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Introdução 

A qualidade das interações e experiências que a criança estabelece com as 

figuras cuidadoras, assume-se de grande relevância para o seu desenvolvimento físico e 

emocional (Bowlby, 1969). As figuras cuidadoras disponíveis e responsivas potenciam 

o desenvolvimento adaptativo da criança, ao passo que a inconsistência na prestação de 

cuidados pode levar a dificuldades de regulação emocional, posteriormente (Malekpour, 

2007). Os vínculos estabelecidos na infância poderão também ter um contributo no 

desenvolvimento da personalidade, dada a importância do contexto, das interações e 

experiências com as figuras cuidadoras na formação da mesma (Mikulincer & Shaver, 

2007). Como resultado das interações que vai experienciando na infância, o sujeito vai 

construindo modelos internos dinâmicos de si e dos outros, desenvolvendo um padrão 

de funcionamento que moldam a sua personalidade (Bowlby, 1969; Caspi, Roberts & 

Shiner, 2005). O estudo de Deniz (2011), realizado com 567 jovens estudantes entre os 

17 e os 28 anos, objetivando analisar o papel preditor dos estilos de vinculação na 

autoestima e nos traços de personalidade, corrobora os efeitos da qualidade da 

vinculação no desenvolvimento de traços de personalidade emocionalmente ajustados. 

A investigação verificou que a vinculação segura se associou negativamente ao 

neuroticismo e de forma positiva com a extroversão, amabilidade, abertura à 

experiência e conscienciosidade.   

Concomitantemente ao desenvolvimento da personalidade está presente o 

desenvolvimento físico e emocional que se coaduna na imagem que os jovens têm de si. 

Os jovens começam, por isso, a interessar-se mais com a sua aparência e a investir na 

mesma. Ao passo que alguns investem na sua aparência de forma a manter ou aumentar 

a atratividade (saliência motivacional), outros assumem um comportamento 

potencialmente mais disfuncional, preocupando-se com a sua aparência ao ponto de 
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haver interferência significativa na sua vida (saliência auto-avaliativa) (Cash, Phillips, 

Santos & Hrabosky, 2004).   

Atualmente, verifica-se que as preocupações com a aparência são extensivas a 

ambos os sexos, evidenciando-se os esforços para manter uma imagem coadunante com 

os padrões de beleza atuais (Filho et al., 2017). No entanto, alguns indivíduos por não 

se conseguirem enquadrar neste padrão começam a manifestar insatisfação corporal 

(Alves, Pinto, Alves, Mota & Leirós, 2009). 

A forma como o jovem lida com a insatisfação com a sua imagem ou com 

preocupações em geral estão de certa forma ligadas às estratégias de coping a que 

recorrem (Cash, 2011). As estratégias de coping adaptativas podem assumir-se como 

fator protetor contra elevados níveis de saliência auto-avaliativa. Por outro lado, as 

estratégias de coping do tipo evitante podem exacerbar o nível de stress relativo à 

aparência (Cash, Santos & Williams, 2005; Choma, Shove, Busseri, Sadava & Hosker, 

2009). 

O presente estudo enquadra duas investigações que contribuem para o tema 

“Vinculação aos pais, regulação emocional e investimento esquemático na aparência: 

coping e personalidade em jovens adultos”. Num primeiro estudo pretendeu-se verificar 

o efeito da vinculação aos pais na regulação emocional e no investimento esquemático 

na aparência, testando ainda o papel mediador das dificuldades de regulação emocional 

na associação entre vinculação aos pais e investimento esquemático na aparência. O 

segundo estudo objetivou analisar o efeito da personalidade e das estratégias de coping 

no investimento esquemático na aparência e ainda controlar o efeito moderador das 

estratégias de coping na associação entre personalidade e investimento esquemático na 

aparência.  



3 
 

A presente dissertação, atendendo à teoria da vinculação e aos traços de 

personalidade, visa uma compreensão mais aprofundada do investimento esquemático 

na aparência, visto a escassez de estudos nesta temática. Um contributo importante 

poderá também ser a análise do papel da regulação emocional e das estratégias de 

coping, potenciais fatores protetores ao investimento disfuncional na aparência.  
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Resumo 

De acordo com a literatura, os vínculos afetivos que se estabelecem na infância 

podem ter efeitos no desenvolvimento emocional dos jovens. A vinculação segura pode 

potenciar a capacidade de regulação emocional, proporcionar uma imagem de si mais 

positiva e, por conseguinte, comportamentos ajustados de investimento na aparência. O 

presente estudo tem como objetivo analisar o papel da vinculação aos pais na regulação 

emocional e no investimento esquemático na aparência. Irá ser ainda testado o papel 

mediador das dificuldades de regulação emocional na associação entre a vinculação aos 

pais e investimento esquemático na aparência. A amostra foi constituída por 948 jovens 

adultos entre os 18 e os 30 anos de ambos os sexos. A recolha de dados foi efetuada 

através de um questionário sociodemográfico, do Questionário de Vinculação ao Pai e 

à Mãe, da Escala de Dificuldades de Regulação Emocional e do Inventário de 

Esquemas sobre a Aparência – Revisto (ASI-R). 

