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Resumo 

O presente estudo exploratório é enquadrado por duas grandes molduras 

contextuais que se apresentam como factores de risco para a insatisfação com a imagem 

corporal (IIC) em raparigas: a adolescência e a prática de ginástica de alta-competição. 

Através da aplicação da Contour Drawing Rating Scale (Thompson & Gray, 1995; versão 

portuguesa Francisco, Narciso & Alarcão, 2012a) e da análise qualitativa de entrevistas a 

11 ginastas, do sexo feminino, com idades entre 14 e 18 anos, e praticantes de três 

modalidades – Acrobática, Artística e Rítmica –, procurámos investigar: 1) a 

(in)satisfação das ginastas com a Imagem Corporal (quer Geral – relativa ao ideal de 

corpo feminino da população geral, quer Atlética – relativa ao ideal de corpo para a 

prática da ginástica), 2) padrões experienciais vividos nos contextos desportivo, familiar 

e social, e 3) possíveis associações entre esses padrões experienciais e o nível de 

(in)satisfação com a IC. A análise dedutiva-indutiva dos dados realizou-se com recurso 

ao software QSR NVivo10, permitindo identificar o Contexto Desportivo como principal 

fonte de influência para a IIC (Treinador, Mundo da Ginástica de alta-competição, Pares 

Ginastas), seguido da Mãe. Dentre os factores que revelaram uma associação mais forte 

com a IIC, destacamos a Pressão para a Magreza, especialmente sob a forma de 

comentários directos sobre o corpo por parte de pessoas significativas para a atleta, a 

Valorização que a ginasta faz do seu Peso e Forma Corporal e um IMC mais elevado, 

ainda que eutrófico ([>/= p50; < p85]). As ginastas da modalidade de acrobática 

registaram uma maior IIC. Sugere-se que a percepção de Suporte Social por parte dos 

pais possa constituir um factor protector contra a IIC, na ausência (ou fraca presença) de 

Pressão para a Magreza por parte deles. Discutem-se ainda algumas implicações para a 

prevenção e intervenção nestes contextos, bem como para investigações futuras. 

 

Palavras-chave: adolescência, ginástica, insatisfação com a imagem corporal, pressão 

para a magreza 

 

  



 

 

 

Abstract 

The current exploratory study is framed by two large contexts which are referred 

as risk factors to body image dissatisfaction (BID) among girls: adolescence and elite 

gymnastics. Through the use of the Contour Drawing Rating Scale (Thompson & Gray, 

1995; Portuguese version Francisco, Narciso & Alarcão, 2012a) and the qualitative 

analysis of 11 female elite gymnasts’ interviews (ages from 14 to 18 years old) from three 

different disciplines – Acrobatics, Artistic and Rhythmic -, we intended to investigate: 1) 

the body image dissatisfaction of the gymnasts, 2) patterns of experience lived in the 

sports, family and social contexts, and 3) eventual associations between those patterns of 

experience and the level of BI (dis)satisfaction. For the deductive-inductive thematic 

analysis of the data we used the software QSR NVivo10 and we have identified the Sports 

Context as the main influence source for BID (Coach, World of Elite Gymnastics, and 

Gymnastic Peers), followed by the Mother. From the midst of factors strongly associated 

with BID, we stress the Pressure for Thinness, especially in the form of direct comments 

about the body from significant people,  the Importance given by the gymnast to her 

Weight and Body Shape and a higher BMI, yet eutrophic ([>/= p50; < p85]). Acrobatic 

gymnasts reported a higher BID. It is suggested that the perception of Social Support from 

parents may be a protective factor against BID in the absence (or weak presence) of 

Pressure for Thinness from them. Furthermore, some implications for prevention and 

intervention in these contexts are discussed, as well as for future research. 

 

Key-words: adolescence, elite gymnastics, body image dissatisfaction, pressure for 

thinness 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho enquadra-se na temática da adolescência, que constitui uma etapa de 

desenvolvimento com características que propiciam a emergência da insatisfação com a 

imagem corporal, sobretudo entre o sexo feminino (Cantin & Stan, 2010; Jones, 2004; 

Levine & Smolak, 2002). 

Escolheu-se estudar o contexto específico da ginástica de alta-competição, por ser 

um desporto que, pela sua orientação estética e de incentivo ao controlo de peso, e dado 

o seu nível de competição, surge como um potencial factor de risco para a insatisfação 

com a imagem corporal (Davis, 2002; Kerr, Berman & De Souza, 2006; Levine & 

Smolak, 2002; Smolak, Murren & Ruble, 2000). 

A partir de uma amostra de ginastas adolescentes do sexo feminino, este estudo1 

pretende avaliar a satisfação destas ginastas com a sua imagem corporal, investigar 

padrões experienciais das atletas nos contextos desportivo, familiar e social, e investigar 

estes mesmos padrões em função do seu nível de (in)satisfação com a imagem corporal. 

A dissertação surge apresentada da seguinte forma: 1) revisão da literatura sobre 

os temas centrais de incidência do estudo; 2) descrição do processo metodológico do 

estudo empírico realizado; 3) apresentação e discussão dos resultados; e 4) reflexões 

finais sobre as principais conclusões deste estudo, as suas limitações e possíveis 

implicações para a investigação e para a prevenção. 

 

                                                 
1 O presente estudo foi desenvolvido no âmbito da investigação de Doutoramento da Prof. Doutora 

Rita Francisco, orientada pela Prof. Doutora Isabel Narciso da FP-UL e pela Prof. Doutora Madalena 

Alarcão da FPCE-UC, concluído em 2010 na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa 

(Francisco, 2010). 
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I. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

Adolescência 

A adolescência pode ser definida como uma etapa do desenvolvimento humano, 

que dura da puberdade à idade adulta, isto é, desde que “alterações psicobiológicas 

iniciam a maturação até à idade em que um sistema de valores e crenças se enquadra 

numa identidade estabelecida” (Sampaio, 1991, p.61). O tempo de duração não é definível 

em termos absolutos, variando consoante o contexto em que o jovem se insere. 

Fundamentalmente, a adolescência constitui um período de profundas mudanças 

físicas e intrapsíquicas, que influenciam e são influenciadas pela interacção do indivíduo 

com os elementos do seu sistema relacional e social. 

A nível bio-fisiológico, a principal transformação é a aquisição da capacidade 

reprodutiva e a maturidade sexual do adolescente. As alterações da puberdade, que 

transformam as dimensões e funções corporais, e os seus efeitos psicológicos permitirão 

ao jovem experimentar novas tarefas, expectativas e comportamentos. A reacção 

subjectiva do próprio e dos outros a estas mudanças tem um grande impacto no auto-

conceito do jovem (Sprinthall & Collins, 2003). 

A nível cognitivo, a teoria Piagetiana propõe que a inteligência do ser humano se 

vai desenvolvendo ao longo de diversos estádios, no sentido de maior flexibilidade e 

abstracção, através de mecanismos cada vez mais diferenciados de assimilação, 

acomodação e equilibração. A adolescência possibilitaria a aquisição do pensamento 

abstracto, o estádio final. (Lourenço, 2002a). 

A nível emocional, os adolescentes, sobretudo os mais jovens, tendem a 

experimentar uma redução (relativamente à infância) de emoções positivas e um ligeiro 

aumento de emoções negativas. Uma das explicações possíveis para este facto será a sua 

associação às mudanças cognitivas, já que o adolescente poderá pensar a sua experiência 

de forma mais abstracta e a complexidade de certas reacções emocionais poderá ser 

compreendida pela primeira vez (Goossens, 2006). 

A par do desenvolvimento cognitivo e emocional, e em parte como consequência 

dele, surgem alterações na tomada de decisão moral do jovem, que atenta a questões 

normativas de justo ou injusto, bem ou mal, isto é, questões ligadas ao dever ser 

(Lourenço, 2002b). Na adolescência, o indivíduo teria a oportunidade de ascender a uma 

compreensão moral convencional, assente nas regras sociais dominantes e, portanto, 

numa perspectiva interpessoal da moralidade, abandonando os estádios infantis 
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caracterizados por uma visão egocêntrica e instrumental das normas e motivos (Lourenço, 

2002b; Nunner-Winkler, 2010).  

Motivadas por estas grandes transformações físicas, cognitivas, emocionais e 

morais, podem ser definidas tarefas de desenvolvimento que devem ser resolvidas, de 

forma a granjear bem-estar e sucesso em tarefas futuras (Sampaio, 1991). Segundo Laufer 

(1972, cit. por Sampaio, 1991), são elas: a) alteração da relação com os pais; b) alteração 

da relação com os companheiros; c) formação da identidade sexual.  

Relativamente à relação com os pais, o jovem deverá caminhar para uma 

progressiva autonomia (Sampaio, 1991), sem ruptura relacional. A aquisição e exercício 

da autonomia são tarefas fundamentais desta etapa (Alarcão, 2006; Fleming, 2005). 

A qualidade da relação que o adolescente sente existir entre si e os seus pais é um 

factor importante no processo de autonomia: predominando o amor e a aceitação, o 

adolescente progride em autonomia; predominando a hostilidade, nascem dificuldades no 

processo (Fleming, 2005). 

Diminuindo a dependência afectiva e funcional face aos pais, o adolescente 

investirá na relação com os pares, e as vivências em grupo contribuirão grandemente para 

o seu desenvolvimento emotivo (Sampaio, 1991). O grupo de pares é um contexto 

privilegiado para que o jovem treine as capacidades que serão a base das suas amizades 

e intimidade, no futuro. Ademais, o grupo serve como ponto de referência temporário 

para a formação da identidade do jovem, para a sua individuação face à família – 

inicialmente conformando-se ao grupo, o jovem começa a definir-se e a diferenciar-se 

dos pais; mais tarde, aceitando as diferenças no próprio grupo, o jovem pode distinguir e 

assumir as suas características únicas perante os pares com quem continua a partilhar 

certos interesses, valores, crenças (Alarcão, 2006; Micucci, 2000). É, ainda, construtivo 

para o adolescente conviver com diferentes grupos de pares e mesmo estabelecer relações 

com outros adultos, mais ou menos significativas, já que a expansão relacional e a 

abertura ao exterior são fundamentais (Alarcão, 2006). 

Processos complexos e marcados por avanços e recuos, a identidade sexual e a 

formação de carácter surgem como tarefas finais da adolescência (Sampaio, 1991). 

Através do progressivo processo de autonomia - entendida nas suas dimensões emocional, 

comportamental e de valores - o jovem declara a sua singularidade face aos que o 

rodeiam, assegurando a sua identidade (Fleming, 2005). A procura e construção da 

identidade estão ligadas à busca de um novo sentimento de unicidade e continuidade, que 

resultará da integração das transformações pessoais, exigências sociais e expectativas em 
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relação ao futuro (Erickson, 1982, cit. por Sprinthall & Collins, 2003), e constituirá a 

delimitação de um território de intimidade própria, mas também de solidariedade com 

outrem (Marcelli & Braconnier, 2005). 

 

Imagem Corporal 

Fruto das várias mudanças referidas, é na adolescência que o investimento na 

imagem corporal se torna um fenómeno saliente. O interesse pelo corpo aumenta, já que 

as transformações morfológicas pubertárias colocam em causa a imagem do corpo que a 

criança havia construído (Marcelli & Braconnier, 2005) e o adolescente avalia a sua 

qualidade estética (forma, dimensões e volume) enquanto estímulo de atracção sexual. 

Além do impacto intrapsíquico desta avaliação, a forma como estabelecerá relações 

íntimas e sociais dependerá, largamente, da maneira como vive a imagem do seu corpo e, 

consequentemente, do modo como imagina que os outros o vêem (Matos, 2002). O corpo 

surge, então, como veículo do estar no mundo (Schilder, 1971, cit. por Marcelli e & 

Braconnier, 2005) e meio privilegiado de expressão (Jeammet, 1980, cit. por Marcelli & 

Braconnier, 2005). Deste modo, muitas das tarefas de desenvolvimento a cumprir neste 

período influenciam e são influenciadas pela imagem corporal – desenvolvimento 

pubertário, sexualidade emergente, formação da identidade, fortalecimento do papel de 

género, exploração das aptidões e possibilidades de sucesso em várias áreas (Levine & 

Smolak, 2002).  

O conceito de imagem corporal é complexo, podendo ser definido como “as 

percepções, pensamentos e sentimentos de uma pessoa acerca do seu corpo” (Grogan, 

2008, p. 3). A imagem corporal é relevante para o entendimento geral da experiência 

humana, já que marca a qualidade de vida pela influência que exerce sobre as emoções, 

pensamentos, comportamentos e relações do indivíduo no quotidiano (Pruzinsky & Cash, 

2002). Deve ser abordada na sua multidimensionalidade, pois o desenvolvimento da 

imagem corporal é moldado por diversos factores históricos e desenvolvimentistas – 

cultura e socialização; experiências interpessoais passadas; características físicas; 

características da personalidade – e por eventos próximos ou precipitantes, associados a 

certos pensamentos, emoções e comportamentos. A imagem corporal que um indivíduo 

tem de si mesmo dependerá, ainda, do investimento nesta área, ou seja, da importância 

que dá à aparência, e da avaliação que faz do seu corpo, isto é, as crenças mais positivas 

ou negativas sobre a própria aparência (satisfação) (Cash, 2002; O´Dea, 1995). A 
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insatisfação com a imagem corporal (IIC) pode definir-se como “os pensamentos e 

sentimentos negativos de uma pessoa acerca do seu corpo” (Grogan, 2008, p. 4). 

Socialmente, a cultura define o que é um corpo atraente e o significado de possuir 

ou não essas características. Na medida em que os valores culturais influenciam os valores 

pessoais, as auto-percepções de atractividade física dependem, de entre outros factores, 

da internalização das definições culturais. Assim, quanto mais a auto-percepção do corpo 

se aproximar do ideal cultural, mais elevada será a auto-percepção de atractividade física. 

Da mesma forma, quanto mais discrepante for a auto-percepção física face ao ideal 

cultural, maior será a IIC (Jackson, 2002; Cash, 2002). É ainda a cultura que prescreve os 

métodos para alcançar o corpo ideal (dietas, exercício físico, produtos de beleza, etc.) e 

que estabelece as expectativas de género ligadas a determinados atributos (Cash, 2002). 

Na sociedade ocidental contemporânea, um ideal corporal esguio passou a ser 

visto como estética e moralmente virtuoso. Assim, uma mulher com um corpo delgado é 

associada a felicidade, sucesso e a qualidades como auto-controlo, temperança e graça. 

Já o excesso de peso numa mulher é visto como consequência de preguiça, auto-

indulgência, fraqueza e descontrolo (Grogan, 2008; Maisel, Epston & Borden, 2004). 

Determinadas características individuais relacionam-se de perto com a imagem 

corporal. Uma auto-estima positiva pode contribuir para uma avaliação positiva do corpo 

e pode funcionar como factor protector contra potenciais acontecimentos ameaçadores da 

imagem corporal; já uma auto-estima fraca pode contribuir para uma imagem corporal 

negativa. Circularmente, a (in)satisfação com a imagem corporal tem também impacto na 

auto-estima. O perfeccionismo e uma forte necessidade de aprovação social podem 

conduzir o indivíduo a perseguir os ideais estéticos culturalmente valorizados (Cash, 

2002; Maisel et al., 2004; Shisslak & Crago, 2008). 

 

Adolescência, Imagem Corporal e Diferenças de Género 

O adolescente vive um paradoxo: a disparidade dos elementos fisiológicos é 

grande, face à média, no entanto, a pressão social normativa é particularmente forte, o 

que faz com que ele se questione frequentemente se é normal e como o verão os outros. 

A pressão do sistema leva o adolescente a usar o seu corpo como suporte de um discurso 

social que visa simultaneamente a diferenciação face aos outros (sobretudo face às outras 

gerações) e a identificação com os outros (sobretudo os pares) (Schonfeld, 1963, cit por 

Marcelli & Braconnier, 2005). Revestindo-se o corpo de tal importância, os adolescentes 

são mais susceptíveis a pressões para obter um corpo ideal, cheguem elas através da 
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família, dos pares ou dos media, pelo que a adolescência se apresenta como uma fase do 

desenvolvimento em que os indivíduos podem estar mais vulneráveis a perturbações da 

imagem corporal (Grogan, 2008; Kerr, 2010; Levine & Smolak, 2002; McCabe & 

Ricciardeli, 2003). 

Assim se justifica que, nos últimos anos, muitos estudos incidindo sobre a 

temática da imagem corporal dos adolescentes tenham sido realizados (e.g., Carvalho, 

Amaral & Ferreira, 2009; Jones, 2004). Uma das variáveis estudadas tem sido o Índice 

de Massa Corporal2 (IMC). Cantin e Stan (2010) concluíram que o IMC contribui de 

forma independente para o aumento da IIC ao longo da adolescência, em ambos os sexos. 

Os problemas de peso contrastam com os padrões de atractividade valorizados pela 

sociedade, logo, jovens que não correspondem a estes padrões estão mais susceptíveis a 

percepcionar negativamente o seu corpo. No mesmo sentido, um estudo de Petroski, 

Pelegrini e Glaner (2009) mostrou que, em adolescentes dos 13 aos 17 anos, os jovens 

que apresentavam baixo peso ou excesso de peso, de acordo com o seu IMC, revelavam, 

respectivamente, 3,14 e 8,45 mais probabilidades de IIC. 

Ainda que o IMC seja uma variável a considerar em ambos os sexos, constatou-

se que, na adolescência, as jovens do sexo feminino apresentam, tendencialmente, maior 

IIC, níveis mais elevados de motivação para a magreza e dietas, do que os jovens do sexo 

oposto (Cantin & Stan, 2010; Jones, 2004; Levine & Smolak, 2002), emergindo, assim, 

o género como factor de risco para a IIC.  

