idêntica são as inquiridas que apresentam um RCA 

intermédio, entre 0,75 e 0,76, que tende a demorar menos tempo a 

escolher roupa e a vestir-se para uma ocasião especial (31% destas 

inquiridas demoram até 10 minutos), seguidas das inquiridas com um 

RCA superior a 0,76 (11%) e só depois das com um RCA inferior a 0,75 

(10%). 

− As inquiridas que devem usar uma copa maior, B ou superior, tendem a 

demorar menos tempo a escolher a roupa e a vestir-se no dia-a-dia que 

as restantes: cerca de 84% destas inquiridas demoram até 10 minutos, 

contra 76% tanto das inquiridas com copa A, como das com copa AA. 

− Todavia, quando se arranjam para uma ocasião especial, são as 

inquiridas com copa A que aparentemente tendem a despachar-se mais 

rapidamente: cerca de 24% das inquiridas com copa A demoram até 10 

minutos a escolher roupa e a vestir-se, contra apenas 17% das com 

copa B ou superior e 6% das com copa AA. 
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− Aparentemente, quanto maior a classe de IMC, mais rapidamente as 

inquiridas tendem a escolher roupa e a vestir-se, quer no dia-a-dia, quer 

para uma ocasião especial. Assim, 68% das inquiridas com IMC baixo 

demoram até 10 minutos a arranjar-se no dia-a-dia, percentagem que 

cresce para 82% das inquiridas com IMC normal e para 86% das com 

IMC alto. De forma semelhante, 11% das inquiridas com IMC baixo 

demoram até 10 minutos a arranjar-se no dia-a-dia, percentagem que 

cresce para 14% das inquiridas com IMC normal e para 19% das com 

IMC alto. 

 

19. Verificar se existe relação entre o estado civil e o auto-conceito sexual 

 

Quando analisamos a associação entre as médias das sub-escalas de 

MSSCQ em estudo e o estado civil, não detectamos diferenças substanciais 

entre os diversos grupos de inquiridas. No entanto, as inquiridas casadas ou 

que vivem em união de facto registam médias ligeiramente superiores para a 

Satisfação sexual e a Motivação sexual. Quanto à motivação sexual, são as 

inquiridas divorciadas ou separadas que apresentam um valor médio inferior às 

restantes.  

 

21. Verificar se o grau de satisfação com os números ou tamanhos da 

roupa influencia o envolvimento em relações de carácter 

afectivo/amoroso e sexual em indivíduos do sexo feminino 

 

Finalmente, quando analisamos a relação entre o grau de satisfação 

com os números ou tamanhos que vestem e manter ou não uma relação íntima 
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e uma sexual, constatamos que as inquiridas que mantêm uma relação, quer 

íntima, quer sexual, com alguém, registam sempre uma percentagem superior 

associada a estarem satisfeitas ou muito satisfeitas do que as inquiridas que 

não mantém uma relação. 

 

Finalmente, analisamos a relação entre o grau de satisfação com os 

número ou tamanhos que se veste e manter ou não uma relação íntima e uma 

sexual, pela aplicação de testes de independência de qui-quadrado. 

Só para calças, calções (P13.3) com P16 e para calças, calções (P13.3), 

saias (P13.4) e vestidos (P13.5) com P17 é que os resultados dos testes 

aplicados não são inconclusivos. Para todos os restantes testes, as tabelas em 

estudo apresentam mais de 20% das células com frequência esperada inferior 

a 5.  

Para nenhum dos testes válidos se rejeita a hipótese de independência 

entre variáveis.  

 

Resumo das inferências estatísticas 
 

Tamanhos da roupa e satisfação com os mesmos 
 

Em síntese, da análise dos dados recolhidos, podemos concluir que no 

que diz respeito a tamanhos de roupa, verificamos que quem afirma manter 

uma relação afectiva e/ou sexual veste tendencialmente tamanhos menores. 

Do mesmo modo, quem possui um nível de escolaridade igual ou inferior ao 

12º ano também veste tendencialmente tamanhos menores.  
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Genericamente, quem se manifesta “Insatisfeita” ou “Muito insatisfeita” 

com os tamanhos de roupa que veste, regista valores médios inferiores nas 

sub-escalas “satisfação sexual” e “estima sexual” e valores médios superiores 

nas sub-escalas “Medo do sexo” e “Depressão sexual”. Inversamente, quem se 

declara “satisfeita” ou “muito satisfeita” com alguns dos tamanhos de roupa que 

veste regista valores médios superiores na sub-escala “motivação sexual” e 

“satisfação sexual”. Verifica-se ainda, que quem mantém uma relação íntima ou 

sexual com alguém regista sempre uma percentagem superior associada a 

estar “satisfeita” ou “muito satisfeita” com o tamanho da roupa que veste. 

Quando questionadas sobre o tamanho de roupa que consideram ideal, 

a grande maioria das inquiridas afirmam preferir tamanhos menores do que 

aqueles que vestem. 

 

Auto-conceito sexual 
 
 

Em relação à pontuação nas várias sub-escalas do MSSCQ destinadas 

a avaliar aspectos do auto-conceito sexual, verificamos que regista valores 

médios superiores nas sub-escalas “satisfação sexual”, “Motivação sexual”, 

“estima sexual” e “auto-eficácia sexual” quem mantém uma relação afectiva 

amorosa e/ou quem mantém uma relação sexual com outra pessoa, e 

inversamente, valores médios inferiores em “depressão sexual”. 

 

Verifica-se também que a média de valores referentes a “motivação 

sexual” tende a subir e a média de valores referentes a “ansiedade sexual” e 

“medo sexual” a descer, à medida que aumenta o nível de escolaridade das 

inquiridas.  
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Apresentam médias superiores nas sub-escalas “motivação sexual” e 

“satisfação sexual” e médias inferiores nas sub-escalas “medo do sexo” e 

“depressão sexual” as inquiridas que se afirmam “satisfeita”(s) ou “muito 

satisfeita”(s) com o tamanho das roupas que vestem.  

No que diz respeito ao estado civil, as inquiridas casadas registam 

valores médios superiores nas sub-escalas “satisfação sexual” e “motivação 

sexual”. As inquiridas divorciadas registam valores médios inferiores na sub-

escala “motivação sexual”. 