Os resultados apontam que a saliência auto-avaliativa é predita positivamente 

pela ansiedade de separação ao pai e pela inibição da exploração e individualidade 

relativa à mãe. Já a saliência motivacional é predita positivamente pela qualidade do 

laço emocional à mãe. Verifica-se também o efeito mediador positivo das dificuldades 

de regulação emocional na associação entre a inibição da exploração e individualidade 

relativa à mãe e a saliência auto-avaliativa.  

A discussão dos resultados realizar-se-á à luz da teoria da vinculação, atendendo 

ao papel relevante que a vinculação assume na imagem que os jovens têm de si e na 

regulação emocional.  

 

 

Palavras-chave: vinculação aos pais, investimento esquemático na aparência, regulação 

emocional, jovens adultos. 
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Abstract 

According to the literature, the affective bonds that are established in childhood 

can have effects on the emotional development of young people. The secure attachment 

can potentiate the ability of emotional regulation, provide a more positive image of 

yourself and, therefore, adjusted investment behaviors in appearance. This study aims to 

analyze the role by the parental attachment on emotional regulation and in the schematic 

investment in appearance. The mediator role of difficulties in emotional regulation will 

also be tested in the association between the parental attachment and schematic 

investment in appearance. The sample consisted of 948 young adults aged between 18 

and 30 years of both genders. Data collection was carried out through a 

sociodemographic questionnaire, the Father/Mother Attachment Questionnaire, the 

Difficulties in Emotion Regulation Scale and the Appearance Schemas Inventory – 

Revised (ASI-R). 

The results indicate that the self-evaluative salience is positively predicted by the 

separation anxiety concerning the father and by the inhibition of exploration and 

individuality concerning the mother. The motivational salience, however, is positively 

predicted by the quality of the emotional bond to the mother. The positive mediator 

effect of difficulties in emotional regulation can also be seen in the association between 

the inhibition of exploration and individuality regarding the mother and the self-

evaluative salience. 

The discussion of the results will take place in the light of the attachment theory, 

in view of the important role that the attachment takes in the image young people have 

of themselves and in emotional regulation. 

 

Keywords: parental attachment, schematic investment in appearance, emotional 

regulation, young adults. 



8 
 

O papel da vinculação aos pais na regulação emocional em jovens adultos 

A teoria da vinculação desenvolvida por Bowlby conceptualizou a propensão 

dos seres humanos em estabelecer fortes vínculos afetivos com as figuras cuidadoras, 

decorrente da qualidade das interações com as mesmas (Bowlby, 1969). Das relações de 

proximidade e, consequentemente, das experiências e interações que mantêm com as 

figuras significativas, constroem-se experiências de vinculação que conduzem ao 

desenvolvimento dos modelos internos dinâmicos. Segundo Bowlby (1988), estes 

modelos, entendidos como mapas cognitivos, integram experiências e crenças acerca do 

Self e dos outros. Neste sentido, a qualidade das relações que a criança estabelece com 

as figuras significativas, desde muito cedo, contribui para o seu desenvolvimento 

emocional (Ainsworth, 1989; Bowlby, 1988). 

A figura de vinculação capaz de satisfazer as necessidades de conforto e 

proteção da criança, proporciona-lhe a construção de modelos internos marcados por 

confiança e valor próprio. Em contrapartida, a não satisfação dessas mesmas 

necessidades leva ao desenvolvimento de modelos internos dinâmicos pautados por 

desconfiança e falta de valor próprio (Bowlby, 1973). 

Bowlby (1973), apontou dois tipos de vinculação – a segura e a insegura – que 

variam de acordo com a qualidade do vínculo que se estabelece desde cedo. A 

vinculação segura é consistente com um desenvolvimento saudável, em que a criança 

perceciona a figura cuidadora como disponível, ágil e útil face a situações adversas ou 

assustadoras, sentindo-se protegida. Desta forma, a criança constrói representações 

positivas de si e dos outros, sentindo segurança e confiança em explorar o meio. A 

vinculação segura fornece uma barreira externa de proteção psicológica que estabiliza o 

metabolismo da criança (Holmes, 1993). Em contrapartida, a vinculação insegura é 

característica de interações, com as figuras significativas, marcadas por desconfiança, 
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dependência, ansiedade de separação e carência de autonomia e de afeto (Bowlby, 

1973).  