O desenvolvimento pubertário nas raparigas, sobretudo o surgimento da menarca, 

está associado a um aumento rápido da massa corporal, em especial de massa adiposa 

(Abraham, Boyd, Lal, Luscombe & Taylor, 2009; Kerr, 2010). As adolescentes parecem 

não conseguir adaptar imediatamente a sua percepção do seu corpo para integrar este 

rápido aumento (entre 7 a 24 meses após a menarca a discrepância revelada entre o peso 

actual e o desejado é maior), o que tende a conduzir a comportamentos de redução de 

peso (em raparigas com todo o tipo de peso) e a maior preocupação com a imagem 

corporal (Abraham et al., 2009). Estes dados vêm contribuir para elucidar a afirmação de 

Levine e Smolak (2002) de que muitas raparigas, logo após a puberdade, se sentem 

insatisfeitas com a sua forma corporal e peso, apesar de terem um peso adequado ou até 

peso a menos. McCabe e Ricciardelli (2003) afirmam, no entanto, que variáveis 

                                                 
2 O IMC traduz o seguinte cálculo entre as variáveis antropométricas peso e altura (IMC= peso 

em kg/altura em m2).  
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socioculturais terão mais impacto do que a puberdade na imagem corporal. Segundo estes 

últimos autores, um dos factores possíveis para explicar este fenómeno seria a 

comparação do corpo em transformação com o ideal cultural de corpo no homem e na 

mulher. Enquanto as transformações físicas, nos rapazes, com o aumento de massa 

muscular, os aproxima do ideal cultural masculino, o aumento de massa gorda em zonas 

específicas do corpo tende a afastar as raparigas do ideal cultural feminino. Para as 

adolescentes, será especialmente difícil desafiar os padrões culturais de feminilidade 

vigentes, já que se encontram numa etapa de desenvolvimento em que o corpo passa por 

progressivas mudanças e em que ainda estão a tentar descobrir o que significa ser mulher 

na sociedade ocidental (Grogan, 2008). Em jovens adolescentes, a discrepância entre a 

imagem mental do seu corpo e a representação do ideal cultural está correlacionada com 

insatisfação corporal, tendência para sobrestimar o seu tamanho corporal, afecto 

depressivo e comportamento bulímico (Levine & Smolak, 2002). Estudos revelam que a 

internalização do ideal cultural e a pressão percebida para a magreza (proveniente da 

família, pares, namorados e media) predizem aumentos a curto-prazo de insatisfação 

corporal em raparigas entre os 14 e os 17 anos (Levine & Smolak, 2002). A objectificação 

que a cultura ocidental faz da mulher, que tende a obrigá-la a definir-se, exclusivamente, 

pelo seu corpo, e a tomar uma posição de observadora face ao mesmo, terá ainda maior 

impacto nas adolescentes, já de si tão centradas no corpo (Muscat & Long, 2008). Por 

outro lado, a transição para a adolescência é, em geral, mais stressante para as raparigas, 

porque enfrentam mais desafios em simultâneo ou mais cedo, já que a sua puberdade se 

inicia, de forma geral, antes da dos rapazes. Além disto, para as raparigas, acrescem 

desafios relacionados directa ou indirectamente com o seu corpo, como a constatação de 

menos opções de sucesso em determinadas carreiras e no desporto (o que poderá conduzir 

a maior insegurança e a uma construção da identidade baseada no valor social e 

económico do seu corpo) (Levine & Smolak, 2002). 

O estudo da (in)satisfação com a imagem corporal em raparigas adolescentes é 

relevante, não só por todo o impacto desenvolvimentista que pode ter na formação da 

identidade e no bem-estar geral, mas também porque, em adolescentes do sexo feminino, 

a IIC surge, frequentemente, associada a baixa auto-estima, depressão, ansiedade, 

tendências obsessivo-compulsivas (Levine & Smolak, 2002) e consumo de drogas, álcool 

e tabaco (Kelly, Wall, Eisenberg, Story & Newmark-Sztainer, 2005, Palmqvist & 

Santavirta, 2006, cit. por Cantin & Stan, 2010). Acrescenta-se que a IIC é um dos factores 

mais relevantes nas Perturbações do Comportamento Alimentar (mais comuns no sexo 



 

Dissertação de Mestrado em Psicologia Clínica Sistémica  8 

 

feminino e com início na adolescência), constituindo um factor de risco altamente preditor 

deste tipo de perturbações psiquiátricas, consistentemente estabelecido na literatura 

(Levine & Smolak, 2002; Maganto & Cruz, 2003, Shisslak & Crago, 2001, Striegel-

Moore & Bulik, 2007, cit. por Francisco, Narciso & Alarcão, 2012a) e um dos critérios 

de diagnóstico do DSM-IV (American Psychiatric Association, 2002).  

A IIC e a prática de dietas tornaram-se comuns, na sociedade actual, pelo que 

constitui um desafio encontrar os parâmetros que diferenciam o típico do patológico. A 

intensidade do impacto da preocupação com o peso e forma física nos aspectos físico, 

psicológico, relacional e escolar da vida do adolescente deve permitir esta distinção 

(Herzog & Delinsky, 2001), bem como a frequência, tipo e persistência dos sintomas que 

o adolescente apresenta (Weiner, 1995). 

 

Adolescência, Imagem corporal e Relação e Comunicação com os Pais 

No processo progressivo de autonomia e formação da identidade, o adolescente 

vai precisar mais do que nunca do olhar dos que o rodeiam, isto é, vai precisar que os 

outros (ex. pais, pares, professores) lhe devolvam “uma imagem valorizante dele próprio 

e o confirmem nas suas novas capacidades para que a sua auto-estima possa consolidar-

se” (Fleming, 2005, p.38). 

Assim cresce a importância e o potencial de influência, para o auto-conceito do 

jovem, das expectativas, opiniões e comunicação verbal e não-verbal veiculadas na 

interacção com os pais (Cash, 2002). Neste contexto de vulnerabilidade narcísica, um 

comentário depreciativo à imagem, por exemplo, pode ter um impacto desastroso no 

adolescente (Fleming, 2005). Esta ideia é confirmada e desenvolvida por diversos 

estudos. Levine e Smolak (2002) revelam que comentários pejorativos e directos dos pais 

sobre as roupas, aparência, peso e comida dos filhos parece relacionar-se fortemente com 

uma imagem corporal negativa. Diversos autores (Lieberman, Gauvin, Bukowski, & 

White, 2001; Schwartz, Phares, Tantleff-Dunn, & Thompson, 1999; Tiggemann, 2001, 

van den Berg et al., 2002, cit. por Kerr, Berman, & De Souza, 2006) afirmam que 

provocações relacionadas com o peso e depreciações corporais recebidas durante a 

infância e adolescência têm um impacto negativo significativo na imagem corporal e 

comportamento alimentar, sobretudo nas raparigas, que recebem comentários relativos à 

aparência mais frequentemente que os rapazes. Por exemplo, Strong e Huan (1998, cit. 

por Kerr et al., 2006) descobriram que a pressão dos pais para as dietas prediz a 



 

Dissertação de Mestrado em Psicologia Clínica Sistémica  9 

 

insatisfação com o corpo e a motivação para a magreza, em raparigas entre os 13 e os 16 

anos. 

Vários estudos mostraram a influência das atitudes e crenças dos pais sobre a 

alimentação, o peso e a forma física no comportamento alimentar e nas preocupações com 

a imagem corporal dos adolescentes, quer por comunicação verbal directa (que será alvo 

do presente estudo), quer por modelagem, havendo evidências menos consistentes da 

influência deste último processo (Steinberg & Phares, 2008). Demonstrou-se, por 

exemplo, que a influência materna tende a ser superior quando as filhas são directamente 

criticadas pelas mães do que quando estas últimas constituem apenas modelos de 

preocupação com o peso e a alimentação (McCabe & Ricciardelli, 2003; Ogden & 

Steward, 2000, cit. por Steinberg & Phares, 2008).  

Uma relação positiva com os pais pode constituir-se como factor protector para a 

satisfação com a imagem corporal, pois, como nos dizem Swarr e Richards (1996, cit. por 

Francisco, Alarcão & Narciso, 2012), as raparigas que se sentem mais próximas dos pais e 

que passam mais tempo com eles revelam menos preocupações com o peso e a 

alimentação. 

 

Adolescência, Imagem Corporal e Relação e Comunicação entre Pares 

Como já referido, na adolescência a influência dos pares aumenta, crescendo a 

relevância da valorização externa e o desejo de integração no grupo, adoptando o 

adolescente, muitas vezes, comportamentos e valores conformes à maioria. Assim, neste 

período, o encorajamento ao emagrecimento e as críticas e comentários negativos sobre 

a aparência física, por parte dos pares, estão na literatura consistentemente associados à 

IIC dos jovens (Barker & Galambos, 2003, Jones & Crawford, 2006, Jones, Vigfusdottir 

& Lee, 2004, cit. por Cantin & Stan, 2010; Lieberman et al., 2001; Vincent & McCabe, 

2000). Este efeito é exponenciado nas raparigas, que discutem mais frequentemente sobre 

o peso, a forma e as dietas, e em quem comentários jocosos ou pejorativos parecem ter 

mais impacto (Levine & Smolak, 2002; Smolak, 2002). 

Rieves e Cash (1996, cit. por Schwartz, Phares, Tantleff-Dunn, & Thompson, 

1999) concluíram que, geralmente, os elementos do grupo de pares são quem mais goza 

com os adolescentes. Por seu turno, McCabe e Ricciardelli (2003) concluíram que, para 

as raparigas, o feedback da melhor amiga é um importante preditor do uso de estratégias 

de mudança da imagem corporal. Contudo, num estudo longitudinal recente, Cantin e 

Stan (2010) não encontraram influências significativas de factores de risco da relação 
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com os pares (encorajamento ao emagrecimento e críticas negativas sobre a aparência 

física, nível de insatisfação com a imagem corporal de pares do mesmo sexo, e frequência 

das conversas sobre a aparência) na IIC de jovens, a não ser quando mediadas por 

características individuais dos adolescentes (sexo feminino, IMC elevado e baixa auto-

estima). 

 

O contexto da ginástica de alta-competição 

Um grupo específico vulnerável às problemáticas ligadas à imagem corporal é o 

dos atletas de ginástica de alta-competição. A ginástica é uma modalidade que dá ênfase 

à estética na execução, a uma forma esguia, sob fatos justos, exposta a um público. Além 

disso, a avaliação do desempenho dos atletas é mais subjectiva do que objectiva, realizada 

por juízes, logo, é importante que a forma corporal agrade à maioria dos juízes (Davis, 

2002). Ademais, o contexto da alta-competição exerce pressões mais fortes (por parte dos 

treinadores, dos pais, da exigência do contexto) para a manutenção do peso e forma 

corporais como meio de ganhar vantagem competitiva, tendo subjacente a crença de que 

um peso específico resultará num melhor desempenho atlético (Davis, 2002; Smolak, 

Murren & Ruble, 2000). Há autores que afirmam que a prática de desportos que não 

dependam do peso e da estética corporal, e fora do contexto da alta-competição, funciona 

como factor protector para a satisfação com a imagem corporal e para o comportamento 

alimentar, em comparação com não-atletas (Levine & Smolak, 2002; Smolak e al., 2000). 

Já quanto aos desportos com ênfase no peso e estética, como a ginástica, e em contexto 

de alta-competição, os estudos não são consensuais. Levine e Smolak (2002) afirmaram 

que os atletas nestas condições estão em maior risco de desenvolverem uma imagem 

corporal negativa e problemas alimentares. Esta posição é corroborada por Kerr e 

colaboradores (2006), quando comparam estes atletas com desportistas de modalidades 

que não dependem do peso ou estética. Por outro lado, uma meta-análise realizada por 

Smolak e colaboradores (2000) concluiu que os atletas, de uma forma geral, apresentavam 

maior risco de desenvolverem Perturbações do Comportamento Alimentar, remetendo 

para uma alta orientação para a magreza, mas possuíam uma menor IIC relativamente à 

população em geral. Contudo, diversos estudos realizados especificamente com atletas de 

desportos estéticos têm revelado níveis mais elevados de IIC entre as atletas de alta 

competição, comparativamente com atletas de outros níveis competitivos (e.g., Dosil & 

Díaz, 2008; Francisco, 2012b; Smolak, Murnen, & Ruble, 2000).  
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Concluindo, parece que a ginástica, pela sua orientação estética e de incentivo ao 

controlo de peso, e ao nível da alta-competição, se constitui como factor de risco para o 

desenvolvimento de Perturbações do Comportamento Alimentar, e pode contribuir para 

a IIC.   

Dada a elevada quantidade de tempo despendida nos treinos no contexto da alta-

competição, será importante conhecer as relações estabelecidas com os pares ginastas. Na 

mesma linha da constatação de Cantin e Stan (2010) já referida, no sentido da falta de 

evidências significativas de factores de risco para a IIC da relação com os pares, também 

no estudo qualitativo de focus group realizado por Francisco, Alarcão e Narciso (2012), 

e que serviu de base ao presente trabalho, relativamente aos pares ginastas, o único factor 

de influência que sobressaiu foi protector: a fraca competitividade sentida pelos atletas, 

tanto entre os colegas do próprio clube, como de outros clubes ou nas competições. Não 

se evidenciou especial influência do grupo de pares do clube relativamente ao controlo 

de peso ou à imagem corporal. Este aspecto pode resultar do facto de os ginastas 

dividirem o seu tempo entre os pares do clube e outros pares, o que pode equilibrar o grau 

de influência de ambos os grupos. 

Também no contexto da ginástica de alta-competição, o sexo feminino apresenta 

níveis de risco mais elevados que o sexo masculino (Davis, 2002). Muitas vezes, os 

requisitos estéticos de um desporto implicam que o ideal de corpo atlético seja diferente 

do ideal de corpo veiculado pela sociedade em geral, o que conduz muitos atletas a 

viverem uma contradição relativamente à sua imagem corporal, especialmente atletas do 

sexo feminino (Krane, Choi, Baird, Aimar & Kauer, 2004; Russell, 2004). Num estudo 

realizado por Francisco, Narciso e Alarcão (2012b), com bailarinos clássicos e ginastas, 

a IIC específica da ginástica (mais do que a IIC geral) apresentou-se como o melhor 

preditor de comportamentos alimentares perturbados. Face aos resultados descritos, 

parece-nos pertinente e relevante estudar a imagem corporal das ginastas, quer no que se 

refere ao desporto praticado (Imagem Corporal Atlética), quer no que se refere aos 

padrões sociais actuais (Imagem Corporal Geral). 

Acrescentamos que ex-ginastas, do sexo feminino, reportaram preocupação 

continuada e stressora com o controlo do peso e a imagem corporal (Kerr et al., 2006; 

Kerr & Dacyshyn, 2000, cit. por Kerr et al., 2006). Numa amostra de ginastas com um 

IMC médio dentro do normal, 35% revelaram o desejo de perder peso e 57% acreditavam 

estar mais pesadas do que consideravam ideal para uma ginasta, revelando, pois, IIC 

atlética (Kerr et al., 2006). 
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No que respeita a comparação entre modalidades relativamente à temática da IC 

aqui em análise, não foram encontrados estudos. Existem, no entanto, estudos que 

encontraram diferenças entre modalidades quanto a um comportamento alimentar 

perturbado - Nordin, Harris e Cumming (2003) descobriram que as ginastas de rítmica 

estavam em maior risco de desenvolver uma Perturbação do Comportamento Alimentar. 

Contudo, num estudo recente em Portugal, Francisco, Alarcão e Narciso (2009) apuraram 

que eram as ginastas de acrobática quem se encontrava em maior risco de desenvolver 

este tipo de patologia. Estas evidências são relevantes para a nossa investigação, uma vez 

que a IIC se associa fortemente às Perturbações do Comportamento Alimentar, como já 

referido. Relativamente a temáticas mais directamente ligadas à IC, os estudos que 

seleccionámos dizem respeito apenas à ginástica rítmica que, por ser a modalidade com 

maior ênfase na estética corporal esguia e com exigências de peso mais específicas 

(pretende-se uma forma corporal de facto magra, quando comparada com o ideal para 

população em geral), parece ser a mais estudada, até por comparação com populações 

clínicas.  

Em 2003, Klentrou e Plyley descobriram que entre as atletas de ginástica rítmica 

é comum encontrar um atraso na menarca, irregularidades menstruais e baixa massa 

gorda. Um estudo levado a cabo por Sundgot-Borgen, em 1996 (cit. por Klinkowski, 

Korte, Pfeiffer, Lehmkuhl, & Salbach-Andrae, 2008) também revelou atrasos na 

maturidade e irregularidades menstruais nas ginastas, bem como prática de dietas, apesar 

da forma corporal esguia que apresentavam. Relacionadas com este último aspecto, 

surgem também as evidências encontradas por Dosil e Díaz (2008) de que as atletas de 

ginástica rítmica apresentam níveis mais elevados de insatisfação com o peso, 

relativamente ao ideal requerido para a modalidade. 

Klinkowski et al. (2008) detectaram que as atletas de ginástica rítmica eram, tal 

como as pacientes com anorexia nervosa (AN), mais baixas do que outras adolescentes 

do grupo de controlo. O IMC destas ginastas situava-se acima do IMC das pacientes com 

AN e abaixo do IMC do grupo de controlo.  

 

Adolescência, Imagem Corporal e Relação e Comunicação com Treinadores  

A proximidade na relação treinador-atleta deriva, em grande medida, do facto de, 

na alta-competição, as adolescentes ginastas chegarem a passar mais tempo por dia com 

os treinadores do que com os próprios pais (Stirling & Kerr, 2009) e de, não raras vezes, 

terem o mesmo treinador desde a infância. 
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Estudos mostram que a influência dos treinadores sobre os atletas é muito elevada, 

e pode abranger outros aspectos da vida do jovem, que não só o desportivo: a alimentação 

e o controlo do peso, o percurso académico e os interesses sociais (Kerr et al., 2006; 

Stirling & Kerr, 2009; Tomlinson & Yorganci, 1997). Esta influência parece derivar da 

proximidade na relação treinador-atleta, da legitimidade reconhecida à autoridade do 

treinador, e do conhecimento e reputação desportiva do treinador (Stirling & Kerr, 2009), 

e pode trazer benefícios para o desenvolvimento do jovem, como o aumento da 

autonomia, do sentido de competência e da capacidade relacional (Mageau & Vallerand, 

2003). No entanto, Francisco, Alarcão e Narciso (2012) encontraram evidência de stress 

emocional negativo em ginastas do sexo feminino provocado pela relação negativa entre 

treinador e ginastas, sobretudo manifestada por comentários sobre a alimentação ou o 

controlo da mesma. 