Registam médias inferiores nas sub-escalas  “satisfação sexual”, “estima 

sexual”, e superiores nas sub-escalas “medo do sexo” e “depressão sexual” as 

inquiridas que se afirmam “insatisfeita”(s) ou “muito insatisfeita”(s) com o 

tamanho das roupas que vestem. 

Um maior número de respostas positivas em relação à facilidade de 

comprar roupa e vestir-se, está positivamente correlacionado com valores 

superiores nas escalas “auto-eficácia sexual”, “satisfação sexual” e “controlo 

interno da sexualidade”. 

 

 

Existência ou não existência de uma relação sexual e/ou uma 
relação  afectiva/amorosa íntima. 

 

Quem mantém uma relação afectiva e/ou sexual detém tendencialmente 

um grau de instrução mais elevado, veste com maior frequência números de 

roupa menores e regista valores médios superiores nas sub-escalas 

“Satisfação Sexual”, “Motivação Sexual” e “estima sexual” do MSSCQ, e 

valores médios inferiores na sub-escala “Depressão Sexual”. Quem mantém 



 81 

relações sexuais regista ainda valores médios superiores na sub-escala “Auto-

Eficácia Sexual”.  

Em relação ao IMC das inquiridas que dizem manter uma relação 

afectiva íntima, verifica-se que 82% das mulheres averiguadas detém uma IMC 

normal, seguindo-se as mulheres com IMC baixo (79%) só depois as mulheres 

com IMC alto (75%). Curiosamente, quando se trata de manter uma relação 

sexual, as mulheres com IMC baixo e as mulheres com IMC alto apresentam 

uma maior percentagem (ambas com 79%), seguindo-se só depois as 

mulheres com IMC normal (71%). 

Quem mantém uma relação sexual e/ou intima afirma com maior 

frequência vestir-se mais rápido no dia-a-dia (até 5 m e entre 5 e 10 m) e em 

ocasiões especiais (10 a 20 m) do que quem não tem (20 a 30 m) e regista 

sempre maior número de respostas positivas em relação ao grau de satisfação 

com a roupa que veste, declarando-se “muito satisfeita” ou “satisfeita” com o 

tamanho da roupa que veste. 

 

 

Ausência de correlações  ou inferências estatísticas significativas 
  

Não foram encontrados correlações estatisticamente significativas ou 

inferências significativas para os seguintes cruzamentos: 

 

− A medida das roupas e o auto-conceito sexual. 

− O RCA e o auto-conceito sexual. 

− O RCA e o envolvimento em relações de carácter afectivo/amoroso e 

sexual. 
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− O Tamanho da copa e o auto-conceito sexual. 

− O Tamanho da copa e o e o envolvimento em relações de carácter 

afectivo/amoroso e sexual. 

− O IMC e o auto-conceito sexual. 

− O IMC e o e o envolvimento em relações de carácter afectivo/amoroso 

e sexual (apesar de se identificarem algumas tendências, os resultados 

não são conclusivos). 

− Relação entre facilidade e dificuldade em vestir-se e adquirir roupa e o 

envolvimento em relações de carácter afectivo/amoroso e sexual.  
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CAPITULO VI - Discussão 
 

Introdução 
 

O propósito principal deste estudo foi verificar se o tamanho da roupa 

que se veste influência o auto-conceito sexual em indivíduos do sexo feminino 

e também se o tamanho da roupa influência o envolvimento em relações 

amorosas e/ou sexuais.  

Começamos por enumerar os objectivos para os quais não obtivemos 

correlações estatísticas ou tendências significativas: não se verificaram 

correlações estatisticamente significativas entre a medida das roupas, o RCA e 

o tamanho da copa com o auto-conceito sexual ou com o envolvimento em 

relações de carácter afectivo/amoroso e sexual. De igual forma, também não 

foi encontrada relação entre facilidade e dificuldade em vestir-se e adquirir 

roupa e o envolvimento em relações de carácter afectivo/amoroso e sexual o 

que nos leva a que concluir que não se verificou a validade dos principais 

objectivos em questão: determinar se o tamanho das roupas que se veste 

influencia o auto-conceito sexual e o envolvimento em relações amorosas e/ou 

sexuais.  

Ou seja, em suma, nem o IMC, nem o RCA, nem o tamanho da copa 

parecem influenciar o auto-conceito sexual nem o envolvimento em relações de 

carácter amoroso e sexual. 
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A satisfação e a insatisfação com os tamanhos que se veste 
 

 

Não existindo correlações estatísticas directas para os objectivos acima 

descritos, verifica-se no entanto, que quando analisamos os resultados em 

termos de satisfação com os tamanhos da roupa que se veste, encontramos 

inferências estatísticas que relacionam a satisfação ou a insatisfação com 

determinados aspectos do auto-conceito sexual: “satisfação sexual”, “estima 

sexual”, “motivação sexual”, “medo do sexo” e “depressão sexual”. Assim, 

quem está satisfeito ou muito satisfeito com os tamanhos de roupa que veste, 

tem tendência a registar valores médios superiores nas sub-escalas “satisfação 

sexual”, “estima sexual”, “motivação sexual” e valores médios inferiores nas 

sub-escalas “medo do sexo” e “depressão sexual”, o que se traduz em 

resultados superiores na escala MSSCQ, antevendo um auto-conceito sexual 

mais elevado; o que está de acordo com o resultado obtido ao cruzar o grau de 

satisfação com a roupa que se veste com manter ou não uma relação afectiva 

amorosa e/ou uma relação sexual: quem mantém um ou os dois tipos de 

relação descritos, regista sempre um maior grau de satisfação com o tamanho 

da roupa que veste e sentimentos positivos em relação ao acto de comprar 

roupa e de se vestir. 

Em contrapartida, quem está insatisfeita ou muito insatisfeita com os 

tamanhos da roupa que veste, regista valores médios superiores nas sub-

escalas “medo do sexo” e “depressão sexual” e inferiores nas sub-escalas 

“satisfação sexual” e “estima sexual”, fazendo prever uma auto-estima sexual 

mais debilitada. 
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Em súmula: maior satisfação com os tamanhos da roupa que se veste 

implica valores mais altos de auto estima sexual e mais baixos em depressão 

sexual, sendo o inverso também verdade.  

Estes resultados estão de acordo com a literatura revista no sentido de 

associarem a insatisfação corporal com uma menor auto-estima e auto-

conceito. As mulheres que não consideram estar à altura dos padrões vigentes 

sofrem de sentimentos de inadequação e de alteração da imagem corporal. 

Neste estudo, o que parece interessante verificar é que o cerne da questão 

reside precisamente nessa insatisfação que abrange todo o tipo de mulheres 

sem discriminar o IMC, a copa, o RCA ou o nível de escolaridade: existem 

mulheres satisfeitas e insatisfeitas em todos os grupos. Aquilo que têm em 

comum é o facto de registarem um maior ou menor auto-conceito sexual 

consoante estão satisfeitas ou insatisfeitas com os tamanhos das roupas que 

vestem. 

No entanto, o tamanho da roupa não parece estar associado ao facto de 

se manter ou não uma relação afectiva amorosa e/ou sexual, verificando-se 

resultados não conclusivos em relação a estes aspectos. Embora pareça existir 

uma tendência para quem mantém relações afectivas vestir tamanhos de roupa 

menores, não se encontram neste estudo inferências estatísticas que o 

sustentem. Se tivermos em conta a influência do IMC no tamanho da roupa, 

uma vez que a IMC elevados corresponderão naturalmente tamanhos de roupa 

maiores e a IMC baixos tamanhos de roupa mais pequenos, intensificaremos 

provavelmente esta noção, já que os dados para este parâmetro também não 

revelam inferências estatísticas dignas de menção e parecem sustentar a 

conclusão anterior de que não existe relação entre tamanho da roupa e manter 

ou não relações afectivas amorosas e sexuais. 
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Paradoxalmente, apesar de a maioria das inquiridas se encontrarem 

satisfeitas com os tamanhos das roupas que vestem (em todas as categorias 

de roupa o número de inquiridas “satisfeitas” ou “muito satisfeitas” com o seu 

tamanho de roupas ultrapassa os 50%) quando questionadas sobre qual seria 

o seu tamanho ideal de roupa, também a esmagadora maioria das 

respondentes indicou tamanhos menores do que o seu tamanho real (ver p.75, 

gráficos 3 e 4), incluindo algumas das inquiridas de IMC baixo, o que é bastante 

revelador da influência do ideal de beleza magra e que vai de encontro ao 

descrito na literatura mencionada no capitulo II. 

Quando inquiridas sobre qual seria o tamanho de roupa ideal, o intervalo 

escolhido com maior frequência, para todos os tipos de roupa, foi o 

correspondente ao tamanho 34/36 (gráfico 5), que segundo as normas ISO 3635 

corresponde a medidas de busto entre 85 e 87 cm, cintura entre 63 e 66 cm e 

anca entre 90 e 93 cm.  

 
 
 

 
 
Gráfico 5 - Tamanhos de roupa que as inquiridas consideram "ideal" 
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Ao compararmos o gráfico 5 com o gráfico 6, verificamos que os 

tamanhos considerados ideais, são globalmente mais pequenos (embora a 

diferença seja pouco perceptível) que os tamanhos que vestem as inquiridas da 

amostra com baixo peso (IMC baixo), o que pode ser revelador de uma 

tendência para mulheres com peso normal ou baixo peso se percepcionarem 

como gordas 54, logo, a não estarem satisfeitas com a sua imagem corporal. 

Baixos níveis de Alteração da Imagem Corporal e menor insatisfação 

com a mesma, foram associados a um melhor funcionamento sexual, a uma 

maior assertividade sexual, maior auto-estima sexual e menos problemas 

sexuais 62, logo, a permanente insatisfação com tamanho do próprio corpo terá 

os efeitos contrários. 
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Gráfico 6 - Tamanhos de roupa que vestem as inquiridas com IMC baixo 
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Gráfico 7 - Tamanhos de roupa que as inquiridas vestem 

 
 

A maioria das inquiridas afirma estar globalmente satisfeita com os 

tamanhos de roupa que veste, mas continua a querer vestir tamanhos 

menores, como se não existisse um limite para a magreza, ou uma magreza 

suficiente, ou ainda como se nunca fosse o suficiente para a sociedade. 

Parafraseando Wallis Simpson: You are never too thin (…). 

 

 

Curvas femininas 
 

O RCA e o tamanho da copa foram aqui utilizados como factores de 

atractividade associados à figura feminina, por se relacionarem directamente 

com a tradicional figura de ampulheta tão característica da mulher. Quando 

analisados de forma isolada, estes factores parecem ser determinantes no 

capital de atracção feminino. Devendra Singh, o psicólogo texano que devotou 

largos anos ao estudo da proporção entre a cintura e a anca tem relacionado a 
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proporção do RCA 0,68 a 0,72 com maior atractividade e fecundidade§§ o que 

levou Singh a realizar estes estudos foi a observação da variação do RCA das 

mulheres retratadas nas páginas centrais da revista Playboy e das candidatas 

a Miss América, que apesar de terem diminuído progressivamente de peso ao 

longo das últimas décadas, continuaram a manter um RCA semelhante, 

próximo de 0,7 63. No entanto neste estudo não se verificaram quaisquer 

resultados significativos que relacionem cada um destes parâmetros com o 

auto-conceito sexual ou com manter ou não relações afectivas e sexuais. 

O tamanho e a forma das mamas são indubitavelmente um aspecto 

importante para a auto-estima feminina, com a particularidade da percepção 

individual das mulheres em relação às mamas ser mais complexa que em 

relação a outros factores, como o peso: tanto as mamas grandes como as 

pequenas podem ser entendidas como indesejáveis 64,65,66, ou pelo contrário, 

como desejáveis. Assim, será talvez mais importante o grau de satisfação 

individual com as mamas em detrimento do seu tamanho, quando avaliado 

externamente, o que pode explicar a ausência de correlações entre o tamanho 

da copa e o auto-conceito sexual e a presença de relações afectivas/amorosas 

e/ou sexuais .  