Tantleff-Dunn e Gokee (2002) afirmam que os comentários directos acerca do 

peso e da forma corporal emitidos por qualquer figura significativa para o jovem podem 

ter um efeito negativo na sua imagem corporal. Rosen e Hough (1988, cit. por Kerr et al., 

2006) dizem-nos algo semelhante: “Comentários da parte de alguém criticamente 

importante para a vida do atleta, alguém a quem o atleta tenta sempre agradar, têm muito 

peso.” (p.30). 

Kerr et al. (2006) mostram que comentários depreciativos acerca do corpo das 

ginastas têm uma forte influência negativa sobre a imagem corporal e o uso de métodos 

não-saudáveis de controlo de peso, provenham eles dos treinadores ou dos pais. Nesse 

mesmo estudo, 12% das ginastas revelaram que o treinador as havia instruído a perderem 

peso, 71% tinham recebido/ouvido comentários negativos sobre o seu corpo por parte dos 

treinadores, e este grupo apresentava uma crença maior na necessidade de perder peso, 

quando comparadas com aquelas ginastas que não tinham ouvido/recebido tais 

comentários. Também neste estudo, alguns pais das ginastas chamaram a atenção para o 

excessivo controlo dos treinadores, sobretudo em questões relacionadas com o peso e 

imagem corporal, mas outros salientaram o papel dos treinadores como fonte de suporte 

positivo para as atletas. Os juízes questionados expressaram igualmente preocupação 

relativamente ao controlo e negatividade que alguns treinadores exercem sobre as 

ginastas.  

No estudo de focus group realizado por Francisco, Alarcão e Narciso (2012), no 

contexto desportivo, a principal fonte de influência sobre os ginastas (rapazes e raparigas) 

foi o treinador (56%) com referências relativas à pressão para a magreza (27.7%), 
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associada ao controlo de peso (30.4%, através de conselhos sobre restrição alimentar, de 

monitorização do peso dos atletas e comentários negativos, sobretudo relativos à 

alimentação e não tanto ao peso ou imagem corporal).  

 

II. PROCESSO METODOLÓGICO 

1. Enquadramento Metodológico 

O presente estudo foi desenvolvido no âmbito de uma investigação de 

Doutoramento, necessariamente mais abrangente e profunda, que procurou apurar 

factores de risco e protectores para o desenvolvimento de Perturbações do 

Comportamento Alimentar, em ginastas de alta-competição e bailarinos clássicos. 

Pretendendo-se descritivo e exploratório, o nosso estudo segue uma abordagem 

qualitativa, de modo a poder debruçar-se sobre o seu objecto de forma holística (Janesick, 

1994) e, ao mesmo tempo, mais em profundidade do que em quantidade (Hesse-Biber & 

Leavy, 2006; Silverman, 2000). Mais focada em palavras e imagens do que em números, 

uma abordagem qualitativa permite aceder a significações pessoais relativas à experiência 

humana, e compreender relações e processos permeáveis à mudança e às circunstâncias 

contextuais, podendo explicar a diversidade individual, mas também determinados 

padrões (Denzin & Lincoln, 2003; Hesse-Biber & Leavy, 2006).  

Na abordagem qualitativa, a recolha dos dados, a sua análise e a produção de teoria 

não são tarefas sequenciais separadas e estanques. Pelo contrário, são etapas do processo 

de pesquisa que se pretendem entrecruzadas e que se vão influenciando e enriquecendo 

mutuamente ao longo de um processo dialéctico. Durante este processo, o investigador 

assume a responsabilidade do seu papel interpretativo (Strauss & Corbin, 1994, 1998). 

Uma vez que este estudo se centra em compreender relações entre dimensões da 

imagem corporal e outras percepções relativas às componentes relacionais e contextuais 

da vida dos participantes, pareceu-nos que a metodologia qualitativa se adequava ao que 

se pretendia explorar, uma vez que o foco de interesse é, sobretudo, o processo, a 

compreensão de significados e percepções relativas às experiências vividas, as questões 

de “como” que estão por trás dos padrões de acção e interacção que ocorrem mediante 

determinadas condições (Daly, 2007; Strauss & Corbin, 1994). 

Pelo exposto, a abordagem qualitativa afigura-se-nos consistente com a 

perspectiva teórica sistémica que serve também de referência a este estudo, e que enfatiza 

a compreensão holística e processual dos fenómenos, o contexto em que ocorrem, a 
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complexidade, a diversidade de perspectivas e a causalidade circular associada à 

compreensão de relações e padrões (Daly, 2007). 

É neste sentido que o modelo bioecológico de Bronfenbrenner e Morris (2006) 

serve de moldura estrutural e sistematizadora a este estudo, já que compreende os 

processos de interacção entre a pessoa – com as suas características individuais – e os 

diversos contextos/sistemas que ela integra e que necessariamente a influenciam ao longo 

do tempo (cronossistema) (APÊNDICE I). Entendemos como microssistema – níveis 

mais directos de influência – a família, o clube de ginástica e o grupo de pares não-

ginastas; consideramos ainda os mesossistemas, ou seja, as relações estabelecidas entre 

dois ou mais destes microssistemas. A sociedade apresenta-se-nos como macrossistema, 

mas distinguimos como sub-sistema o mundo da ginástica de alta-competição que é aqui 

investido de uma relevância particular, ao transmitir às atletas determinados valores e 

ideais de beleza específicos desse contexto. Por fim, a dimensão tempo é evidente, já que 

este estudo é enquadrado por uma etapa de desenvolvimento concreta – a adolescência – 

e pretendemos investigar a possível influência de variáveis como o tempo de prática de 

ginástica de alta-competição.  

 

2.  Desenho da Investigação 

2.1. A Questão Inicial 

No presente estudo, partimos de uma questão inicial, estruturadora do desenho de 

investigação: 

 

Como é que a (in)satisfação com a imagem corporal de adolescentes 

ginastas de alta-competição, do sexo feminino, se relaciona com as suas 

experiências nos contextos que integram? 
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2.2. O Mapa Conceptual 

 

 

2.3. Objectivos Gerais 

Definimos, no presente estudo, os seguintes objectivos gerais: 

 

 avaliar a (in)satisfação com a imagem corporal de ginastas adolescentes; 

 investigar padrões experienciais de ginastas adolescentes nos contextos 

desportivo, familiar e social; 

 investigar padrões experienciais de ginastas adolescentes nos contextos 

desportivo, familiar e social, em função da sua (in)satisfação com a 

imagem corporal. 

 

2.4. Questões de Investigação 

A partir das “vozes” das participantes, procurámos encontrar respostas – que 

poderão gerar interrogações para futuros estudos – para as seguintes questões: 

1. Qual o nível de (in)satisfação com a imagem corporal [(I)SIC] destas ginastas 

de alta competição, quer relativamente à IC Geral, quer à IC Atlética3?  

                                                 
3
 Quando nos referimos ao nível de (in)satisfação com a imagem corporal destas ginastas, 

consideramos a imagem corporal por comparação com o ideal de corpo feminino em relação à população 
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a. O nível de (in)satisfação com a imagem corporal está associado a 

factores como IMC, modalidade, experiência em alta-competição? 

2. Como são descritas as experiências vividas no contexto desportivo (treinador, 

pares ginastas, mundo da ginástica de alta-competição)? Existe uma 

predominância de afecto positivo ou negativo? Relativamente a que 

conteúdos?  

a. Existem associações desses padrões experienciais à (I)SIC? 

3. Como são descritas as experiências vividas no contexto familiar (pai, mãe)? 

Existe uma predominância de afecto positivo ou negativo? Relativamente a 

que conteúdos?  

a. Existem associações desses padrões experienciais à (I)SIC? 

4. Como são descritas as experiências vividas no contexto social (pares não-

ginastas)? Existe uma predominância de afecto positivo ou negativo? 

Relativamente a que conteúdos?  

a. Existem associações desses padrões experienciais à (I)SIC? 

 

3. Estratégia Metodológica 

3.1 Análise temática 

A análise temática é um processo flexível e independente de uma moldura teórica 

ou epistemológica, a ser usado numa investigação qualitativa e que se adequa 

especialmente a uma abordagem descritiva e exploratória como a nossa (Boyatzis, 1998; 

Braun & Clarke, 2006). Possibilita organizar e sintetizar traços chave de um vasto corpo 

de dados, ao permitir “identificar, analisar e descrever padrões” na informação  e ainda 

interpretar diversos aspectos do tópico de investigação (Braun & Clarke, 2006, p.79). 

Para alcançar os fins mencionados, o investigador deverá percorrer as seguintes etapas 

(Boyatzis, 1998): 

1. Ver, i.e., observar que algo importante está a ocorrer e que constitui um 

padrão/tema encontrado na informação que, no mínimo, descreve e organiza 

possíveis observações e, no máximo, interpreta aspectos do fenómeno em 

causa.  

2. Ver como, i. e., classificar ou codificar o padrão observado, atribuindo-lhe 

um nome e uma definição ou descrição   

                                                 
geral, da faixa etária e meio cultural da ginasta (IC Geral), e por comparação com o ideal de corpo de uma 

ginasta (IC Atlética). Acabamos, pois, por avaliar duas imagens corporais, relativas a dois contextos. 
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3. Interpretar o padrão 

 

3.2 Selecção e Caracterização da amostra 

No presente estudo, a amostra, não probabilística e de conveniência, é constituída 

por 11 ginastas do sexo feminino (N=11), com idades compreendidas entre os 14 e os 18 

anos (M=16; DP=1,22), correspondendo a um recorte do universo de ginastas 

adolescentes do sexo feminino que integram as Selecções Nacionais Portuguesas das 

diferentes modalidades de ginástica4 – acrobática (n=4), rítmica (n=4) e artística (n=3). 

Esta amostra provém de diversos clubes desportivos de Norte a Sul do País, de 

forma a abranger as modalidades supra-referidas: Acro Clube da Maia (ACM), Clube 

Recreativo Piedense (CRP), Ginásio Clube Português (GCP), Gimnofaro (GF) e Lisboa 

Ginásio Clube (LGC). 

 

Ginasta5 Modalidade Idade IMC6 
IMC/percentil Anos em alta-

competição7 

Ana Rítmica 17 18,82 [p10; p25] 9 

Beatriz Rítmica 15 17,75 [p10; p25] 3 

Cecília Rítmica 16 18,73 [p25; p50] 7 

Diana Rítmica 17 17,47 = p5 6 

Eva Acrobática 16 20,08 [p25; p50] 0,5 

Filipa Acrobática 16 21,08 [p50; p75] 5 

Helena Acrobática 14 23,44 [p75; p85] 2 

Madalena Acrobática 17 22,31 [p50; p75] 3 

Oriana Artística 15 18,31 [p10; p25] 1 

Sofia Artística 18 22,41 [p50; p75] 5 

Teresa Artística 15 23,94 [p75; p85] 2 

Quadro 1 – Caracterização da amostra. 

 

                                                 
4 Uma descrição de cada uma das modalidades pode ser encontrada no APÊNDICE II. 
5 Os nomes usados não correspondem aos verdadeiros nomes das participantes, de forma a garantir 

o anonimato das respostas. 
6 Optou-se por aceitar os valores de peso e altura reportados pelas participantes, uma vez que 

vários estudos (e.g., Kuczmarski, Kuczmarski, & Najjar, 2001) têm revelado correlações muito elevadas 

do peso e altura auto-relatados com o peso e altura medidos pelos investigadores. 
7 A Federação de Ginástica de Portugal define “alta-competição” pela participação em 

competições internacionais. 
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A maioria das participantes coabita com pais e irmãos (n=6) ou apenas com um 

dos pais (n=3). 

A média do IMC das ginastas é de 20,39 (DP=2,35). Utilizando como referência 

as curvas de crescimento do National Center for Health Statistics8 (NCHS, 2000), 

verificamos9 que todas as ginastas possuem um peso eutrófico. No entanto, uma ginasta 

tem um peso próximo do limite mínimo eutrófico (Diana) e duas ginastas têm um peso 

próximo do limite máximo eutrófico (Helena e Teresa). 

 

3.2 Instrumentos Utilizados 

- Entrevista semi-estruturada 

Seguindo a lógica de uma abordagem qualitativa, escolhemos como instrumento 

privilegiado de recolha de dados a entrevista semi-estruturada, já que esta forma de 

entrevista, não preterindo uma certa organização e estrutura, permite um grau 

considerável de flexibilidade.  

Como já referido, o presente estudo está emoldurado por uma investigação de 

Doutoramento mais vasta e profunda. Daí que, para a realização das entrevistas semi-

estruturadas, tenha sido utilizado um guião10 elaborado com base no focus group 

concretizado numa primeira fase da referida investigação de Doutoramento (Francisco, 

Alarcão e Narciso, 2012).  

 

- Contour Drawing Rating Scale (CDRS)11 

Além da entrevista semi-estruturada, utilizou-se ainda a Contour Drawing Rating 

Scale (CDRS), com vista a obter um outro indicador da percepção e satisfação com a 

imagem corporal. 

A CDRS, criada por Thompson e Gray (1995), foi validada para a população 

Portuguesa com base numa amostra de 1423 adolescentes e adultos de ambos os sexos, 

tendo apresentado bons resultados psicométricos ao nível da estabilidade temporal (r = 

0.91, p < .01) e da validade convergente (com IMC r = -.52, p < .01; com EDE-Q r = -

                                                 
8 As curvas de crescimento do NCHS são reconhecidas pela OMS para uso internacional. Poderão 

ser mais adequadas à avaliação do IMC em adolescentes, pois têm mais em conta determinadas etapas do 

desenvolvimento do que os pontos de corte de IMC para adultos. A curva relativa ao IMC para o sexo 

feminino encontra-se no ANEXO I. 
9 Valores de corte: 1) obesidade - IMC igual ou superior ao percentil 95; 2) excesso de peso - IMC 

igual ou superior ao percentil 85 e inferior ao percentil 95; 3) peso eutrófico - IMC igual ou superior ao 

percentil 5 e inferior ao percentil 85; e 4) baixo peso - IMC inferior ao percentil 5.  
10 Vide ANEXO II 
11 Vide ANEXO III 
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.53, p < .01), que suportam a sua utilização como medida adequada de percepção e 

satisfação com a imagem corporal na população em geral, e em jovens adolescentes em 

particular (Francisco et al., 2012a). 

A CDRS usada é constituída por uma sequência de 9 silhuetas femininas, 

ordenadas numericamente da menos volumosa (1) para a mais volumosa (9). Pede-se a 

cada participante que indique o número da figura que mais se identifica com a sua 

aparência actual e com a sua aparência ideal (“A figura que mais se identifica com a 

minha aparência actual tem o número __”; “A figura que mais se identifica com o que 

considero ser a aparência ideal tem o número __”).  

A fim de abranger o contexto específico da ginástica, solicitou-se ainda às 

participantes que indicassem o número da figura que consideravam mais próxima à 

aparência ideal de uma ginasta (“A figura que mais se identifica com o que considero ser 

a aparência ideal para a prática da ginástica tem o número __”). 

A discrepância entre qualquer uma das respostas relativas ao “ideal de corpo” e a 

resposta relativa ao “corpo actual” é considerada o indicador do nível de insatisfação com 

a imagem corporal. Quanto maior o valor da discrepância, maior a insatisfação. Assim, 

valores iguais a zero indicam satisfação com a imagem corporal, valores negativos (entre 

-8 e -1) indicam insatisfação com a imagem corporal com idealização de uma figura 

menos volumosa, valores positivos (entre 1 e 8) indicam insatisfação com a imagem 

corporal com idealização de uma figura mais volumosa. 

 

3.3 Procedimento na Recolha de Dados 

No âmbito da investigação de Doutoramento em que este trabalho se inseriu, tinha 

sido estabelecido contacto com os treinadores de cada instituição, com vista à recolha de 

dados. No seguimento deste contacto e da aceitação de colaboração na investigação por 

parte das instituições, as investigadoras envolvidas deslocaram-se aos vários ginásios e 

realizaram as entrevistas a ginastas que, previamente, haviam respondido ao protocolo da 

investigação de Doutoramento (que incluía a CDRS, outros questionários relacionados 

com o risco de desenvolvimento de Perturbações do Comportamento Alimentar e 

questões relativas a dados pessoais e sócio-demográficos como idade, altura, peso). Cada 

protocolo estava devidamente identificado com um código, o que permitiu a associação 

à respectiva ginasta entrevistada. 

Salvo constrangimentos logísticos pontuais das instituições, que dificultaram a 

disponibilização de um ambiente silencioso, mas que, ainda assim, não puseram em causa 
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a qualidade das entrevistas, as mesmas decorreram, geralmente, num contexto sereno, em 

salas especificamente reservadas para o efeito. Durante cada entrevista (cuja duração 

média foi de 60 minutos), os únicos presentes foram a entrevistadora e a entrevistada. 

Antes da entrevista, cada participante preencheu um questionário12 relativo: a) ao 

percurso na ginástica; b) aos aspectos que influenciam o seu auto-conceito; e c) à 

frequência dos comentários sobre peso, alimentação ou dietas por parte de pares, 

treinadores e pais. As respostas eram posteriormente exploradas durante a entrevista. 

As entrevistas deste estudo foram gravadas em formato áudio-digital com 

autorização prévia das participantes. 

A colaboração de todas as participantes neste estudo foi autorizada pelos 

respectivos Encarregados de Educação, e foi realizada de forma voluntária, não 

remunerada, mediante a assinatura de consentimento informado com garantia de 

confidencialidade. 