 

Importância do nível de escolaridade 
 

 Neste estudo as inquiridas com um nível de escolaridade inferior ao 12º 

ano vestem tendencialmente tamanhos menores de roupa. Este resultado pode 

estar associado ao estatuto socioeconómico decorrente de uma escolaridade 

menos elevada. Um maior nível de escolaridade traduz-se normalmente em 

                                                 
§§ Ver cap. II,  pág.16 
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empregos com maior remuneração, particularmente em Portugal, contribuindo 

assim para a independência feminina em relação ao seu parceiro 67 e também 

para uma maior segurança doméstica 68. Em estudos trans-culturais verificou-

se que o status da mulher é um predictor da intimidade do casal 69, i.e., um 

maior status traduz-se numa posição de maior igualdade dentro da relação. 

Mulheres com um status económico mais elevado também tendem a ser mais 

exigentes na escolha de um parceiro, nomeadamente em relação ao aspecto 

físico 70.  

Este resultado pode assim estar associado a uma maior necessidade 

das mulheres com um nível de escolaridade mais baixo estarem de acordo com 

os padrões de beleza magra vigentes, no sentido de agradar ao sexo oposto e 

de estar ao nível dos padrões socialmente aceites. Este resultado é 

consubstanciado com os resultados obtidos na escala de auto-conceito sexual, 

MSSCQ, que indiciam valores mais elevados à medida que o grau de instrução 

aumenta.  

De facto, as inquiridas com maior grau de instrução, tendem a registar 

maiores níveis de auto-estima e menores níveis nas sub-escalas associadas à 

ansiedade em relação ao sexo, como se de um afrouxamento da auto-  

vigilância se tratasse. 

Apesar de vários estudos sugerirem que pessoas com sucesso 

económico tendem a ser mais magras, e que o aumento de massa corporal nas 

mulheres se traduz em decréscimos no rendimento familiar, no prestigio 

associado à sua ocupação profissional e também à do seu companheiro 71, 

também se relaciona o aumento da massa corporal com a estabilidade afectiva 

e sexual normalmente produzida pelo casamento e por um ambiente propício 

ao aumento de peso 72. Neste estudo as inquiridas com maior nível de 
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escolaridade apresentam os maiores índices de manter relações amorosas 

e/ou sexuais, o que pode explicar que vistam tendencialmente roupas maiores.  

 

O importante não é o tamanho, mas sim o que se pensa dele… 
 

O facto mais surpreendente e significativo deste estudo é determinado 

pela facilidade ou a dificuldade em comprar roupa e em vestir-se: verificou-se 

que quanto maior é a facilidade relatada em vestir-se, em comprar roupa e 

quanto mais positivos são os sentimentos em relação ao acto de se vestir, mais 

elevado é o auto-conceito sexual, independentemente dos tamanhos de roupa 

que se veste. Mais uma vez, parece ser determinante o facto de se estar ou 

não satisfeita com o que se veste e com o acto de se vestir. 

A facilidade com que se encontra e compra a roupa que se deseja, toma 

uma importância acrescida, remetendo-nos para os aspectos mencionados no 

capítulo II. Uma vez que são desconsiderados pela maioria das lojas de roupa 

os segmentos da população que se afastam da norma, a compra de vestuário 

pode funcionar como uma forma de discriminação social para quem não se 

enquadra nos padrões vigentes, e consequentemente penalizar o auto-conceito 

sexual.  

Sendo no entanto um fenómeno transversal em relação às inquiridas 

neste estudo, podemos concluir que muitas das mulheres que se consideram 

insatisfeitas em relação aos seus tamanhos de roupa e que têm sentimentos 

negativos em relação à compra de vestuário e ao acto de se vestirem, se 

encontram dentro de padrões considerados adequados (em termos de peso e 

altura) aos padrões vigentes, pelo que seria de esperar que manifestassem 

satisfação pelo facto. Mais uma vez a razão parece residir nos modelos 
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propostos, que levam as mulheres a sentir nunca estar à altura do padrão, que 

tragicamente nem sequer corresponde, a maior parte das vezes, à realidade. 

As mulheres comuns comparam-se a imagens de mulheres em fotos retocadas 

e manipuladas, ou a imagens de glamour que tendem a retratar momentos ou 

instantâneos ensaiados.  

É compreensível este desejo pelo intangível, pela perfeição, que 

caracteriza o ser humano desde o dealbar da humanidade.  

Em particular para as mulheres, para quem a beleza física tem sido 

historicamente exaltada como caminho para o amor ou a protecção, o desejo 

de ser bela e atraente é uma quimera. A preocupação com a beleza física 

acompanha as mulheres à talvez milhares de anos, “historicamente, as 

mulheres preocupavam-se com a sua beleza, hoje elas são responsáveis por 

ela” 65, e por vezes a qualquer preço. 

Nunca se ouviu falar da inteligência da Helena de Tróia, mulher cuja 

beleza provocou uma guerra. Mulheres verdadeiras ou mitológicas, 

historicamente, a primeira referência feminina é a beleza, que foi durante muito 

tempo o caminho para o poder.  

Os atributos não sexuais da mulher tendem a ser desvalorizados ou a 

atribuir à mulher em questão uma natureza insidiosa. Cleópatra, mulher 

descrita como fatal e sedutora, foi também uma líder astuta, de inteligência 

rara, que ficou para a história como a cativante mulher exótica de 

temperamento pérfido e enganador. Podemos continuar a percorrer os 

caminhos da história e veremos repetidas as mesmas referências vezes sem 

conta. Só muito recentemente vemos as mulheres serem distinguidas por 

outras razões que não a beleza.    
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O corpo feminino tem sido moldado ao sabor do que se considera belo. 

O uso do espartilho ou os Lírios Dourados*** chineses, que deformavam partes 

do corpo e que hoje em dia consideramos práticas cruéis e atentatórias à 

saúde, têm um equivalente moderno na permanente sujeição a dietas e outros 

mecanismos (como o exercício físico excessivo, ou a cirurgia plástica electiva) 

destinados a manter um peso e uma forma ideal. Na verdade nunca se foi tão 

longe em termos de modelação do corpo como nos nossos dias.  

As campanhas da marca Dove, têm vindo a promover aquilo a que 

chamam a “beleza real”, utilizando mulheres comuns, de todas as idades, na 

sua publicidade ou mostrando através de pequenos filmes a forma como são 

criadas as fotos publicitárias. Campanhas como esta, sejam ou não motivadas 

por motivos económicos, podem ter algum efeito no sentido de trazer um novo 

enfoque ao assunto. Por serem campanhas inclusivas, chamam a atenção para 

mulheres comuns, de todas as idades, que normalmente são ignoradas pela 

publicidade.   

As grandes empresas de vestuário promovem politicas de exclusão, ao 

desconsiderar as mulheres que vestem tamanhos diferentes dos que se 

encontram nos intervalos habitualmente comercializados, como se ser gorda, 

ser velha, ser demasiado pequena ou demasiado grande, muito alta ou muito 

baixa retirasse o direito a roupas bonitas e a uma imagem apelativa. A 

exclusão não é apenas social, mas estende-se a outros aspectos, como o 

factor económico. Uma mulher que não encontre as suas roupas numa loja 

comum, terá que deslocar-se a lojas especializadas, que se caracterizam 
                                                 
*** Lírios Dourados ou San tsun gin lian é o nome dado aos pés das mulheres chinesas submetidas ao 
enfaixamento dos pés. A partir de uma tenra idade (5 - 6 anos) os pés das meninas eram massajados e 
atados com ligaduras apertadas, forçando o pé a dobrar-se sobre si mesmo e provocando uma deformação 
irreversível. O resultado, após anos desta práctica, era pés minúsculos com menos de 15 cm de 
comprimento, que tornavam a deslocação da mulher práticamente impossível e extremamente dolorosa.  
Os Lírios Dourados eram considerados uma característica que tornavam a mulher atraente, bela e valiosa, 
aumentando a possibilidade de obterem um bom casamento e a ascensão social. Esta práctica existiu até 
meados do séc. XX, sendo ainda hoje possível encontrar mulheres com pés deformados. 
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habitualmente por preços elevados. Às mulheres excluídas pela indústria do 

vestuário restam duas alternativas: roupa feia, antiquada e de má qualidade ou 

roupa bonita a preços exorbitantes. 

Se para as mulheres o factor adequação ao ideal de beleza continua a 

ter semelhante importância, então não se atingiu a completa emancipação da 

mulher na sociedade ocidental: a derradeira emancipação será a aceitação 

plena do seu próprio corpo. 

 

Conclusões 
 

Esperava-se deste estudo compreender se existiriam ou não ligações 

entre o tamanho da roupa que se veste, o auto-conceito sexual e o 

envolvimento em relações afectivas/amorosas e/ou sexuais. Aos dados 

recolhidos por questionário foram aplicados testes de significância, testes de 

qui-quadrado, testes de diferenças de médias e testes paramétricos 

(ANOVA’s). Dos resultados obtidos pela análise estatística descritiva da 

amostra de 84 mulheres adultas, com idades compreendidas entre os 18 e os 

45 anos, pudemos verificar que essa relação não foi estabelecida de forma 

clara e inequívoca.  

Retiramos todavia conclusões que estabelecem vínculos entre a 

satisfação relacionada com o acto de se vestir, o tempo dispendido no acto, 

adquirir roupa, a satisfação em relação aos tamanhos de roupa que se veste e 

o auto-conceito sexual. Verificou-se uma correlação positiva entre a facilidade 

de se vestir e os sentimentos positivos em relação ao acto e o auto-conceito 

sexual: a maior satisfação nestes parâmetros corresponderam níveis mais 

elevados de satisfação sexual, estima sexual e motivação sexual, e níveis mais 
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baixos de medo do sexo e depressão sexual, sendo estes resultados 

transversais a todos os estratos da amostra, i.e., para os quatro níveis de 

escolaridade e para inquiridas de IMC baixo, normal e alto.    

Verificamos também que quem mantém uma relação afectiva amorosa 

e/ou uma relação sexual também apresenta maiores níveis da satisfação com a 

roupa que veste e sentimentos positivos em relação ao acto de vestir, o que 

pressupõe igualmente um auto-conceito sexual mais elevado. 

Os resultados obtidos estão de acordo com a literatura revista, e 

apontam para a satisfação e os sentimentos positivos (neste caso em relação à 

roupa e ao acto de vestir-se) como factores importantes para um auto-conceito 

sexual elevado.  

Para que estes sentimentos sejam potenciados, é necessário que a 

experiência da compra da roupa seja agradável, e que o próprio acto de se 

vestir seja prazeroso, o que não acontece para as mulheres que se sentem 

excluídas da norma. As empresas de vestuário e a indústria da moda podem 

ter um papel importante no colmatar desta situação, ao ter em conta 

segmentos mais alargados da população, que actualmente se encontram 

excluídos.  

As imagens de beleza magra veiculadas pelos media parecem ser outro 

factor capaz de estimular a insatisfação com o próprio corpo, ao proporem 

modelos de beleza irreais e inatingíveis para a maioria das mulheres. 

Acima de tudo, parece ser o bem-estar intrínseco com o próprio corpo o 

factor mais relevante para uma auto-conceito sexual elevado. Ao que parece, 

não importa o tamanho, mas sim o que se pensa dele. 
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Perspectivas / Estudos futuros  

 

 

Uma boa pergunta leva sempre a outras perguntas. Este estudo, sendo 

exploratório, tinha também como propósito antever novas questões e novas 

direcções de pesquisa.  

Durante a realização deste trabalho, e principalmente durante o 

tratamento estatístico, foram surgindo efectivos relacionados com 

determinadas variáveis, demasiado pequenos para retirar inferências 

estatísticas significativas, deixando em aberto possíveis conclusões que 

poderiam ser confirmadas, ou não, em estudos futuros.  

A satisfação com a roupa que se veste, os sentimentos positivos em 

relação ao acto de se vestir e a facilidade em vestir-se, parecem ter sido os 

factores mais significativos sobre os quais pudemos retirar inferências, 

podendo ser, no futuro, um possível campo a aprofundar utilizando uma 

amostra estatisticamente representativa.  