 

3.4 Análise dos dados 

Cada uma das entrevistas recolhidas foi transcrita e dividida em unidades de 

significado, definidas como partes do discurso relativas ao mesmo tema, iniciando-se, 

depois, a codificação das mesmas, através do software QSR NVivo10. Para tanto, as 

unidades de significado com tópicos análogos foram organizadas em categorias 

específicas, i.e., classes que reúnem um grupo de elementos em razão de características 

comuns, permitindo agrupar vastas quantidades de informação através de uma 

esquematização e assim relacionar classes de acontecimentos para ordená-los (Bardin, 

2009).  

Iniciámos a categorização através de um processo dedutivo (“top down”), 

orientado pela investigação já existente, predominantemente guiado pelo interesse 

analítico da investigadora (Boyatzis, 1998), que se traduziu na definição a priori de 

categorias superiores e algumas categorias inferiores e na distribuição dos elementos por 

estas categorias à medida que foram sendo encontrados (Bardin, 2009). Assim, estas 

categorias foram em boa medida inspiradas no guião da entrevista semi-estruturada 

utilizado (Francisco, Alarcão e Narciso, 2012) e na revisão de literatura previamente 

realizada sobre a questão de investigação inicial, e norteadas pelas questões de 

investigação formuladas. Deste processo resultaram as seguintes categorias: 

                                                 
12 Vide ANEXO IV. 
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Afecto Negativo   

Afecto Positivo   

Factores de Influência Comunicação Comentários 

directos 

Alimentação 

Corpo 

Conversas Alimentação 

Corpo 

Ideais 

Corporais 

  

Pressão para a 

Magreza 

Suporte Social 

Fontes de Influência Contexto 

Desportivo 

Mundo da Ginástica de Alta-Competição 

Pares Ginastas 

Treinador 

Contexto 

Familiar 

Mãe 

Pai 

Contexto 

Social 

 

Insatisfação com a 

Imagem Corporal 

IIC Atlética  

IIC Geral  

Satisfação com a 

Imagem Corporal 

SIC Atlética  

SIC Geral  

 

Quadro 2 – Categorias definidas a priori. 

 

Tendo nós usado a CDRS que discerne entre níveis de maior ou menor IIC, 

optámos, ainda assim, por criar categorias referentes à IIC e à SIC, a fim de podermos 

aceder à significação dessa IIC e da SIC, i.e., aceder ao que as participantes “entendem 

por” IIC ou SIC. 

A exploração das entrevistas para codificação das unidades de significado de 

acordo com o processo acima referido desencadeou a necessidade de construção de novas 
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categorias a acrescentar ao esquema categorial: duas que se entendeu colocar como 

superiores, uma vez que não derivavam de nenhuma das categorias superiores já criadas, 

e as restantes definidas como inferiores, já que se relacionavam com as categorias 

superiores já existentes. Estas categorias foram, pois, criadas a partir da classificação 

progressiva dos dados, num processo indutivo (“bottom up”) (Boyatzis, 1998). 

Conjugando estes processos, edificámos uma árvore de categorias13 constituída 

por “categorias superiores” que englobam as “categorias inferiores” relacionadas. 

Informação antropométrica (IMC), desportiva (modalidade; experiência em 

ginástica de alta-competição) e os dados obtidos com a aplicação da CDRS foram 

inseridos como atributos das participantes, analisados qualitativamente14 e cruzados com 

determinadas categorias de análise das entrevistas.  

 

III. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

(In)Satisfação com a Imagem Corporal Atlética e Geral 

A partir dos resultados da CDRS, verificámos que a maioria das ginastas da 

amostra encontra-se insatisfeita, quer relativamente à Imagem Corporal Atlética (IC 

Atlética) quer relativamente à Imagem Corporal Geral (IC Geral).  

Do total de 11 ginastas, existe uma atleta satisfeita com a IC Atlética e duas 

satisfeitas com a IC Geral. Nenhuma atleta está satisfeita com a sua IC em ambos os 

contextos. 

Indo ao encontro dos resultados encontrados por Keer et al. (2006) relativamente 

ao desejo das ginastas de perder peso, todas as atletas insatisfeitas desejam ter um menor 

volume corporal, excepto a ginasta satisfeita com a IC Atlética que, estando muito 

insatisfeita com a IC Geral, desejaria um maior volume nesse contexto. Esta é a única 

atleta mais satisfeita com a IC Atlética do que com a IC Geral.  

Estes resultados reforçam a ideia de que tende a haver Insatisfação com a Imagem 

Corporal (IIC) entre praticantes de desportos com ênfase no peso e estética e ao nível da 

alta-competição (Dosil & Díaz, 2008; Francisco, 2010; Levine & Smolak, 2002; Kerr et 

al., 2006; Smolak, Murnen, & Ruble, 2000) e de que existe a vivência de um paradoxo 

                                                 
13 Toda a árvore de categorias pode ser encontrada no APÊNDICE III, incluindo o número de 

referências que cada categoria registou, a definição conceptual das mesmas e excertos das entrevistas que 

ilustram o seu conteúdo. 
14 Os valores qualitativos atribuídos a estes dados e a forma como foram agrupados podem ser 

encontrados no APÊNDICE II. 
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entre a IC Atlética e a IC Geral (Francisco et al., 2012b; Krane, Choi, Baird, Aimar & 

Kauer, 2004; Russell, 2004). 

“Eu acho que, por exemplo, eu tenho muitos complexos com o meu corpo. 

Gostava de fazer assim [estala os dedos] para a ginástica e estar magra, e assim [estala 

novamente os dedos] para a escola e estar boa.” (Cecília, 15 anos, g. rítmica) 

Esta ideia de paradoxo explica que na nossa amostra a Satisfação com a Imagem 

Corporal (SIC) face a um contexto não implique satisfação no outro contexto, e que a 

maioria das ginastas, oscilando entre estas duas ideias de corpo ideal, acabe por estar 

insatisfeita com ambas as IC. 

 

(I)SIC x IMC ( [>/= p5 ; < p50] e [>/= p 50 ; < p85] ) 

Relativamente à CDRS, é no grupo de ginastas com IMC mais baixo que se 

encontram os 3 registos de SIC. As ginastas com IMC mais elevado, não só não registam 

SIC, como tendem a estar muito insatisfeitas com a IC Atlética. 

Relativamente à análise das entrevistas, no grupo de IMC mais baixo, o número 

de referências de IIC (18) é só ligeiramente mais elevado do que o de SIC (14), enquanto 

no grupo de IMC mais elevado, o número de referências para a IIC (59) não só é muito 

maior do que para a SIC (6), como é maior em termos absolutos.  

Parece, pois, haver relação entre a (I)SIC e o IMC, no sentido de um IMC mais 

elevado relacionar-se com uma maior IIC, quer Atlética quer Geral. Parece haver sugestão 

de que um IMC mais baixo favoreça a SIC, quer Atlética, quer Geral. 

Esta tendência dos dados encontra ressonância na pressão para um corpo mais 

magro veiculada pela sociedade, e exponenciada no contexto da ginástica de alta-

competição. Raparigas com IMC mais elevado, e por isso menos identificáveis com os 

ideais veiculados, sentirão tendencialmente mais IIC (Cantin & Stan, 2010; Petroski et 

al., 2009), ao passo que raparigas com um IMC mais baixo, e por isso mais identificáveis 

com os ideais veiculados (particularmente no mundo da ginástica de alta-competição), 

sentirão potencialmente mais SIC.  

 

 (I)SIC x Experiência em Alta-Competição 

Os resultados mais relevantes, no que se refere à experiência das ginastas na 

participação em competições internacionais (alta-competição), surgem associados às 

categorias de IIC, em que a categoria de IIC Atlética regista a maioria das referências 

(69%). As ginastas Pouco Experientes registaram muito mais referências de IIC Atlética 
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(57%) e Geral (75%) que os outros dois grupos. As ginastas Experientes também 

registaram um número relevante de referências de IIC Atlética (30%). 

Os resultados parecem sugerir que o número de anos de prática de ginástica de 

alta-competição possa estar associado à IIC Atlética e Geral, no sentido de poucos anos 

de prática aumentarem a vulnerabilidade à IIC.  

Uma vez que estudos apontam para o envolvimento em alta-competição como 

factor de risco para a IIC, por aumentar a pressão para possuir um determinado tipo de 

corpo (tendencialmente mais magro que o da população geral, no caso de desportos 

estéticos) (Dosil & Díaz, 2008; Francisco, 2010; Levine & Smolak, 2002; Smolak, 

Murnen, & Ruble, 2000), uma explicação possível para esta tendência dos dados será que 

atletas Pouco Experientes, ao terem sido recentemente expostas a essa pressão, não 

tenham ainda accionado mecanismos de adaptação que as mais experientes já poderão ter 

accionado. Esta explicação poderá ser apoiada pelo facto de as ginastas Experientes 

apresentarem um número de referências de IIC Atlética com um valor precisamente entre 

as Pouco e as Muito Experientes. 

 

CONTEXTOS  

 

Figura 1 – Distribuição por Contextos dos Factores de Influência com maior número de referências. 

 

O Contexto Desportivo regista o maior número de referências na maioria dos 

Factores de Influência e é considerado o contexto mais associado ao Afecto 

(Negativo,72%; Positivo, 70%). O Contexto Familiar é o segundo mais relacionado com 

o Afecto Negativo (22%) e o Afecto Positivo (22%). 
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CONTEXTO DESPORTIVO 

O Contexto Desportivo surge predominantemente associado à Pressão para a 

Magreza (PM, 25%) e à Comunicação (19%) e fortemente associado a Ideais Corporais 

(12%), Suporte (9%), Corpo da Ginasta (8%) e Competição (8%). 

O Treinador é a principal fonte associada a Afecto Negativo e a Afecto Positivo, 

seguido do Mundo da Ginástica de Alta-Competição (MGAC) no Afecto Negativo e 

dos Pares Ginastas no Afecto Positivo.  

 

Figura 2 – Contagem de referências de Afecto associadas às Fontes de Influência desportivas. 

 

O Mundo da Ginástica de Alta-Competição (MGAC) surge 

predominantemente associado à PM (27%), Ideais Corporais (26%), Competição (15%) 

e Corpo da Ginasta (14%). No caso, a PM surge precisamente associada a estes três 

factores: Ideais Corporais (61%), Corpo da Ginasta (25%) e Competição (14%).  

Quanto aos Ideais Corporais, a PM surge associada a três categorias que se 

encontram relacionadas entre si e cujo conteúdo é muitas vezes veiculado em momentos 

de Competição: Corpo Ideal para a Ginástica (forte frequência nos diversos níveis, mas 

sobretudo nas muito insatisfeitas com IC Atlética), Condições Corporais associadas ao 

Desempenho (principalmente nas atletas muito insatisfeitas com IC Atlética) e Diferença 

entre Ideais Corporais (especialmente nas moderadamente insatisfeitas com a IC Atlética 

e nas moderadamente insatisfeitas com a IC Geral). 

Ainda que a descrição de corpo ideal para a ginástica varie um pouco entre 

modalidades, as ginastas afirmam, de uma forma geral, a necessidade do valor estético 

do corpo da ginasta e de determinadas condições corporais associadas a um desempenho 

óptimo (Davis, 2002; Smolak, Murren & Ruble, 2000), condições essas normalmente 

traduzíveis numa figura mais magra que o corpo feminino da população em geral. 
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“(…) a ginasta tem de ser bonita, tem de ser… Relativamente magra para as 

pessoas normais, mas… Com uma beleza estética, uma certa beleza estética para a 

modalidade.” (Beatriz, 15 anos, g. rítmica) 

 

“Sim, sim, acho que é muito importante [um dado peso]. Porque nós utilizamos 

muito o nosso corpo, não é, saltamos muito, e… Quando a pessoa tem o peso ideal é mais 

fácil trabalhar e não há tanto risco de lesão. Porque quando uma pessoa ganha peso, 

torna-se mais difícil saltar, mais difícil mexer o corpo…” (Ana, 17 anos, g. rítmica) 

 

“Os júris vêem, não é, quando se entra…Sabe-se que uma pessoa mais magra vai 

fazer uma melhor execução. E a ginástica é mesmo isso, a performance…” (Helena, 14 

anos, g. acrobática) 

 

Esta associação de um determinado corpo a um desempenho óptimo poderá 

explicar que sejam as ginastas muito insatisfeitas com a IC Atlética a registar maior 

frequência de referências relativas à Ansiedade de Desempenho. E que a única ginasta 

satisfeita com IC Atlética não a reporte. 

A Crítica relativamente a este Corpo Ideal para a Ginástica é sobretudo 

Concordante (74%).  

 “Eu acho que a ginástica rítmica tem por imagem ser assim, ter as ginastas todas 

bem feitinhas, com linhas de perna bonitas e elegantes. Acho que mudar isso depois 

também iria tirar um certo valor àquilo que a modalidade é.” (Diana, 17 anos, g. rítmica) 

 

As ginastas que revelaram Crítica Discordante (26%) foram todas as que praticam 

ginástica acrobática, todas as muito insatisfeitas com ambas as IC, e 4 das 5 muito 

insatisfeitas com a IC Atlética (categorias não mutuamente exclusivas). 

 

“Acho que não se devia levar tanto as ginastas a perder peso. Também devia 

haver espaço para as pessoas mais gordinhas, mais cheiinhas e isso. Acho que devia ser 

mais isso.” (Helena, 14 anos, g. acrobática) 

“Não sou adepta assim da maneira como vêem a ginástica, acho que as raparigas 

não precisam de ser assim uns esqueletos! Acho que precisam de ser fortes, fisicamente 

e mentalmente (…) acho que não é preciso mesmo serem magrinhas, assim muito 

magrinhas! Basta serem capazes, acho que é isso.” (Madalena, 17 anos, g. acrobática) 
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Ainda que todas as ginastas interiorizem um Ideal de Corpo para a Ginástica 

tendencialmente mais magro que o corpo feminino da população geral, as ginastas muito 

insatisfeitas com a sua IC, tendem a desejar maior flexibilidade nesta norma da ginástica. 

Dentro deste grupo estão as ginastas de acrobática que foram as que registaram uma maior 

IIC Atlética: 3 (em 4) muito insatisfeitas. A ginástica acrobática é, ainda, a única 

modalidade em que não se registaram participantes satisfeitas com a sua IC Geral 

(também não registam qualquer atleta satisfeita com a IC Atlética). 

No nosso estudo, as ginastas de acrobática são bases ou bases-intermédias. Nordin 

e colaboradores (2003) sugerem que a investigação deveria diferenciar entre bases e 

volantes, na modalidade de acrobática, porque as volantes sofreriam maior pressão para 

a magreza. No entanto, nós destacamos os níveis elevados de IIC das bases, que podem 

dever-se à PM que também sentem (dada a proporção que têm de ter face às volantes).  

“Valorizam. Até porque existe uma… como é que eu hei-de chamar, um ponto na 

avaliação da artística que é a diferença de massas! Quer dizer, se a volante for magra e 

a base não for assim tão magra como ela, são descontados! Não sei quanto é que é, mas 

eu já fui descontada nisso... Diferença de massas é o nome disso.” (Madalena, 17 anos, 

g. acrobática) 

 

Pode também dever-se ao facto de o seu corpo, ganhando muita massa muscular, 

ser visto como menos “elegante” para o desporto e bastante díspar face ao ideal social. 

“Entrevistadora - Dizes que as ginastas têm músculos, mas que não se notam 

tanto; que tu não gostas de ver, por exemplo, as tuas coxas tão musculadas… Ginasta - 

Pois. Mas não é aquele músculo definido! Têm de ter músculo, não é? Mas não é músculo 

definido. Eh… São elegantes. Não sei, não sei mesmo explicar. E - E onde é que 

aprendeste que essa é que seria a imagem ideal de uma ginasta? G - Ah, foi nos 

espectáculos que tive lá fora, por exemplo, nos Campeonatos do Mundo… Vi muita 

gente… Por exemplo, as inglesas têm um corpo que para mim seria o ideal, não são 

muito… Como se costuma dizer, bichos, como os homens (risos), e são elegantes, são 

magras, são…” (Filipa, 16 anos, g. acrobática) 

 

“É as duas coisas. Mesmo nas competições, quando temos que usar aqueles fatos, 

nunca me sinto à vontade. Sinto que fico sempre muito gorda, nota-se e isso. E, na escola, 

também… Levar uma camisola mais justa… Nunca me sinto muito bem.” (Helena, 14 

anos, g. acrobática) 
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Quanto ao Corpo da Ginasta, a PM exercida pelo MGAC surge associada a Afecto 

Negativo e a dois factores que se relacionam entre si: a Valorização do Peso e da Forma 

Corporal e as Mudanças Pubertárias no que se refere às suas Consequências para a Prática 

da Ginástica (associadas também às Condições Corporais associadas ao Desempenho). 

Assim, regista-se uma tendência de aumento de Valorização do Peso e Forma 

Corporal com o surgimento das Mudanças Pubertárias (como descrito por Marcelli e 

Braconnier, 2005) e as Consequências destas mudanças para a Prática da Ginástica 

prendem-se sobretudo com o maior desfasamento entre o corpo da atleta (agora “mais 

pesado” ou com mais formas) e esse ideal de corpo de ginasta, que acarretará 

(supostamente) maior dificuldade em alcançar um melhor desempenho. 

“E - E a ti pessoalmente agrada-te a ideia de cresceres, de te tornares adulta? G 

- Sim, mas depois sei que para a ginástica já não vai ser tão bom ou tão fácil como… 

Porque a ginástica faz-se bem sendo pequenina e levezinha e… Quando se torna mulher 

é mais complicado.” (Sofia, 18 anos, g. artística) 

 

“Foi muito chato, porque eu… A partir do momento em que tive a menstruação, 

comecei a sentir que comia e que engordava, cada vez mais (risos). E isso assustava-me, 

porque eu até aí comia e não engordava, era magríssima. E pronto, e comecei a assustar-

me e a ter mais cuidado com aquilo que comia. (…) na ginástica, influenciou um bocado, 

porque em vez de ter aquela imagem magra, esbelta, não, já ‘tava assim um bocado 

pesada, e isso… (…) Às vezes, sentia-me pesada. Não fisicamente, mas também 

psicologicamente. Podia estar com o mesmo peso, mas sentia-me pesada. E depois não 

conseguia fazer os exercícios direito.” (Filipa, 16 anos, g. acrobática) 

 

São sobretudo as ginastas muito insatisfeitas com a sua IC Atlética que referem 

Afecto Negativo associado a PM ligada às Consequências (das Mudanças Pubertárias) 

para a Prática da Ginástica. 