Seria ainda interessante compreender em detalhe e definir os factores 

que levam as mulheres a sentirem-se satisfeitas ou insatisfeitas com a roupa 

que vestem (para além do tamanho), porque razão é para elas mais fácil ou 

mais difícil vestirem-se, e o que torna o acto agradável ou não. 
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Limitações  

 

As principais limitações deste estudo relacionam-se com o tamanho e 

tipo de amostra. Sendo o presente trabalho um estudo exploratório, realizado 

com recurso a uma amostra de conveniência, não foi respeitada a prevalência 

do número de casos ao definir o número de respondentes em cada quota, o 

que pode comprometer a extrapolação para o universo.  

O questionário MSSCQ, apesar de ter sido traduzido para língua 

portuguesa e devidamente certificado, não foi ainda validado em população 

portuguesa. 

Durante a análise estatística e após a aplicação dos testes estatísticos 

adequados, verificaram-se em alguns casos efectivos demasiado pequenos 

associados a determinadas variáveis, o que limitou as possibilidades de retirar 

inferências estatísticas significativas em relação às mesmas. 

Foi particularmente difícil a recolha da amostra referente às inquiridas 

com um IMC baixo. Uma vez que vivemos num país com abundância de 

alimentos, não é frequente encontrar pessoas saudáveis com um IMC abaixo 

de 18,5, principalmente tendo em conta que valores inferiores a este são 

considerados como sub-nutrição, e por vezes associados a doenças do 

comportamento alimentar. 
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Anexo I – questionário utilizado e folhas de resposta ao MSSCQ 

Anexo II – questionário MSSCQ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

Nota informativa 

 

Este questionário destina-se a recolher dados para uma investigação a ser efectuada no 

âmbito do Curso de Mestrado em Sexualidade Humana da Faculdade de Medicina de 

Lisboa.  

 

Participam  neste  estudo  indivíduos  do   sexo  feminino   com  idades  compreendidas  entre  os  

18 e os 45 anos. 

 

No presente questionário (dividido em duas partes) vão ser-lhe colocadas questões sobre os 

seguintes aspectos: 

 

- Idade e estado civil 

- Habilitações académicas e profissão 

- Medidas antropométricas (corporais) 

- Medidas das roupas que veste 

- Actividade afectiva e sexual 

 

Se tiver dúvidas no preenchimento de qualquer item, não hesite em solicitar o apoio do 

entrevistador. 

 

Os dados recolhidos são de natureza anónima. O seu nome não pode constar em local algum 

deste questionário. Quando terminar, coloque-o no envelope e feche. De seguida introduza o 

envelope na caixa destinada à recolha dos questionários.   

 

Preencher este questionário na sua totalidade demorar-lhe-á aproximadamente 30 minutos. 
 

 

 

Autorização de participação no presente estudo 
 

Li o texto acima e aceito participar no presente estudo. 
 

   Sim    Não 

 

Data         Local (escola)__________________________________ 
 dia      mês          ano 



     

 
0. Dados a recolher com ajuda do entrevistador                                                

IMC: ,  (  B  M  A  ) 

 
Neste grupo de questões, são-lhe solicitadas várias dimensões corporais. Recorra à fita métrica e balança 
fornecidas para verificar as suas medidas.  
No item altura, deve colocar a sua medida tal como consta do seu BI. Para obter as medidas A, B, C e D, coloque a 

fita métrica em cada uma das posições assinaladas na figura abaixo. Não escreva nos campos a cinzento. 

 

 
Altura:  cm        Peso: ,  Kg                   
Como consta do BI 

 
A - busto: ,  cm 
 
B - toráx: ,  cm                 Copa:    
 
C- cintura: ,  cm                    
 
D- anca: ,  cm                         
 
 
 
 
Dados a preencher pela entrevistada 
 
                                     
1. Idade   anos                           

                 
 
2. Nível de escolaridade  
assinale a opção que melhor se aplica a si, de acordo com os anos de escolaridade que completou 
 
 

 9º Ano ou menos  
 

 10º, 11º ou 12º ano 
 

 Curso Superior (Frequência curso superior, Bacharelato, Licenciatura ou outros) 
 

 Pós-Graduação (Mestrado, Doutoramento ou outros) 
 
 
 
3. Profissão   
 
 
 
4. Estado civil 
 
 

 Solteira 

 Casada /União de facto 

 Divorciada / Separada 

 Viúva 



     

5. Habitualmente, quanto tempo demora a escolher a sua roupa e a vestir-se? 
Assinale os intervalos de tempo que considera mais próximos para cada situação (5.1. e 5.2.)   
 

5.1. No seu dia-a-dia: 
 

 até 5 minutos 

 entre 5 e 10 minutos 

 entre 10 e 20 minutos 

 entre 20 e 30 minutos 

 mais de 30 minutos 

5.2. Para uma ocasião especial: 
 

 até 5 minutos 

 entre 5 e 10 minutos 

 entre 10 e 20 minutos 

 entre 20 e 30 minutos 

 mais de 30 minutos 

 

6. Quando vai comprar roupa, encontra facilmente as peças que procura? 

  Frequentemente    Ocasionalmente    Raramente 

 

7. Encontra roupas do seu tamanho nas lojas que realmente lhe agradam? 

  Frequentemente    Ocasionalmente    Raramente 

 

8. Para si, vestir-se no dia-a-dia é: 
Assinale uma opção em cada uma das alíneas (8.1; 8.2, etc.) 
 

8.1.   Agradável     Nem agradável nem desagradável                Desagradável 

8.2.   Fácil                             Nem fácil nem difícil     Difícil 

8.3.   Rápido                 Nem rápido nem demorado                 Demorado 

8.4.   Divertido    Nem divertido nem aborrecido    Aborrecido 

8.5.   Relaxante    Nem relaxante nem stressante    Stressante 

 

9. Para si, vestir-se para uma festa ou uma ocasião especial é: 
Assinale uma opção em cada uma das alíneas (9.1; 9.2, etc.) 
 

9.1.   Agradável    Nem agradável nem desagradável                Desagradável 

9.2.   Fácil                 Nem fácil nem difícil     Difícil 

9.3.   Rápido                 Nem rápido nem demorado                 Demorado 

9.4.   Divertido    Nem divertido nem aborrecido    Aborrecido 

9.5.   Relaxante    Nem relaxante nem stressante    Stressante 

 

10. Na sua opinião, comprar roupa é: 
Assinale uma opção em cada uma das alíneas (10.1; 10.2,etc.) 
 

10.1.   Agradável    Nem agradável nem desagradável                Desagradável 

10.2.   Fácil                 Nem fácil nem difícil     Difícil 

10.3.   Rápido    Nem rápido nem demorado                 Demorado 

10.4.   Divertido    Nem divertido nem aborrecido    Aborrecido 

10.5.   Relaxante    Nem relaxante nem stressante    Stressante 



     

 
11. Actualmente, qual é o número / tamanho das roupas que veste? 
Assinale no quadro 1 o seu tamanho actual para cada tipo de peças de roupa 

 
 
Quadro 1 

Menor 
que 32 32/34 34/36 36/38 38/40 40/42 42/44 44/46 46/48 48/50 50/52 52/54 54/56 

Maior 
que 56 

Não sei 
o meu 

número 
                

11.1               Casacos, blusões                

11.2 Blusas, t-shirts, tops, pullovers                

11.3                   Calças, calções                

11.4                                     Saias                

11.5                               Vestidos                

11.6 Roupa interior – cuecas,cintas                

 
 
 
12. Actualmente, qual é o número de soutien que veste? 
Assinale o seu tamanho actual nos dois quadros, 1 e 2 (número do soutien e tamanho de copa) 

 
 
Quadro1 Menor 

que 65 
(30) 

65 / 70 
(30/32) 

70 / 75 
(32/34) 

75 / 80 
(34/36) 

80 / 85 
(36/38) 

85/90 
(38/40) 

90/95 
(40/42) 

95/100 
(42/44) 

100/105 
(44/46) 

105/110 
(46/48) 

Maior 
que 110 

(48) 

Não sei 
o meu 

número 
12.1      Número do 

Soutien             

 
 
 
Quadro 2 Menor 

que 
AA 

AA A B C D DD DDD 
(ou E) F G Maior 

que G 

Não sei 
o meu 

tamanho 
11.2 Tamanho da 

copa             

 
 
 
 
13. Qual é o seu grau de satisfação ou de insatisfação em relação aos números / tamanhos de roupa 

que veste?  

Classifique para cada tipo de roupa o seu grau de satisfação ou insatisfação com os tamanhos que actualmente veste. 

 
 Muito  

insatisfeita Insatisfeita Nem satisfeita 
nem insatisfeita Satisfeita Muito 

satisfeita 
      

13.1                          Casacos, blusões      

13.2     Blusas, t-shirts, Tops, pullovers         

13.3                             Calças, calções      

13.4                                               Saias      

13.5                                         Vestidos      

13.6       Roupa interior - cuecas, cintas      

13.7                                         Soutiens      
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14. Na sua opinião, qual seria o seu número / tamanho ideal de roupa?   

Para cada um dos itens indique o número/tamanho de roupa que considera que seria o ideal para si. 

 
 
Quadro 1 

Menor 
que 32 32/34 34/36 36/38 38/40 40/42 42/44 44/46 46/48 48/50 50/52 52/54 54/56 

Maior 
que 56 

Não sei 
o meu 

número 
                

14.1                 Casacos, 

blusões 
              

 

14.2 Blusas, t-shirts, tops, 

pullovers 
               

14.3                     Calças, 

calções 
              

 

14.4                                      

Saias 
              

 

14.5                                

Vestidos 
              

 

14.6 Roupa interior – cuecas, 

cintas 
               

 
 
 
 
 
15. Na sua opinião, qual seria o seu tamanho ideal de Soutien? 
Assinale nos quadros 1 e 2 o tamanho de soutien e respectiva copa que considera que seria o ideal para si. 
 
 
  
Quadro1 Menor 

que 65 
(30) 

65 / 70 
(30/32) 

70 / 75 
(32/34) 

75 / 80 
(34/36) 

80 / 85 
(36/38) 

85/90 
(38/40) 

90/95 
(40/42) 

95/100 
(42/44) 

100/105 
(44/46) 

105/110 
(46/48) 

Maior 
que 110 

(48) 

Não sei 
o meu 

número 
15.1      Número do 

Soutien             

 
 
 
 
Quadro 2 Menor 

que 
AA 

AA A B C D DD DDD 
(ou E) F G Maior 

que G 

Não sei 
o 

tamanho 
15.2 Tamanho da 

copa 
            

 
 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE  



     

16. Neste momento mantém alguma relação afectiva/amorosa íntima? 
 
            

 Sim Se respondeu sim, há quanto tempo 

mantém essa relação? 

 

 menos de 1 ano 

   mais de 1 ano e menos de 5 anos 

   mais de 5 anos e menos de 10 anos 

   mais de 10 anos 

 
 

  Não Se respondeu não, há quanto tempo 

não mantém uma relação 

afectiva/amorosa íntima? 

 

 

 menos de 1 ano 

   mais de 1 ano e menos de 5 anos 

   mais de 5 anos e menos de 10 anos 

   mais de 10 anos 

   nunca teve uma relação afectiva/amorosa íntima 

 
 
 
17. Actualmente, mantém relações sexuais com alguém? 
 
 

 Sim Se respondeu sim, há quanto tempo se 

relaciona sexualmente com essa pessoa? 

 

 

 menos de 1 ano 

   mais de 1 ano e menos de 5 anos 

   mais de 5 anos e menos de 10 anos 

   mais de 10 anos 

 
 

  Não Se respondeu não, há quanto tempo não 

mantém relações sexuais com outra 

pessoa? 

 

 

 menos de 1 ano 

   mais de 1 ano e menos de 5 anos 

   mais de 5 anos e menos de 10 anos 

   mais de 10 anos 

   nunca teve relações sexuais 

 
 
 
 

FIM DA PARTE 1 
 

Na folha seguinte encontra grelhas de resposta para o questionário MSSCQ. 
 

CONTINUE SE FAZ FAVOR 



 

FOLHA DE RESPOSTAS – PARTE  2  
 
MSSCQ (Snell, 1995) 
 
 

Assinale para cada pergunta do questionário que lhe foi fornecido 
a letra correspondente à frase que melhor se aplica ao que 
sente. 