Por um lado o atraso na maturação física que a prática de ginástica de alta-

competição tende a provocar, pode contribuir para o aumento da IIC Geral. 

“Mas fora daqui é que às vezes sentia-me um bocado mal, porque via as minhas 

colegas assim já todas mulheres e nós sem nada…” (Diana, 17 anos, g. rítmica) 

Por outro lado, quando essa maturação se efectiva, as ginastas têm um duplo 

desafio: têm de lidar, como as outras adolescentes, com o ajustamento da percepção de si 
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próprias relativamente ao Ideal Geral (Abraham et al., 2009; Levine & Smolak, 2002), e 

têm de lidar, como acima ilustrado, com o ajustamento do seu corpo à prática da ginástica.  

 

Os Pares Ginastas surgem predominantemente associados à Comunicação (37%) 

e ao Suporte (23%). 

No que respeita à Comunicação, os Pares Ginastas estão sobretudo associados 1) 

às Conversas sobre o Corpo SEM Pressão para a Magreza (33%) (primeira fonte; não 

parece haver relação particular com a IC, uma vez que conta com referências dispersas 

pelos vários níveis de (I)SIC) e 2) Comentários sobre o Corpo COM Pressão para a 

Magreza (20%) (terceira fonte, com Afecto Negativo associado sobretudo pelas atletas 

moderadamente insatisfeitas com a IC Atlética e pelas moderadamente insatisfeitas com 

a IC Geral).  

1) “Estamos sempre a dizer “tu és mais flexível de costas” ou “eu sou mais flexível 

de pernas”, ou de pés, “tu tens uns grandes pés”, é assim. (…) Sim, nós comentamos 

entre nós, dizemos “ah, hoje estou mais gorda, tenho que emagrecer”, mas não dizemos 

assim a uma colega ‘estás gorda, tens que emagrecer’, não, isso não.”(Cecília, 15 anos, 

g.rítmica) 

 

2) “Claro que aqui dentro… Temos que ter outra forma. Elas, às vezes dizem “ah, 

tás a engordar”, e eu “bolas, eu ‘tou a tentar recuperar”.” (Filipa, 16 anos, g. acrobática) 

 

A forte influência dos Pares Ginastas relativamente ao Suporte prende-se com o 

facto de serem a principal fonte de Suporte Geral (29%). 

“Além de sermos colegas aqui, também somos muito amigas, estamos juntas há 

muito tempo, desde pequeninas, e conversamos sobre tudo. (…) normalmente ajudam-me 

sempre. E é sempre bom ter um ombro amigo, não é?” (Ana, 17 anos, g. rítmica) 

Dada a importância que a relação com os pares ganha durante a adolescência para 

o desenvolvimento identitário (e.g., Alarcão, 2006; Sampaio, 1991) e dado o tempo que 

estas jovens passam entre os seus pares também ginastas, é positivo que reportem uma 

percepção tão acentuada de Suporte Social por parte desta fonte, até porque esta 

percepção de Suporte está consideravelmente associada a Afecto Positivo. No entanto, os 

Comentários sobre o Corpo COM Pressão para a Magreza por parte desta fonte parecem 

associar-se moderadamente a IIC (e.g. Lieberman et al., 2001; Smolak, 2002; Vincent & 
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McCabe, 2000), o que, também devido ao papel preponderante dos pares, deve ser 

salientado. 

 

O Treinador surge predominantemente associado à PM (29%), à Comunicação 

(28%) e ao Suporte (12%). 

A PM exercida pelos Treinadores associa-se predominantemente à Comunicação 

(63%), sendo que o Treinador surge como principal fonte de influência quanto aos 

Comentários sobre o Corpo COM Pressão para a Magreza e aos Comentários sobre a 

Alimentação COM Pressão para a Magreza. 

“Às vezes vêm dizer ‘pronto, agora estás bem, continua a fazer o que estás a 

fazer’; outras vezes dizem ‘agora tens de emagrecer mais um bocadinho’, outras 

‘atenção ao que andas a comer!’. (…) Eu não sinto, porque eu sei que tenho que fazer. 

Por acaso tenho sorte porque tenho consciência que às vezes tenho mesmo de fazer um 

bocadinho mais de esforço para emagrecer, por isso encaro naturalmente.” (Diana, 17 

anos, g. rítmica) 

Associa-se ainda, apesar de ser com um menor número de referências, às 

Conversas sobre a Alimentação COM Pressão para a Magreza e às Conversas sobre o 

Corpo COM Pressão para a Magreza. 

 “Podem dizer que… Ou ‘já ‘tás há tanto tempo lesionada, isso não melhora’, 

(…) Ou que ‘se tivesses mais magra, não te doía tanto’, por exemplo. (…) Senti-me um 

bocadinho mal. Porque quando eu digo que dói é porque dói, eu não ‘tou a fugir a nada, 

e pronto, eu podia ‘tar mais magra, mas também não… Já ‘tou lesionada e não é isso 

que vai interferir agora...” (Teresa, 15 anos, g. artística) 

 

“Não foi este ano, foi o outro, disseram que se eu não perdesse 5 quilos não 

entrava nas competições. (…) Ficava muito triste [com estes comentários]. E sentia que 

tinha mesmo de fazer aquilo para agradar, porque ele [o treinador] teve sempre comigo, 

e sabia que ele também fazia esforços, então eu também tinha de fazer.” (Helena, 14 

anos, g. acrobática) 

 

É também a estes comentários e conversas que o Afecto Negativo atinente ao 

Treinador se associa predominantemente. 

As ginastas muito insatisfeitas com a sua IC Atlética e as ginastas muito 

insatisfeitas com a sua IC Geral são quem mais referiu Afecto Negativo associado a 
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Comentários sobre o Corpo COM Pressão para a Magreza por parte do Treinador, sendo 

as referências a estes comentários mais frequentes do que nas outras categorias de 

comunicação (50%). 

Ainda que com uma frequência menor, as referências de Afecto Negativo 

associado a Comentários sobre a Alimentação COM Pressão para a Magreza foram 

registadas sobretudo pelas ginastas moderadamente insatisfeitas com a IC Atlética e pelas 

moderadamente insatisfeitas com a IC Geral. 

Conclui-se que a Comunicação associada a Pressão para a Magreza realizada por 

parte dos Treinadores se relaciona com uma maior Insatisfação com ambas as IC, 

sobretudo quando o alvo da comunicação é directamente a própria ginasta (Comentários) 

e o conteúdo é o corpo (Francisco, Alarcão e Narciso, 2012; Kerr et al., 2006).  

 

Corroborando os estudos de Mageau e Vallerand (2003) e de Stirling e Kerr 

(2009), relativos à proximidade na relação treinador-atleta, o Treinador surge como 

principal fonte de Suporte relativo à Ginástica (37%) e como segunda fonte de Suporte 

Geral (21%). 

 “Influenciaram-me sempre a ter confiança em mim, a acreditar em mim, nas 

minhas capacidades, naquilo que eu conseguia fazer.” (Eva, 16 anos, g. acrobática) 

 

“E – Por exemplo, se eles vêem que vocês estão mais tristes, o que é que 

costumam fazer? G – Vêm logo perguntar o que é que se passa e se for preciso ficam 

horas a conversar connosco e ajudam-nos sempre. E – É bom poder contar com eles… 

G – Mesmo muito bom!” (Madalena, 17 anos, g. acrobática) 

 

O Afecto Positivo associado ao Treinador surge predominantemente associado ao 

Suporte relativo à Ginástica e foram as atletas muito insatisfeitas com a IC Atlética quem 

mais o referiu, seguidas das ginastas moderada e muito insatisfeitas com a sua IC geral. 

O Suporte da parte dos Treinadores parece ser bastante valorizado pelas ginastas, 

dado o Afecto Positivo a ele associado, apesar de não surgir relacionado com a satisfação 

ou insatisfação com a IC, pelo que isoladamente não deverá contribuir para esta mesma 

(in)satisfação. 
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CONTEXTO FAMILIAR 

O Contexto Familiar surge predominantemente associado à Comunicação (27%), 

à PM (26%) e ao Suporte (22%). 

 

Do total de fontes, a Mãe é a terceira fonte associada a Afecto Positivo (18%) e a 

Afecto Negativo (16%). O afecto relativo aos pais (Mãe e Pai) é predominantemente 

Positivo. 

 

Figura 3 – Contagem de referências de Afecto associadas às Fontes de Influência familiares. 

 

A PM registada está sobretudo associada à Comunicação, com o Contexto familiar 

a registar 37% dos Comentários sobre Alimentação COM Pressão para a Magreza e 25% 

dos Comentários sobre o Corpo COM Pressão para a Magreza, sobretudo atribuídos à 

Mãe que, neste contexto, surge distintamente como principal fonte de influência (e 

segunda do total de fontes). Acrescentemos que o Afecto Negativo relativo à Mãe surge 

associado predominantemente a este tipo de comentários. 

 

 [A Mãe]“ ‘Não achas que já comeste demais, porque é que ainda vais repetir?’, 

ou ‘Não devias comer isso’, ‘devias comer mais fruta, menos doces’. (…) Ficava irritada 

e dizia-lhe que ia conseguir emagrecer, e que ela não precisava de estar sempre em cima 

de mim, que… Eu ia fazer aquilo por mim, e por mais ninguém, não é com aqueles 

comentários que eu ia a algum lado.” (Sofia, 18 anos, g. artística) 

 

 [A Mãe]“Sei lá, diz que eu tenho umas pernas horríveis, que sou muito gorda, 

que tenho cara de bolacha Maria… Pronto. Etc. E - E como é que te sentes contigo 

própria quando ouves essas coisas? G - Eu sinto-me mal, porque é verdade.” (Teresa, 

15 anos, g. artística) 
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[O Pai] “Diz: “olha essas banhas!”, “quanto é que pesas?”. Diz que eu ‘tou a 

pesar imenso. (…) Às vezes, choro, não é, quando exagera muito. Mas outras vezes fico 

só um bocado triste, depois passa.” (Helena, 14 anos, g. acrobática) 

 

A maioria das referências de Afecto Negativo relativo à Mãe associado a 

Comentários sobre a Alimentação COM Pressão para a Magreza encontra-se nas ginastas 

moderadamente insatisfeitas com ambas as IC, em proporção igual (23%). Por seu turno, 

a maioria das referências de Afecto Negativo relativo à Mãe associado a Comentários 

sobre o Corpo COM Pressão para a Magreza encontra-se nas ginastas muito insatisfeitas 

com ambas as IC, em proporção igual (42%). 

A PM, exercida pela Mãe e pelo Pai, especialmente na forma de Comentários 

sobre a Alimentação e/ou sobre o Corpo, parece contribuir para o aumento da IIC com 

ambas as IC (o Pai poderá não surgir associado a estes comentários com tanta frequência, 

mas quando surge, os efeitos são semelhantes aos provocados pela Mãe) (Fleming, 2005; 

Kerr, Berman, & De Souza, 2006; Levine & Smolak, 2002). 

 

O Pai apenas iguala a Mãe no número de referências relativas a Comentários sobre 

o Corpo SEM Pressão para a Magreza. Ainda assim, é apenas a terceira fonte deste tipo 

de comentários. 

“Dizem que sou muito bonita a fazer ginástica (risos). Dizem que adoram as 

minhas pernas, dizem que gostam de me ver.” (Beatriz, 15 anos, g. rítmica) 

 

Os pais destacam-se no Suporte relativo à Ginástica (com Afecto Positivo 

associado), surgindo como segunda fonte de influência, a Mãe com 26% e o Pai com 20% 

deste suporte específico. 

“Gostam que eu faça ginástica, gostam de ver, mas não dizem nada. Não falam 

sobre o meu peso, não falam sobre o meu desempenho… sabem que eu gosto e o que lhes 

interessa é que eu esteja bem, não é ser melhor na ginástica ou pior.” (Madalena, 17 

anos, g. acrobática) 

 

A maioria das ginastas que revela suporte dos pais está insatisfeita com ambas as 

IC. 

No entanto, um dado interessante será o facto de a única ginasta satisfeita com a 

sua IC Atlética ser também a única a não reportar PM por parte de ambos os pais e revelar 
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Suporte Geral e relativo à Ginástica por parte deles. Neste caso, as únicas fontes de PM 

são o Treinador e o MGAC. No caso das ginastas satisfeitas com a IC Geral, a estas fontes 

de PM apenas se acrescenta a Mãe, mas com um número muito baixo de referências. Uma 

destas ginastas também associa a Mãe a ambos os tipos de Suporte.  

Parece haver sugestão de que o Suporte dos pais seja protector contra a IIC na 

ausência de PM (ou na presença de uma fraca PM) por parte deles. Esta hipótese iria de 

algum modo ao encontro das conclusões de Swarr e Richards (1996, cit. por Francisco, 

Alarcão e Narciso, 2012) relativamente à relação positiva com os pais como factor 

protector contra a IIC. De forma semelhante, mutatis mutantis, a ginasta que apresenta 

maior insatisfação com ambas as IC, revela a mais elevada frequência de referências de 

PM por parte da Mãe e não reporta qualquer tipo de Suporte da mesma fonte. 

 

CONTEXTO SOCIAL 

O Contexto Social (que inclui apenas os Pares Não-Ginastas) surge 

predominantemente associado à Comunicação (39%), Suporte (36%) e Corpo da Ginasta 

(11%). 

O Contexto Social regista apenas 8% do Afecto Positivo e 7% do Afecto Negativo. 

No que respeita à Comunicação, os Pares Não-Ginastas destacam-se nos 

Comentários sobre o Corpo SEM Pressão para a Magreza (principal fonte), a que o Afecto 

Negativo surge predominantemente associado (46%).  

Das ginastas que referiram este tipo de comentários por parte dos Pares Não-

Ginastas (n=6), cinco estão moderadamente insatisfeitas e uma muito insatisfeita com a 

sua IC Geral. Das cinco moderadamente insatisfeitas, duas associam Afecto Negativo aos 

comentários, assim como a ginasta muito insatisfeita. Quando atendemos ao conteúdo 

dos comentários, percebemos que são sobretudo comentários pejorativos sobre a 

magreza. 

“Quando uma diz ‘esta é só palito’, ‘não, não, quem é só palito é aqui a Beatriz’. 

É mesmo, tipo, fico assim… Ups! Um bocado à parte… Não é à parte, eu não me sinto à 

parte, mas… O facto de eu ser a mais magra, põe-me de parte.” (Beatriz, 15 anos, g. 

rítmica) 

 

“G- Porque na escola chamam-me magra, monte de ossos, é assim… esses 

comentários que… E – são depreciativos… G – Pois é.” (Cecília, 15 anos, g. rítmica) 
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Quanto ao Suporte (a que o Afecto Positivo totalmente se associa, nesta fonte), os 

Pares Não-Ginastas surgem como terceira fonte de influência no Suporte Geral.  

 “Às vezes falam comigo, dizem o que é que eu tenho de fazer, o que é que não 

tenho de fazer. Às vezes ajudam-me…” (Oriana, 15 anos, g. artística) 

 

A quase totalidade das ginastas que referiram Suporte Geral por parte dos Pares 

Não-Ginastas (n=8) está insatisfeita com ambas as IC.  

No entanto, um dado interessante será o facto de todas as ginastas que reportam 

comentários pejorativos sobre a magreza por parte dos Pares não-ginastas não revelarem 

Suporte Geral especificamente por parte desta fonte. Estas ginastas estão todas 

insatisfeitas com a IC Geral e todas praticam ginástica rítmica. 

Estes dados sugerem que, tal como a literatura indica (e.g., Lieberman et al., 2001; 

Vincent & McCabe, 2000), comentários deste tipo por parte dos Pares podem contribuir 

para a IIC (no caso, os comentários tendo origem no Contexto Social, contribuem para 

maior IIC Geral). Há sugestão de que essa contribuição negativa será exponenciada na 

ausência concomitante de Suporte por parte da fonte desses comentários. 

 

Quanto aos factores relacionados com o Corpo da Ginasta, os Pares Não-Ginastas 

surgiram sobretudo associados à Valorização do Corpo e Forma Corporal, por parte de 

ginastas maioritariamente muito insatisfeitas com ambas as IC. Estes dados mostram que 

esta valorização encontra ressonância na preocupação dos pares com o seu próprio corpo 

e forma corporal e vai ao encontro do que a literatura nos diz sobre a frequência das 

conversas de raparigas adolescentes sobre temáticas ligadas à perda de peso (Levine & 

Smolak, 2002; Smolak 2002). 

“Tenho amigas que estão sempre, constantemente, a falar que querem emagrecer 

(…) depois eu entro nessas conversas. Também gostava, mas… (…) E falamos sobre 

dietas, de chás, de produtos que emagrecem… falamos imenso sobre isso.” (Eva, 16 anos, 

g. acrobática) 

 

PRESSÃO PARA A MAGREZA 

A PM é a categoria singular com mais referências de toda a árvore categorial, 

reunindo sozinha 20% das referências codificadas nos Factores de Influência. Todas as 

ginastas referiram PM e foi o Factor de Influência mais associado ao Afecto Negativo 

(25%), à Crítica Concordante (41%) e à IIC Atlética (35%). 
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Os resultados obtidos pela CDRS mostram que as atletas muito insatisfeitas com 

a sua IC Geral registaram a maioria das referências de PM (96 ref.), seguidas das muito 

insatisfeitas com a IC Atlética (84 ref.) e das moderadamente insatisfeitas com a IC 

Atlética (73 ref.). No entanto, o número de referências de PM associado à categoria IIC 

Atlética é bastante maior (76%) que o de referências associadas à IIC Geral (24%).  