A. Não me caracteriza em nada 

B. Caracteriza-me ligeiramente 

C. Caracteriza-me um pouco 

D. Caracteriza-me bastante 

E. Caracteriza-me totalmente 

 
                                         A      B       C       D       E        
 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

 
 
 

 CONTINUA - VIRE A PÁGINA SE FAZ FAVOR 
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FOLHA DE RESPOSTAS – PARTE  2  
 
MSSCQ (Snell, 1995)   
 
 

Assinale para cada pergunta do questionário que lhe foi fornecido 
a letra correspondente à frase que melhor se aplica ao que 
sente. 

A. Não me caracteriza em nada 

B. Caracteriza-me ligeiramente 

C. Caracteriza-me um pouco 

D. Caracteriza-me bastante 

E. Caracteriza-me totalmente 

 
 
                                                               A       B       C       D       E   

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

34.      

35.      

36.      

37.      

38.      

39.      

40.      

41.      

42.      

43.      

44.      

45.      

46.      

47.      

48.      

49.      

50.      

 

FIM 

Muito obrigado pela sua participação. 
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MSSCQ    (William E. Snell, Jr) 

Instruções: 
 
Os itens deste questionário referem-se à sexualidade humana. Por favor, leia atentamente cada item e decida em que 
medida a caracteriza. Atribua a cada item uma classificação de acordo com a forma como se identifica/aplica a si, usando a 
seguinte escala: 

F. Não me caracteriza em nada 

G. Caracteriza-me ligeiramente  

H. Caracteriza-me um pouco 

I. Caracteriza-me bastante 

J. Caracteriza-me totalmente 

 
Nota: Responda a todos os itens, ainda que não tenha absoluta certeza da resposta. As suas respostas são confidenciais. 
Por favor responda com o máximo de sinceridade a cada uma das afirmações. 
 

 
Questionário: 

1.     Sinto-me ansiosa quando penso nos aspectos sexuais da minha vida. 

2. Tenho a capacidade de lidar com quaisquer necessidades ou desejos sexuais que possa ter. 

3. Espero que os aspectos sexuais da minha vida sejam, no futuro, positivos e gratificantes. 

4. Apercebo-me de que os outros reparam nos aspectos sexuais da minha vida. 

5. Sinto-me motivada a ser sexualmente activa. 

6. Sinto orgulho no modo como lido com as minhas necessidades e desejos sexuais. 

7. Estou satisfeita com o modo como as minhas necessidades sexuais estão a ser satisfeitas. 

8. Tenho medo de me envolver sexualmente com outra pessoa. 

9. Estou deprimida com os aspectos sexuais da minha vida. 

10. A minha sexualidade é algo porque sou largamente responsável. 

11. Preocupo-me com os aspectos sexuais da minha vida. 

12. Sou suficientemente capaz de assegurar a realização dos meus desejos sexuais. 

13. Acredito que de futuro os aspectos sexuais da minha vida sejam saudáveis e positivos. 

14. Preocupo-me com o modo como os outros avaliam as minhas convicções e comportamentos sexuais. 

15. Sinto-me motivada a dedicar tempo e esforço ao sexo.  

16. Sinto-me orgulhosa com o modo como lido com os meus desejos e preferências sexuais. 

17. Estou satisfeita com o meu grau de realização sexual. 

18. Tenho medo de relacionamentos sexuais. 

19. Estou desiludida com a qualidade da minha vida sexual. 

20. Os aspectos sexuais da minha vida são em grande medida determinados pelo meu próprio comportamento. 

21. Pensar sobre os aspectos sexuais da minha vida deixa-me muitas vezes com uma sensação de 

desconforto. 

22. Tenho competências e aptidões que me asseguram comportamentos sexuais compensadores. 

23. Não espero vir a sofrer de quaisquer frustrações ou problemas sexuais.  

24. Apercebo-me rapidamente das reacções que os outros têm face aos aspectos sexuais da minha vida. 

25. Desejo ser sexualmente activa. 



 

26. Estou satisfeita com o modo como lido com as minhas tendências e comportamentos sexuais. 
 

 

27. Pessoalmente considero gratificantes os aspectos sexuais da minha vida. 

28. Sinto receio de me envolver sexualmente. 

29. Sinto-me desencorajada com a minha vida sexual.  

30. Controlo e sou responsável pelos aspectos sexuais da minha vida. 

31. Preocupo-me com os aspectos sexuais da minha vida. 

32. Sou capaz de controlar e de lidar com os meus desejos e necessidades sexuais.  

33. É provável que no futuro eu venha a ter problemas sexuais. . 

34. Preocupo-me com o modo como os aspectos sexuais da minha vida são vistos pelas outras pessoas. 

35. É importante para mim que eu esteja sexualmente envolvida. 

36. Tenho sentimentos positivos sobre o modo como encaro os meus próprios desejos e necessidades sexuais. 

37. Comparativamente com a maioria das pessoas os aspectos sexuais da minha vida são gratificantes. 

38. Não tenho medo de um envolvimento sexual. .  

39. Sinto-me infeliz com as minhas experiências sexuais. 

40. O que mais afecta os aspectos sexuais da minha vida é o que eu própria faço. 

41. Sinto-me nervosa quando penso nos aspectos sexuais da minha vida. 

42. Sou capaz de cuidar das minhas próprias necessidades e desejos sexuais. 

43. Vislumbro um futuro em que posso confiar nos aspectos sexuais da minha vida. . 

44. Estou ciente da impressão pública que os meus comportamentos e atitudes face ao sexo causam. 

45. Faço um esforço para ser sexualmente activa. 

46. Sinto-me bem com o modo como expresso os meus desejos e necessidades sexuais. 

47. Estou satisfeita com os aspectos sexuais da minha vida. 

48. Não tenho receio em ser sexualmente activa. . 

49. Sinto-me triste quando penso sobre as minhas experiências sexuais. 

50.  A minha sexualidade é algo que eu própria controlo. 

 

 
 
 
 Atenção: esta folha não é para ser 

colocada no envelope de resposta. 
 

Muito obrigado pela sua participação 

CONTINUA - VIRE A PÁGINA SE FAZ FAVOR 