A distribuição, pelas várias ginastas, de referências relativas a PM associada a 

Crítica Concordante é bastante uniforme (mesmo as ginastas satisfeitas têm um número 

relevante de referências), o que mostra que, de uma forma geral, as ginastas tendem a 

concordar com a PM que é exercida sobre elas. 

É no caso da associação conjunta da PM com o Afecto Negativo e com a Crítica 

Concordante que as ginastas muito insatisfeitas com a IC Atlética e as muito insatisfeitas 

com a IC Geral se distinguem claramente das outras.  

É ainda de referir que esta é a única associação em que as ginastas satisfeitas com 

a IC Geral não revelaram referências e em que a ginasta satisfeita com a IC Atlética 

apresenta a frequência mais baixa de referências (apenas uma). 

O facto de esta associação se caracterizar pela predominância de referências de 

ginastas insatisfeitas (particularmente muito insatisfeitas), com redução de “frequência” 

de ginastas moderadamente insatisfeitas e satisfeitas, leva-nos a sugerir que esta 

constelação de factores constituirá um factor de risco importante e particular para a IIC 

quer Atlética, quer Geral. 

 

Como se pôde verificar acima, a PM é essencialmente contextual, surgindo 

associada ao Mundo da Ginástica de Alta-Competição como regra implícita imposta por 

este contexto (relacionada com o Corpo Ideal para a Ginástica e as Condições Corporais 

associadas ao Desempenho), e à Comunicação, predominantemente aos Comentários 

sobre o Corpo e aos Comentários sobre a Alimentação. Estes comentários, vindos 

sobretudo da parte do Treinador (55%) e da Mãe (22%), mas também dos Pares Ginastas 

(15%) e do Pai (8%), tendem a estar associados a Afecto Negativo. 

Acrescentemos que os Comentários sobre o Corpo COM Pressão para a Magreza 

são a forma de comunicação que mais se associa à Crítica Concordante (62%), bem como 

ao conjunto Afecto Negativo + Crítica Concordante (85% - Treinador, Pares Ginastas e 

Mãe). 

“G - Às vezes quando estamos a fazer qualquer coisa, [os treinadores] fazem 

assim “ah, isto ‘tá tudo mole” ou então, por exemplo, numa Segunda-Feira “ah, o fim-
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de-semana foi bom!” e não sei quê. Qualquer coisa assim do género. São muito brutos. 

E - E como é que tu te sentes contigo própria ao ouvir esses comentários? G - Ai, sinto-

me mal. (…) Porque é que falam de mim? Preocupem-se com… Consigo! Às vezes, só me 

apetece dizer isso. Mas não, eles têm razão. Só que… Pronto, eu sei que sou gorda, não 

me digam mais! É horrível, é um assunto que eu não gosto nada de falar, porque 

realmente me… [silêncio]” (Teresa, 15 anos, g. artística) 

 

Conclui-se que a PM é per se um factor contributivo para o aumento de 

insatisfação relativamente a ambas as IC. Especificamente, os Comentários sobre o 

Corpo COM Pressão para a Magreza por parte de pessoas significativas para a atleta 

contribuem para esta insatisfação (e.g., Francisco, Alarcão e Narciso, 2012; Kerr et al., 

2006; Tantleff-Dunn & Gokee, 2002). 

A Teresa, de 15 anos, que é, na nossa amostra, a ginasta mais insatisfeita com 

ambas as IC, descreve desta forma a influência que acredita que a PM teve sobre a sua 

IC: 

“Uma alimentação sem pressão era o que era preciso, pelo menos, para mim. (…) 

desde pequena que a minha mãe me pressiona imenso, e não me deixa comer montes de 

coisas. E então, agora que eu tenho mais liberdade, e tenho o meu próprio dinheiro, às 

vezes apetece-me e vou fazer disparates! Vou comprar bolachas, ou vou comprar um 

sumo, ou… Sei lá. Qualquer coisa! (…) Se não me tivessem pressionado desde pequena, 

eu não era assim, de certeza absoluta; e se não me pressionassem agora, eu também não 

era assim.” 

“E - E achas que de alguma maneira eles [Treinadores e Mãe] influenciam a 

imagem corporal que tu tens de ti mesma, por exemplo? G - Se calhar. E - De que 

maneira é que isso acontece? G - Eles falam acerca do peso e do meu corpo e… E às 

vezes eu penso que… Pronto, e eu depois também penso nisso!”  

 

 

Figura 4 – Frequência de referências COM Pressão para a Magreza por Fonte de Influência 
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VALORIZAÇÃO DO PESO E FORMA CORPORAL (VPFC) 

Encontrámos suporte para o que Cash (2002) e O’Dea (1995) afirmam: que a 

imagem corporal de um indivíduo dependerá do investimento que faça nessa área. A 

VPFC é o segundo factor de influência associado às categorias de IIC (21%), depois da 

PM, e regista uma forte frequência de referências, sobretudo por parte das atletas muito 

insatisfeitas com a IC Atlética (33%). De referir que as Ginastas satisfeitas com a IC 

Geral não mencionaram VPFC. 

Além de surgir associada, como já referido, à PM e às Consequências das 

Mudanças Pubertárias, esta categoria também se relaciona com as Conversas sobre o 

Corpo e a Alimentação, e o Afecto Negativo. 

Concluímos que ter como objectivo excepcionalmente importante o alcance de 

determinado peso e forma corporal e/ou relacionar a obtenção desse corpo com maior 

bem-estar subjectivo contribui para o aumento da IIC. 

 

Suportando as conclusões acima descritas, relembramos que as ginastas de 

acrobática foram as que registaram maior IIC Atlética, e fazemos notar que, em 

comparação com as outras modalidades, a Acrobática regista uma frequência 

substancialmente maior de referências relativas a PM (46%), Comentários sobre o Corpo 

COM Pressão para a Magreza (48%), VPFC (57%) e Monitorização do Peso 15(83%).  

Uma vez que a IIC é um bom preditor das Perturbações do Comportamento 

Alimentar, estes resultados podem contribuir para explicar a conclusão de Francisco e 

colaboradores (2009) que apontaram as ginastas da modalidade de acrobática como 

estando em maior risco de desenvolver uma patologia deste tipo do que as ginastas das 

outras modalidades (e.g., Levine & Smolak, 2002; Francisco, Alarcão e Narciso, 2012). 

 

CONCLUSÃO  

Neste último capítulo reflectiremos sobre os principais resultados deste estudo (e 

as suas possíveis implicações para a investigação e para a prevenção) e as limitações do 

mesmo. 

Consideramos relevante a evidência de que as ginastas vivem um paradoxo no que 

respeita à percepção do próprio corpo, surgindo o contexto desportivo como um desafio 

adicional no processo vivido por todas as adolescentes de construção de uma identidade 

                                                 
15 Vide APÊNDICE III, p. x (Monitorização do peso) e p.vi (Desejo de agradar). 
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influenciada pelo papel do corpo (Francisco et al., 2012b; Krane, Choi, Baird, Aimar & 

Kauer, 2004; Russell, 2004).  

No seguimento desta ideia, e dados os resultados encontrados relativos à pressão 

para a magreza per se como o principal factor de risco para a IIC, especialmente quando 

associada a comentários sobre o corpo, salientamos a importância da sensibilização de 

treinadores e pais para estas temáticas. Dada a importância de que estas figuras se 

revestem na vida das jovens, devem evitar comunicações de desaprovação sobre o corpo 

e sobretudo comentários directos sobre a forma corporal, peso e alimentação que 

demonstrem pressão para a magreza (e.g., Francisco, Alarcão e Narciso, 2012; Kerr et al., 

2006; Tantleff-Dunn & Gokee, 2002).  

Parece-nos importante que pais e treinadores recebam informação sobre as 

associações encontradas por diversos investigadores entre a IIC e um menor bem-estar 

subjectivo, baixa auto-estima, depressão, ansiedade (Levine & Smolak, 2002), consumo 

de drogas, álcool e tabaco (e.g., Kelly et al., cit. por Cantin & Stan, 2010), para além de 

comportamentos alimentares perturbados e Perturbações do Comportamento Alimentar 

(e.g., Francisco, Alarcão e Narciso, 2012; Levine & Smolak, 2002). 

Para que pudessem orientar e apoiar a atleta durante a transição pubertária, e não 

pressioná-la negativamente num momento de maior vulnerabilidade em questões 

relativas ao corpo (e.g., Abraham et al., 2009; Levine & Smolak, 2002; Marcelli & 

Braconnier, 2005), parece-nos pertinente que pais e treinadores tomem conhecimento 

sobre como as ginastas por vezes vivem as mudanças pubertárias, quer no que respeita às 

consequências das alterações corporais para a prática da ginástica, quer no que respeita 

ao comum atraso pubertário que tende a verificar-se. 

Pais e treinadores devem também ser sensibilizados para os benefícios 

relacionados com a imagem corporal ou, simplesmente, com o bem-estar subjectivo das 

ginastas, do estabelecimento de uma relação de confiança e suporte, que surge fortemente 

associada a afecto positivo.  

A monitorização do peso das ginastas não é muito frequente na nossa amostra, 

mas foi quase exclusivamente reportada pelas atletas de ginástica acrobática que estão, 

na sua maioria, muito insatisfeitas com ambas as suas IC. Sugerimos que será de evitar a 

pesagem das ginastas no geral, e particularmente diante dos seus pares, assim como 

manter anotações do seu peso ao longo do tempo. 

Seria provavelmente vantajoso que as ginastas pudessem ter acesso a 

acompanhamento psicológico, individual ou em sessões de grupo, a fim de 
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desenvolverem competências que lhes permitissem lidar com o impacto das exigências 

do contexto desportivo e trabalhar de forma construtiva as significações relativas ao seu 

corpo. No mesmo sentido, também o envolvimento da família nuclear das atletas em 

sessões terapêuticas poderia ser profícuo. 

A nossa análise do IMC foi condicionada pelo facto de não termos indicação em 

meses da idade das ginastas, o que situaria os dados mais rigorosamente no que respeita 

aos percentis. Além disso, devido aos atrasos pubertários que tendem a verificar-se nas 

ginastas, é difícil compará-las com uma curva de crescimento “normal”. 

Consideramos que teria sido interessante estudar uma amostra com uma 

distribuição de idades mais heterogénea e com ginastas mais novas, a partir dos 11 ou 12 

anos, de forma a podermos comparar duas faixas etárias. Além disso, pensamos que teria 

sido pertinente explorar outras fontes do contexto familiar, como os irmãos, e outras 

fontes significativas do contexto social, caso fossem identificadas. 

O nosso estudo, sendo de cariz qualitativo, é limitado quanto à possibilidade de 

generalização das conclusões à população de ginastas portuguesas de alta-competição. 

No entanto, deixa algumas pistas sobre as significações que algumas ginastas dão às 

experiências que vivem nos contextos em que se movem, pistas essas que poderão ser 

exploradas em futuras investigações. 

É o caso da pertinência da continuidade de distinção, nos estudos sobre o tema, 

entre IC Geral e IC Atlética, ainda que possam focar-se apenas nesta última, sobre a qual 

a investigação é escassa. 

Sugerimos a investigação de factores protectores contra a IIC, a um nível mais 

específico, sendo que o nosso estudo sugere que o suporte por parte dos pais poderá 

constituir-se como protector contra a IIC, na ausência (ou fraca presença) de pressão para 

a magreza da sua parte. 

Parece-nos também importante estudar a possível associação da SIC e do nível de 

IIC com: 1) auto-estima; 2) comportamentos alimentares perturbados; 3) meios de 

controlo do peso e forma corporal. 

Seria interessante explorar a possível associação entre a IIC e a ansiedade de 

desempenho, assim como explorar a (I)SIC em função de marcos das mudanças 

pubertárias, como o aparecimento da menarca. 

Uma vez que as ginastas da modalidade de acrobática revelaram, no nosso estudo, 

uma mais elevada IIC e revelaram, no estudo de Francisco et al. (2009), maior risco de 

desenvolvimento de uma Perturbação do Comportamento Alimentar, sugerimos que este 



 

Dissertação de Mestrado em Psicologia Clínica Sistémica  42 

 

grupo seja estudado em maior profundidade, nomeadamente com diferenciação entre 

bases e volantes, a fim de serem pesquisados fundamentos específicos para acções de 

prevenção e intervenção adequadas. 
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APÊNDICE II 

DADOS ANTROPOMÉTRICOS, DESPORTIVOS E RESULTADOS DA CDRS 

Apresentamos uma descrição sintética de cada uma das modalidades de ginástica estudadas: 

 Acrobática 

Os exercícios são executados no solo com acompanhamento musical e requerem expressão e movimentos do corpo perfeitamente sincronizados 

com a música. Os exercícios (focados quer na dinâmica, quer no equilíbrio) apresentam essencialmente: figuras (um ginasta sustenta o outro formando 

figuras fixas durante cinco segundos), lançamentos (um dos ginastas - o volante -  é lançado para o alto por outros dois ou três ginastas - os bases -, 

e os movimentos isolados (ex. mortais). 

 Artística 

Exercícios no solo ou em aparelhos diversos (barras assimétricas, trave olímpica, solo, salto de cavalo), com duas variantes de movimentos: 

longitudinal (as piruetas) e transversal (os mortais). 

 Rítmica 

Movimentos corporais, realizados no solo, combinados aos elementos de ballet e dança teatral, realizados fluentemente em harmonia com a 

música e coordenados com o manejo dos aparelhos próprios desta modalidade olímpica, a corda, o arco, a bola, as maças e a fita. 

 

Informação antropométrica (IMC), desportiva (modalidade; experiência em ginástica de alta-competição) e os dados obtidos com a aplicação da CDRS 

foram inseridos como atributos das participantes, analisados qualitativamente e cruzados com determinadas categorias de análise das entrevistas.  

Para facilitar o cruzamento dos dados, os mesmos foram agrupados segundo os seguintes critérios: 

- Índice Massa Corporal (IMC) 

 [>/= p5; < p50] 

 [>/= p50; < p85] 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ginasta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corda_(gin%C3%A1stica)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arco_(gin%C3%A1stica)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bola_(gin%C3%A1stica)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%A7as_(gin%C3%A1stica)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fita_(gin%C3%A1stica)
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- Experiência em Alta-Competição (número de anos a que participa em competições internacionais)  

 Pouco Experientes (até 2 anos) (n=4) 

 Experientes (entre 3 a 5 anos) (n=4) 

 Muito Experientes (6 anos ou mais) (n=3) 

 

- Resultados da CDRS  

 [0 = satisfeita];  

 [1 ou -1 = moderadamente insatisfeita];  

 [</= -2 ou >/= 2 = muito insatisfeita] 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS CDRS 

GINASTA (In)satisfação com IC Atlética (In)satisfação com IC Geral 

Ana -2 -1 

Beatriz 0 3 

Cecília -1 -1 

Diana -1 0 

Eva -3 -3 

Filipa -2 -1 

Helena -1 -1 

Madalena -2 -2 

Oriana -1 0 

Sofia -1 -1 

Teresa -4 -3 
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APÊNDICE III 

ÁRVORE DE CATEGORIAS – Esquema e Número de Referências  

 

1. AFECTO NEGATIVO (110) 

 

2. AFECTO POSITIVO (102) 

 

3. CRÍTICA CONCORDANTE (48) 

 

4. CRÍTICA DISCORDANTE (17) 

 

5. FACTORES DE INFLUÊNCIA (446) 
5.1. Características Pessoais (36) 

5.1.1. Ansiedade de Desempenho (13) 

5.1.2. Desejo de Agradar (3) 

5.1.3. Perfeccionismo (22) 

5.2. Competição (46) 

5.3. Competitividade (17) 

5.4. Comunicação (133) 

5.4.1. Comentários directos (99) 

Alimentação (35) 

Corpo (81) 

Desempenho na Ginástica (15) 

5.4.2. Conversas (34) 

Alimentação (17) 

Corpo (25) 

Desempenho na Ginástica  (6) 

5.5. Corpo da Ginasta (75) 

5.5.1.  Comparações Corporais (6) 

5.5.2.  Mudanças Pubertárias (41) 

Consequências enquanto rapariga (20) 

Conseq. para a Prática da Ginástica (22) 

Efeitos sobre as Mudanças Pubertárias (6) 

5.5.3. Valorização do Peso e Forma Corporal (35) 
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5.6. Falhas no Desempenho (14) 

5.7. Ideais Corporais (74) 

5.7.1. Condições corporais associadas ao 

desempenho (24) 

5.7.2. Corpo Ideal Geral (4) 

5.7.3. Corpo Ideal Ginástica (46) 

5.7.4. Diferenças entre Ideais Corporais (18) 

5.8. Monitorização do peso (6) 

5.9. Preocupação com a Saúde (17) 

5.10. Preocupação com o Peso e Forma Corporal (18) 

5.11. Pressão para a Carreira (5) 

5.12. Pressão para o Cumprimento de Objectivos (20) 

5.13. Pressão para a Magreza (169) 

5.14. Suporte Social (73) 

5.14.1. Geral (48) 

5.14.2. Ginástica (35) 

6. FONTES DE INFLUÊNCIA (413) 

6.1. Contexto desportivo (336) 

6.1.1. Mundo da Ginástica de Alta-

Competição (129) 

6.1.2. Pares Ginastas (83) 

6.1.3. Treinador (137) 

6.2. Contexto familiar (72) 

6.2.1. Mãe (64) 

6.2.2 Pai (34) 

6.3. Contexto Social (36) 

 

6. INSATISFAÇÃO COM A IMAGEM CORPORAL (57) 

7.1. IIC Geral (53) 

7.2. IIC Atlética (24) 

 

7. SATISFAÇÃO COM A IMAGEM CORPORAL (16) 

8.1. SIC Geral (12) 

8.2. SIC Atlética (8) 

 

 



 

Dissertação de Mestrado em Psicologia Clínica Sistémica  vi 

 

ÁRVORE DE CATEGORIAS – Descrições e Exemplos de referências codificadas em cada categoria 

AFECTO NEGATIVO (O estado de sentimento interno de mal-estar. Predominância de afecto negativo presente no discurso, de forma explícita e/ou 

implícita) 

“Ah, sinto-me desiludida, porque… De facto, não quero ter aquelas banhinhas. Queria ser, pronto, mais… Como é que se diz?... Mais… Mais seca, a nível de 

gordura, possível, não é”. (Filipa, 16 anos) 

 

AFECTO POSITIVO (O estado de sentimento interno de bem-estar. Predominância de afecto positivo presente no discurso, de forma explícita e/ou 

implícita) 

“(…) porque para este desporto é preciso ser magra e não sei quê, e eu às vezes até fico “é pá, tenho um corpo bonito, até nem tou muito gorda, ‘tou bem” e 

sinto-me bem.” (Beatriz, 15 anos) 

 

CRÍTICA CONCORDANTE (Juízo concordante com o conteúdo enunciado, presente de forma explícita ou implícita no discurso) 

“E - E achas que os da ginástica têm razão, porquê? 

G - Porque eu conheço-me e mesmo quando me olho ao espelho, eu sinto que ‘tou gorda.” (Helena, 14 anos) 

             

CRÍTICA DISCORDANTE (Juízo discordante com o conteúdo enunciado, presente de forma explícita ou implícita no discurso) 

“Eles não dizem nada acerca do peso das volantes que são muito magras e eu acho que deviam dizer, como fazem com as modelos. Deviam impor uma regra… 

Porque, às vezes, vemos volantes anorécticas e aquilo não é bonito! É feio esteticamente e é muito mau para a saúde.” (Filipa, 16 anos)  

 

FACTORES DE INFLUÊNCIA (o que influencia as atitudes, comportamentos e bem-estar da ginasta) 

 Características Pessoais 

o Ansiedade de Desempenho (Ansiedade sentida pela ginasta relacionada com os momentos de provas com impacto negativo no seu desempenho) 

“Pronto, às vezes, quando sei que tenho que fazer as coisas como deve ser, que está tudo a pensar em objectivos, que eu… esta prova decide não sei o quê, 

às vezes só faço porcaria.” (Teresa, 15 anos) 

 

o Desejo de Agradar (Necessidade/vontade da ginasta de agradar a alguém através do seu comportamento e/ou atitudes) 

“Claro que, às vezes, gosto que eles tenham orgulho em mim. Eu quando, enfim, quando emagreço… Nós temos um gráfico para ver como é que a pessoa 

desce, ou sobe, e então quero que o meu treinador fique orgulhoso de mim, se o meu gráfico está a descer…” (Filipa, 16 anos)  
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o Perfeccionismo ("Tendência a exigir dos outros ou de si mesmo um nível mais alto de desempenho do que o requerido pela situação" Dic. APA; Traços de 

perfeccionismo; zanga/intolerância perante a falha; dificuldade em recuperar após falha; valorização excessiva do desempenho) 

“Eu sou muito perfeccionista e quero tudo no melhor. Se algo não está bem, eu prefiro não fazer. Tem de estar perfeito, e tenho objectivos muito altos mesmo. 

(…) Quando as coisas não correm como nós queremos, parece que deitamos tudo por água abaixo (…) Eu tenho medo de falhar, tenho medo que as coisas 

não corram bem, e então isso afecta-me muito.” (Filipa, 16 anos) 

 

 Competição (Momentos de provas) 

“E – E em que situações é que acontece mais compararem o peso e forma corporal? 

G – Nas competições. Não comparamos muito entre o nosso clube, comparamos mais com outras pessoas dos outros clubes.” (Madalena, 17 anos) 

 

 Competitividade 

“Às vezes, os nossos treinadores até dizem ‘Vocês deviam competir mais umas entre as outras, deviam querer fazer melhor umas para as outras, são muito 

amiguinhas’, por assim dizer.” (Sofia, 18 anos) 

 

 Comunicação 

o Comentários directos (Comunicações directas à ginasta sobre a ginasta)  

 Alimentação (Comunicações directas à ginasta sobre a quantidade e qualidade da sua alimentação) 

“Principalmente o meu pai. Quase todos os dias me chama a atenção para as coisas que eu como, para ao jantar não comer muito, às vezes até, começa-se 

a rir, um bocado irónico. E eu sinto muito isso.” (Helena, 14 anos) 

 

 Corpo (Comunicações directas à ginasta sobre o seu peso ou forma corporal) 

“Nós não somos muito gordas por causa da gordura, somos gordas por causa do músculo! E os treinadores dizem que nós estamos gordas, que temos de 

perder peso… é sempre a mesma coisa.” (Oriana, 15 anos) 

 

 Desempenho na Ginástica (Comunicações directas à ginasta sobre o seu desempenho atlético) 

“O meu pai fica sempre zangado quando eu tiro más notas e isso, na escola, e na ginástica também fica um bocado chateado, diz que eu podia ter feito melhor, 

e eu fico um bocado triste.” (Helena, 14 anos) 

 

o Conversas (Conversas/discussões que não incluem exclusivamente a ginasta. A ginasta pode ter presenciado a conversa ou tomado parte dela. 
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Indicações ocorridas na conversa, ao se dirigirem a um grupo que a ginasta integra, dirigem-se também a ela, mas não directa e exclusivamente a ela.) 

 Alimentação (Conversas/discussões sobre a alimentação que não incluem exclusivamente a ginasta) 

“G - Sim. Aqui comemos sempre… Quando comemos, comemos sempre juntas, e tentamos controlar umas às outras. 

E - Como é que é isso de se controlarem? 

G - Então é… ‘Vamos comer isto e isto. Não precisamos de mais’, e… Pronto. É o suficiente.” (Ana, 17 anos) 

 

 Corpo (Conversas/discussões sobre o peso e forma corporal da ginasta que não incluem exclusivamente a ginasta) 

“Sim, dizem que… por exemplo, já fizeram um comentário, para nós, quando estávamos a fazer uma aula de ballet – ela disse que… quem aparecesse outra 

vez mais pesada não fazia mais a aula porque ela não queria que ninguém se lesionasse!” (Cecília, 15 anos) 

 

 Desempenho na Ginástica (Conversas/discussões sobre o desempenho atlético da ginasta que não incluem exclusivamente a ginasta) 

“Comparamo-nos muito umas às outras. Elogiarmo-nos umas às outras, mas também há aquelas “ah, tu consegues fazer isso, e tens essas pernas”, ou tens 

esta… “consegues fazer isto melhor que eu”, há sempre pequenas… É normal, não é.” (Ana, 17 anos) 

 

 Corpo da Ginasta (Crenças e/ou experiências relacionadas com o corpo, que não a imagem corporal da ginasta em si) 

o Comparações Corporais (Comparações corporais que a ginasta faça entre o seu próprio corpo e outros corpos) 

“Faço, constantemente (risos). Há umas que fazem-me sentir bem, mas… Fazem-me sentir um bocado melhor, mas há outras que… Eu pensava “ah, quem 

me dera ter assim um corpo…”, “era o corpo ideal para mim”, mas não dá. Por muito que eu tente, não dá.” (Filipa, 16 anos) 

 

o Mudanças Pubertárias (Questões relacionadas com as transformações corporais da ginasta ocorridas durante a puberdade) 

 Consequências enquanto rapariga (sentimentos e consequências das mudanças corporais da ginasta ocorridas durante a puberdade para a auto-

imagem enquanto rapariga inserida culturalmente) 

“Quando ganhei peito sentia-me mais feliz, porque não era uma menina, já era uma mulher.” (Filipa, 16 anos) 

 

 Consequências para a Prática da Ginástica (sentimentos e consequências das mudanças corporais ocorridas com a puberdade para a prática da 

ginástica) 

“E foi nesse período que eu dei um salto, por assim dizer, e depois no regresso, foi mais complicado de… Atingir a forma física que o treinador pretendia ou 

que via que era a melhor para eu fazer ginástica. (…) Mais peso… Altura, também cresci uns bons centímetros. Foi isso principalmente que alterou muito as 

coisas na ginástica.” (Sofia, 18 anos) 
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 Efeitos sobre as Mudanças Pubertárias (Consequências da prática de ginástica para o desenvolvimento pubertário da ginasta e sentimentos 

relacionados) 

“Parei intensamente a actividade física, não é [devido a lesão]. E o meu corpo… Nós, na ginástica, o crescimento atrasa imenso, e quando ‘tamos assim um 

período de tempo parados, o corpo… Pelo menos nas raparigas, nota-se claramente que vai-se desenvolvendo muito mais rapidamente do que se tivéssemos 

a treinar como estávamos antes.” (Sofia, 18 anos) 

 

o Valorização do Peso e Forma Corporal (Alcance de determinado peso e forma corporal: 1) como objectivo excepcionalmente importante para a 

ginasta; 2) e/ou relacionado com maior bem- estar subjectivo) 

“E – Também pode ser agora, neste momento, o que achares que gostavas de mudar [no percurso enquanto ginasta]… 

G – Não sei, talvez a minha alimentação! 

E – Em que sentido, é que gostavas de mudar? 

G – Tentar controlar-me um bocado mais, quando vejo um doce resistir a comê-lo e ter… sei lá, acho que gostava de pesar menos e de… é isso, pesar menos!” 

(Madalena, 17 anos) 

 

 Falhas no Desempenho (Falha em alcançar os objectivos no treino e/ou em provas) 

“E – Se tivesses uma varinha mágica, que pudesse mudar alguma coisa no teu percurso enquanto ginasta, mudarias alguma coisa? 

G – Mudava, mudava… tentava se calhar alterar o campeonato quando falhei, custou-me imenso. Porque foi uma época sem falhas e depois, naquele momento, 

foi uma falha e… se pudesse mudar isso, mudava.” (Eva, 16 anos) 

 

 Ideais Corporais 

o Condições corporais associadas ao desempenho (Crenças da ginasta sobre como o peso ou forma corporal determinada influenciam o desempenho 

desportivo na modalidade que pratica) 

 

“E - [os treinadores] Costumam associar que se se é mais magro, o desempenho é melhor, é? 

G - Isso principalmente. Porque é mais fácil de se fazer, fica sempre melhor, mesmo.” (Helena, 14 anos) 

 

o Corpo Ideal Geral (ideia de corpo feminino ideal em relação à população geral, da faixa etária e meio cultural da ginasta) 

“As pernas de uma ginasta têm de ser um bocadinho mais magrinhas do que o normal… um bocadinho, vá, um bocadão [risos]! Tem de ser assim mais 

perfeitinho. Enquanto às vezes as raparigas assim ‘normais’ são um bocadinho mais redondinhas…” (Diana, 17 anos) 
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o Corpo Ideal Ginástica (ideia de corpo ideal de ginasta relativo à modalidade praticada pela participante) 

“[ri-se] Eu acho que nós também devíamos ser como as ginastas russas, por exemplo, magras e altas… (…) Elas são muito altas, são muito magrinhas, 

são quase… são esqueléticas, mesmo… depois o que nos faz impressão é que elas têm peito e nós, que somos assim mais… São magrinhas, magrinhas, mesmo 

esqueléticas e têm peito, e nós não temos!” (Cecília, 15 anos) 

 

o Diferenças entre Ideais Corporais (Percepção de diferença entre o ideal de corpo de uma ginasta e o ideal de corpo feminino) 

“É diferente, é. Porque para uma ginasta não só tem que se ter… Tem que se ser magra, não é? E lá fora, eles vêem isso do magra, como ser… Não ser 

normal. Não ser, pronto… não ser como as outras pessoas, não ser como as outras raparigas, ou como… Não ser, pronto… É diferente! Eles olham, pronto 

‘és tão magrinha’, não sei quê…” (Ana, 17 anos) 

 

 Monitorização do peso (Pesagem efectiva da ginasta) 

“[os treinadores] vêem a nossa altura e costumam-nos dar sempre um peso ideal, para nós, e depois normalmente controlam todos os dias o peso. Nós até 

temos um gráfico para marcar o peso. (…) À frente de toda a gente. A balança está lá no meio e vamos. 

E – E isso incomoda-vos, de alguma maneira? 

G – Às vezes sim, quando sei que vou pesar muito, sim! Mas quando estou à vontade com o meu peso não.” (Madalena, 17 anos) 

 

 Preocupação com a Saúde (Preocupação da fonte de influência com a saúde da ginasta) 

“Não, não. Parei logo. Nisso a nossa treinadora não gosta muito que nós fiquemos lesionadas para o resto da vida. Tem muita consideração por nós. (…)‘Tão 

sempre preocupadas connosco, e como é que nós ‘tamos, e se ‘tamos bem, e… A nível de tudo. (…) ‘Tão-nos sempre a perguntar quando temos o período se 

é regular, se… Pronto, têm sempre assim esses cuidados, porque, pronto, na alta-competição é preciso ter sempre atenções…” (Ana, 17 anos) 

 

 Preocupação com o Peso e Forma Corporal (Preocupação da fonte de influência com o seu próprio peso e forma corporal, identificada pela ginasta) 

“A minha mãe também é um bocado obcecada com a alimentação, e com o peso, e com a dieta, e que não sei quê, e que não sei que mais. E depois eu sou 

influenciada, não é? E depois sou assim.” (Teresa, 15 anos) 

 

 Pressão para a Carreira (Influência ou constrangimento exercido sobre a ginasta para que se mantenha na alta-competição ou para que siga carreira na 

ginástica de alta-competição) 
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“A minha mãe manda. A minha mãe manda e eu ‘tou cá e pronto. (…) Houve aí uma altura que eu estava mesmo mal, e que não queria mesmo estar aqui, 

que não ia conseguir fazer nada, e que não gostava nada disto, e que não sei quê, não sei que mais, e era um sofrimento eu vir para o treino, e a minha irmã 

percebeu isso e então dizia… Por exemplo, a minha mãe, num Sábado, eu não queria nada vir treinar, ‘tava-me a sentir muito mal, e… A mãe disse para eu 

levar uma bebida - eu fui a uma nutricionista e ela disse para eu fazer uma bebida hipertónica, caseira - e a minha mãe disse para eu trazer a bebida, e eu 

comecei… ‘Tava super irritada, e fui chorar para a varanda. Depois voltei, mais calma, fiz a bebida, mas ‘tava com uma cara um bocado má, e a minha irmã 

perguntou-me o que é que se passava, e eu disse “eu não quero ir treinar. O problema não é a bebida, nem é nada disso”. E ela depois foi falar com a minha 

mãe, a dizer que será que ela não percebia que eu não queria ‘tar aqui, e que não sei quê e não sei que mais.” (Teresa, 15 anos) 

 

 Pressão para o Cumprimento de Objectivos (Influência ou constrangimento exercido sobre a ginasta para que cumpra determinados objectivos atléticos 

ou académicos) 

“Pelo meu treinador. Muitas vezes… O treinador é a pessoa que mais pressão nos põe em cima.” (Sofia, 18 anos) 

 

 Pressão para a Magreza (Influência ou constrangimento exercido sobre a ginasta relativamente à sua forma corporal, no sentido da magreza) 

“Acho que ainda estou um bocadinho pesada, para o que devia ser o ideal de uma ginasta, mas já emagreci… Não sei se consigo emagrecer mais ainda. A 

ver se fico bem. 

E - Tu sentes que precisas de perder peso? 

G - Eh… Eu não sinto, porque eu acho que já me adaptei a este novo corpo, por assim dizer, mas às vezes o meu treinador gostaria certamente que eu tivesse 

menos uns quilos.” (Sofia, 18 anos) 

 

 Suporte Social (Apoio social percebido pela ginasta e/ou relacionamento positivo com a fonte de influência) 

o Geral (Apoio social percebido pela ginasta e/ou relacionamento positivo com a fonte de influência, relativamente a aspectos da vida da 

ginasta, que não a ginástica) 

 

“E – Quem são então as primeiras pessoas que tu procuras? 

G – Os meus amigos! E a minha mãe! 

E – E de que forma é que eles te ajudam a sentir melhor ou a resolver o teu problema? 

G – Em tudo, em tudo! Acho que ajudam-me em tudo, mesmo; em tudo o que faço, tudo o que possam, eles ajudam!” (Eva, 16 anos) 
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o Ginástica (Apoio social percebido pela ginasta e/ou relacionamento positivo com a fonte de influência, relativamente à ginástica) 

“E – Por exemplo, se elas [treinadoras] vêem que vocês estão mais tristes, o que é que costumam fazer? 

G – Vêm falar connosco ou nós também falamos com elas. Às vezes também nós vamos falar com elas, precisamos de desabafar sobre coisas que acontecem 

no treino e isso.” (Cecília, 15 anos) 

 

FONTES DE INFLUÊNCIA (quem influencia as atitudes, comportamentos e bem-estar da ginasta) 

o Contexto desportivo 

o Mundo da Ginástica de Alta-Competição 

“Preocupo-me mais com a aparência, não é com o peso em si. É se eu olhar para o espelho e vir que está aqui [aponta para a barriga] uma coisa a mais, aí 

é que eu me preocupo, não é propriamente com o peso que eu tenho lá. Porque eu sei que em competição eles não me vão pesar! Eles simplesmente vão ver 

qual é a minha aparência com a aparência da minha volante – ela é extremamente magra, é mesmo um palitozinho!” (Eva, 16 anos) 

 

o Pares Ginastas 

“Às vezes perguntamos umas às outras “achas que estou mais magra?”, “achas que estou mais gorda?”, ou dizemos “agora estou a fazer dieta”… falamos 

assim dessas coisas.” (Diana, 17 anos) 

 

o Treinador 

“Nós temos uma relação muito boa com elas. Nós é como se fossemos uma família… entre nós, as ginastas e as treinadoras, porque nós estamos praticamente 

todo o ano, quase todas as horas juntas! Como temos muitos estágios, treinamos todos os dias menos ao domingo, é o único dia.” (Cecília, 15 anos) 

 

o Contexto familiar 

o Mãe 

“A minha mãe gosta muito e incentiva-me muito e às vezes quando estou um bocado em baixo, ela tenta sempre pôr-me para cima.” (Diana, 17 anos) 

 

o Pai 

“E-  E sentes que há alguém que te pressiona para atingires esses objectivos? 

G - Sim, acho que sim. Os meus pais. Principalmente, o meu pai.” (Helena, 14 anos) 
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o Contexto Social (Pares não-ginastas) 

“Mas lá na escola ‘tão sempre a dizer ‘não sejas tonta, não tens nada que emagrecer’”. (Helena, 14 anos) 

 

INSATISFAÇÃO COM A IMAGEM CORPORAL 

 IIC Atlética (Insatisfação da ginasta com a sua Imagem Corporal enquanto ginasta, relativamente à ideia de corpo ideal de ginasta - relativo à modalidade 

praticada pela participante) 

“E – Sentes-te satisfeita com o teu corpo, enquanto ginasta? 

G – Não! Não! (…) Acho que preciso de perder um pouco de… “bochinha”[ri-se], tenho um bocadinho” (Eva, 16 anos) 

 

 IIC Geral (Satisfação da ginasta com a sua Imagem Corporal enquanto rapariga, relativamente à ideia de corpo feminino ideal na população geral, da faixa 

etária e meio cultural da ginasta) 

“E - O que é que têm as pernas? 

G - São gordas e têm celulite. Os meus braços já tiveram melhores, agora são… Não sei. E tenho banha na barriga.” (Teresa, 15 anos) 

 

SATISFAÇÃO COM A IMAGEM CORPORAL 

 SIC Atlética (Satisfação da ginasta com a sua Imagem Corporal enquanto ginasta, relativamente à ideia de corpo ideal de ginasta - relativo à modalidade 

praticada pela participante) 

“(…) porque para este desporto é preciso ser magra e não sei quê, e eu às vezes até fico ‘é pá, tenho um corpo bonito, até nem tou muito gorda, ‘tou bem’ e 

sinto-me bem.” (Beatriz, 15 anos) 

 

 SIC Geral (Satisfação da ginasta com a sua Imagem Corporal enquanto rapariga, relativamente à ideia de corpo feminino ideal na população geral, da faixa 

etária e meio cultural da ginasta) 

“E – Em relação ao teu corpo actual, achas que precisarias de perder ou ganhar algum peso? 

G – Acho que devia ficar igual.” (Oriana, 15 anos) 
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ANEXO I 
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ANEXO II 

GUIÃO DA ENTREVISTA 

 

Categorias  Sub-categorias Objectivos 

Recolher informação sobre... 
Formulação de possíveis questões 

1. DADOS 

PESSOAIS 

a) Percurso 

desportivo 

 Percurso na Ginástica e ideias 

quanto ao futuro desportivo 

(Comentando as respostas dadas às questões 1 e 2, fazer a ponte com 

as Características Pessoais)  

2. 

CARACTERÍ

STICAS 

PESSOAIS 

 

 

a) Perfeccionismo 

 

 Traços de perfeccionismo  

 Exercício físico excessivo 

 Achas que tens objectivos e exigências muito elevadas em 

relação à Ginástica e outros aspectos, mais do que as outras 

pessoas da tua idade? 

- Ficas zangada quando não cumpres esses objectivos? Sentes-te 

pressionada por alguém para atingires esses objectivos? 

 Há ou já houve alturas em que fizeste exercício físico para além 

do habitual? 

- Com que intensidade? Forçaste-te a ti própria? Com que objectivo? 

b) Ansiedade de 

desempenho 

 

 Existência, intensidade e 

consequências da ansiedade de 

desempenho 

 Ficas muito ansiosa na altura das provas de competição?  

- Isto costuma ser um problema para ti? Interfere com o teu 

desempenho? 

 

3. PARES 

 

a) Competitividade  Sinais e consequências da 

competitividade no Clube de 

Ginástica 

 Achas que há muita competitividade aqui no Ginásio/Clube? 

- Em que é que achas que essa competitividade te ajuda no teu 

percurso enquanto ginasta de alta competição? E em que é que 

dificulta? 

- Imagina que uma ginasta de um Clube de Espanha vem passar um 

período do próximo ano lectivo a este Clube. Como é que ela ia 

perceber se existe competitividade aqui no Clube? 

b) Comparações  Comparações corporais ou 

outras entre ginastas 

 Que tipo de comparações costumas fazer com os teus colegas? 

- Costumas comparar o teu corpo com o das tuas colegas? 

- Em que situações é mais frequente fazerem estas comparações? 

c) Comunicação   Frequência de comunicações 

entre pares centradas no 

peso/dieta 

 Principais temas de conversa 

 Questão 5.1 

 Disseste que tu e os teus colegas costumam (ou não costumam) 

conversar sobre alimentação, peso, ... E sobre que outros 

assuntos conversam? 
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d) Comentários 

 

 Frequência e conteúdo dos 

comentários sobre peso, 

imagem corporal ou 

alimentação, entre os pares 

 Impacto na auto-estima, 

atitudes e comportamentos dos 

ginastas 

 Indicações para perda/ganho 

de peso pelos pares 

 Os teus colegas costumam fazer comentários sobre o teu peso ou 

forma corporal? (E sobre as quantidades de comida que comes 

ou o que comes?) 

- Que tipo de comentários fazem? 

- Em que circunstâncias costuma acontecer? 

- Como te sentes contigo própria ao ouvir esses comentários? E em 

relação à pessoa que fez os comentários? 

- O que fazes perante esses comentários? 

 Questões 5.2 e 5.3 

 E com os teus amigos fora do Clube, o que costuma acontecer? 

Também fazem esse tipo de comentários?  

 Questões 5.10 e 5.11 

 

4. CORPO 

 

 

a) Actual 

 

 Satisfação com imagem 

corporal  

 Proximidade com o corpo ideal 

 Sentes-te satisfeita com o teu corpo, enquanto ginasta? 

 O que gostas mais no teu corpo? E menos? 

b) Ideal  Ideia de corpo ideal de ginasta 

e forma de o alcançar 

 Como é o corpo ideal de uma ginasta de alta competição?  

- Onde aprendeste isso? E como é possível alcançá-lo? 

 Achas que para os júris das provas é importante uma ginasta ser 

muito magra? 

c) Peso e forma 

corporal 

 Necessidade de alteração no 

peso e método utilizado 

 Nível de valorização do peso e 

forma corporais 

 

 Sentes que precisas de perder (ou ganhar) peso?  

- (Se sim) Quanto e porquê? Como o farias? 

- (Se não) Imagina que uma colega tua te diz que quer perder peso. 

Achas que o deveria fazer? E de que forma? 

 Questão 4 

d) Problemas de 

saúde/lesões 

 

 Sentimentos, alterações 

corporais e consequências de 

lesões físicas ou outros 

problemas de saúde 

 Questão 3 – Se esteve mais de 1 mês sem treinar 

 Disseste que já tiveste um problema de saúde ou lesão que te 

obrigou a parar de treinar durante X tempo...  

- Como te sentiste? 

- Que diferenças notaste no teu corpo?  

- Fizeste alguma alteração na tua alimentação durante esse período?  

- E quando voltaste a treinar, fizeste alguma coisa como meio de 

influenciar a tua forma ou peso? 
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e) Mudanças com 

idade 

 

 Alterações físicas, sentimentos 

e consequências da mudanças 

ocorridas com a puberdade e 

adolescência 

 Medo da maturidade 

 

 Como te sentiste quando o teu corpo começou a mudar, no início 

da adolescência? 

- Mudaste alguma coisa em relação aos teus hábitos alimentares?  

- Mudou a tua preocupação com a tua imagem? 

 Sentiste que houve alguma mudança na forma como os 

treinadores lidam com o teu peso ou com a tua imagem 

corporal? E com a tua alimentação? 

 Agrada-te a ideia de cresceres e tornares-te adulta? 

 

5. 

TREINADOR

ES 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Influências 

 

 Influências da relação com os 

treinadores na auto-estima, 

auto-imagem, alimentação e 

carreira dos ginastas  

 Em que é que os teus treinadores te influenciam? 

b) Saúde   Valorização da saúde por parte 

dos treinadores 

 Sentes que os treinadores estão atentos à tua saúde? 

c) Comunicação   Frequência de comunicações 

entre ginastas e treinadores 

centradas no peso/dieta 

 Principais temas de conversa 

 Questão 5.4 

 Disseste que os teus treinadores costumam (ou não costumam) 

conversar convosco sobre alimentação, peso, ... E sobre que 

outros assuntos conversam? 

d) Comentários 

 

 Frequência e conteúdo dos 

comentários sobre peso, 

imagem corporal ou 

alimentação, entre treinadores 

e ginastas 

 Impacto na auto-estima, 

atitudes e comportamentos dos 

ginastas 

 Indicações para perda/ganho 

de peso pelos treinadores 

 Os teus treinadores costumam fazer comentários sobre o teu 

peso ou forma corporal? (E sobre as quantidades de comida que 

comes ou o que comes?) 

- Que tipo de comentários fazem? 

- Em que circunstâncias costuma acontecer? 

- Como te sentes contigo própria ao ouvir esses comentários? E em 

relação à pessoa que fez os comentários? 

- O que fazes perante esses comentários? 

 Questões 5.5 e 5.6 

e) Exigência de 

maturidade 

 Percepção, sentimentos e 

consequências de exigência 

precoce de maturidade no 

Clube de Ginástica 

 Noutras entrevistas que fiz, alguns colegas teus disseram-me que 

os ginastas de competição acabam por ser mais 

maduros/crescidos mais cedo do que os outros jovens da vossa 

idade, que apenas frequentam a escola. Também sentes isso? 

Porque é que achas que isso acontece? 
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- Que consequências é que isso tem? 

 

6. FAMÍLIA 

a) Influências  Influências dos pais em 

aspectos relacionados com a 

Ginástica 

 

 Em que aspectos relacionados com a Ginástica é que os teus pais 

ou a tua família te influencia? 

b) Comunicação   Frequência de comunicações 

entre pais e filhos centradas no 

peso/dieta 

 Principais temas de conversa 

 Questão 5.7 

 Disseste que costumas (ou não costumas) conversar com os teus 

pais sobre alimentação, peso, ... E sobre que outros assuntos 

conversam? 

c) Comentários 

 

 Frequência e conteúdo dos 

comentários sobre peso, 

imagem corporal ou 

alimentação, entre pais e filhos 

 Impacto na auto-estima, 

atitudes e comportamentos dos 

ginastas  

 Indicações para perda/ganho 

de peso pelos pais 

 Alguém da tua família costuma fazer comentários sobre o teu 

peso ou forma corporal? (E sobre as quantidades de comida que 

comes ou o que comes?) 

- Que tipo de comentários fazem? 

- Em que circunstâncias costuma acontecer? 

- Como te sentes contigo própria ao ouvir esses comentários? E em 

relação à pessoa que fez os comentários? 

- O que fazes perante esses comentários? 

 Questões 5.8 e 5.9 

d) Hábitos 

alimentares e de 

controlo do peso 

 Hábitos alimentares dos 

familiares 

 Formas de controlo do peso 

por parte dos familiares 

 Em tua casa, costumam fazer as refeições em conjunto [e.g. ao 

jantar ou ao fim-de-semana]? 

 Que preocupações existem em tua casa com a qualidade da 

alimentação? 

- Há alimentos “obrigatórios”? E alimentos “proibidos”? 

 Na tua família alguém alguma vez já fez ou faz dieta 

actualmente, por alguma razão? 

 Alguém na tua família alguma vez fez ou faz mais alguma coisa 

para controlar o peso ou a forma física?  

 

7. 

COMPORTA

MENTO 

ALIMENTAR 

a) Hábitos 

alimentares e de 

controlo do peso 

 Hábitos alimentares dos 

ginastas 

 Formas de controlo de peso 

utilizadas pelos ginastas 

 Gostaria de ter uma ideia geral dos teus hábitos alimentares. 

Durante as últimas semanas, qual tem sido o teu padrão 

alimentar habitual? 

- Os teus hábitos alimentares variam muito de dia para dia?  

- Os dias de semana são diferentes dos fins-de-semana e das férias? 
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- No resto do ano lectivo, os teus hábitos alimentares costumam ser 

parecidos ou diferentes do que me contaste? 

 Fazes alguma coisa para controlar o teu peso e/ou forma 

corporal? 

b) Informação sobre 

PA 

 

 Conteúdo e origem da 

informação dos ginastas sobre 

PA 

 Sabes o que é uma PA? Podes descrever-me o que entendes por 

PA? 

- Onde aprendeste isto? 

c) Conhecimento de 

casos de PA 

 Conhecimento de casos de PA 

entre pares ou outros 

significativos 

 Conheces alguém que tenha um problema alimentar como 

Anorexia Nervosa ou Bulimia?  

- Faz(em) parte do teu Clube/Ginásio? 

 

8. SUPORTE 

SOCIAL 

a) Fonte  Figuras de suporte no interior e 

exterior do Clube 

 De todas as pessoas que já falámos (colegas, pais, treinadores...) 

quem são aquelas a quem costumas recorrer quando te sentes 

triste ou precisas de ajuda? 

b) Tipo de apoio  Tipo de suporte recebido  De que forma é que essas pessoas te ajudam a sentir melhor ou a 

resolver o teu problema? 

 

9. 

GINÁSTICA 

 

a) Sacrifícios 

 

 Sacrifícios enquanto ginasta de 

alta competição 

 Que sacrifícios sentes que tens de fazer, quando te comparas 

com os outros jovens da tua idade, por praticares ginástica de 

alta competição? 

 E de uma maneira geral, quais são os principais sacrifícios que 

são exigidos a uma ginasta de alta competição, ao longo da sua 

vida? 

b) Reflexão crítica 

 

 Aspectos positivos e negativos 

da vivência no Clube 

 Possíveis mudanças que 

deveriam ocorrer no mundo da 

Ginástica de alta competição 

(peso e imagem corporal) 

 Se tivesses uma varinha mágica, o que mudarias no teu percurso 

enquanto ginasta? 

 Pensa agora numa menina, de 11 anos, que gostava muito de ser 

ginasta de alta competição, mas não sabe se quer vir para este 

Clube. Como completarias esta frase – “Sim, vem para este 

Clube porque...” 

- E esta frase – “Não, não venhas para este Clube porque...”  

 Pensas que há alguma coisa no mundo da Ginástica de alta 

competição que deveria ser diferente em relação ao controlo do 

peso ou em relação à imagem corporal?  
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ANEXO III 

CDRS 

(Thompson & Gray, 1995; versão portuguesa Francisco, Alarcão & Narciso, 2008) 

 
Após observar atentamente as diferentes figuras, seleccione a que mais se aproxima da sua aparência actual, a que se aproxima mais da aparência que considera ideal 

e a que se aproxima mais da aparência que considera ideal para a prática da modalidade de ginástica que pratica. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 

1. A figura que mais se identifica com a minha aparência actual é a número ____. 
 
2. A figura que mais se identifica com o que considero ser a aparência ideal tem o número ____. 
 
3. A figura que mais se identifica com o que considero ser a aparência ideal para a prática da ginástica tem o número ____. 
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ANEXO IV 

QUESTIONÁRIO 

1. Há quanto tempo praticas ginástica?  ___ anos 

 

2. Pretendes seguir a “carreira” de ginasta de alta competição?   Sim ___   Não ___ 

    Quem foi(foram) a(s) pessoa(s) que mais te influenciou(influenciaram) nessa decisão? 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Já tiveste algum problema de saúde ou lesão grave que exigisse que parasses de treinar durante algum tempo?   Sim ___   Não ___  

Se sim, qual? ________________________________ 

Durante quanto tempo estiveste sem treinar? ___ meses 

 

4. Ordena, do mais importante (marca 1) para o menos importante (2, 3, 4, etc.), os vários aspectos que influenciam o modo como te sentes e pensas acerca de ti 

própria enquanto pessoa: 

Relações com os colegas ____ 

Peso ____ 

Relações com a família ____ 

Desempenho académico ____ 

Forma corporal ____ 

Relações com os treinadores ____ 

Desempenho atlético ____ 

Relações com os amigos ____ 
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Outro. Qual? ___________________ ____ 

Outro. Qual? ___________________ ____ 

 

5. Formula as tuas respostas em função da tua experiência no teu Clube. Por favor, assinala com um círculo (O) a alternativa que melhor corresponde ao teu caso 

pessoal. Para cada pergunta, escolha uma das seguintes alternativas: 

 

1  2  3  4  5 
Nunca  Quase 

nunca 

 Às vezes  Com alguma 
frequência 

 Com muita 
frequência 

 

Muito obrigada pela tua colaboração! 
Entrevista  

____ / ____ 

5.1. Com que frequência tu e os teus colegas conversam sobre peso, alimentação ou dietas? 1    2    3    4    5     

5.2. Com que frequência os teus colegas dizem que precisas de perder peso? 1    2    3    4    5     

5.3. Com que frequência os teus colegas dizem que precisas de ganhar peso? 1    2    3    4    5     

5.4. Com que frequência os teus treinadores conversam contigo sobre peso, alimentação ou dietas? 1    2    3    4    5     

5.5. Com que frequência os teus  treinadores dizem que precisas de perder peso? 1    2    3    4    5     

5.6. Com que frequência os teus  treinadores dizem que precisas de ganhar peso?  1    2    3    4    5     

5.7. Com que frequência os teus pais conversam contigo sobre peso, alimentação ou dietas? 1    2    3    4    5     

5.8. Com que frequência os teus pais dizem que precisas de perder peso? 1    2    3    4    5     

5.9.  Com que frequência os teus pais dizem que precisas de ganhar peso? 1    2    3    4    5     

5.10.  Com que frequência os teus amigos ou outras pessoas importantes para ti, de fora da Ginástica, dizem que precisas de perder peso? 1    2    3    4    5     

5.11.  Com que frequência os teus amigos ou outras pessoas importantes para ti, de fora da Ginástica, dizem que precisas de ganhar peso? 1    2    3    4    5     