A falta de confiança pode restringir à criança oportunidades para desenvolver 

competências, assim a vinculação insegura pode propiciar atraso no desenvolvimento 

cognitivo, falta de confiança em si e nos demais, podendo ainda haver problemas ao 

nível da regulação emocional (Malekpour, 2007). Por outro lado, é esperado que 

crianças com tipo de vinculação segura, através de interações com as figuras cuidadoras, 

sejam capazes de expressar abertamente as suas emoções e aprendam maneiras eficazes 

para lidar com emoções negativas em situações stressantes (Contreras & Kerns, 2000). 

Bowlby (1988), teorizou que a organização de vinculação estabelecida na infância pode 

servir como base para a forma como o indivíduo lida com stressores e regula as 

emoções na idade adulta.  

De acordo com Gross (1998), a regulação emocional refere-se à maneira do 

indivíduo determinar as suas emoções e a forma como pode experienciá-las e expressá-

las. Bargh e Williams (2007), conceptualizaram a regulação emocional como o processo 

pelo qual os indivíduos, de forma consciente ou não consciente, modulam as suas 

emoções em resposta às exigências ambientais.  

As investigações na área da regulação emocional tiveram maior ênfase na 

infância especialmente nos processos de regulação emocional extrínseca, ou seja, 

aqueles que são desenvolvidos e construídos no vínculo com os outros (Gross & 

Thompson, 2006). No entanto, o estudo desta temática estendeu-se à adultícia, com base 

em que os processos de regulação emocional continuam em mudança e em 

desenvolvimento com a idade (Zimmerman & Iwanski, 2014). Embora a relação entre 

vinculação aos pais e regulação emocional esteja documentada, faltam estudos que 
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aprofundem a exploração de dificuldades específicas de regulação emocional em função 

da vinculação (Guzmán-González, Carrasco, Figueroa, Trabucco & Vilca, 2016).  

No contexto da investigação da regulação emocional em adultos e objetivando 

sistematizar as dificuldades neste grupo etário, Gratz e Roemer (2004), elaboraram um 

modelo em que concebem o processo de regulação emocional e as dificuldades 

associadas à mesma, não só a partir da modulação de afetos negativos e na execução de 

objetivos traçados, mas também no conhecimento, compreensão e aceitação das 

emoções e a possibilidade de aceder a estratégias de regulação percebidas como 

efetivas.   

Consistente com a literatura está um estudo longitudinal realizado por Moutsiana 

et al. (2014), ao longo de 22 anos, tendo por objetivo analisar o papel da vinculação na 

regulação neural de estados emocionais em jovens adultos. Dos 100 bebés que haviam 

sido submetidos à experiência “situação estranha”, sendo categorizados, de acordo com 

a resposta à experiência, como vinculação segura e insegura, 63 deles foram novamente 

analisados passados 22 anos. A análise com o objetivo de examinar algumas partes 

cerebrais, através de uma ressonância magnética, evidenciou ineficiência relativa no 

processamento neural subjacente à regulação da emoção positiva dos indivíduos que 

tiveram uma base de vinculação insegura. Concluiu-se que a vinculação insegura pode 

ter um efeito persistente sobre a regulação neural da emoção, com implicações para o 

ajustamento psicológico na idade adulta.  

O estudo de Morel e Papouchis (2015), com 125 estudantes universitários, 

objetivando analisar o papel da vinculação na regulação emocional corrobora a 

literatura, sugerindo que o estilo de vinculação parece associar-se com a capacidade do 

indivíduo em regular as emoções. Os resultados relatam que indivíduos com vinculação 

segura tinham menos dificuldade em regular as suas emoções. Evidenciou-se que a 
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vinculação insegura foi associada à falta de consciência emocional, limitação no uso de 

estratégias de regulação emocional e dificuldades em controlar os impulsos. A 

vinculação evitante associou-se à recusa de respostas emocionais e à falta de 

consciência e clareza emocional. 

 

O papel da vinculação aos pais e da regulação emocional no investimento 

esquemático na aparência 

A qualidade de vinculação que os jovens mantêm com os pais, pode ter um 

efeito na forma como estes percecionam as pressões sociais relativas ao corpo e 

constroem imagens do mesmo mais saudáveis e positivas (Barbosa & Costa, 2001). 

Estas autoras salientam que é no contexto desenvolvimental que se vivenciam as 

primeiras experiências sensoriais e corporais.  

Para Barbosa, Matos e Costa (2011), a imagem corporal é uma “construção 

biopsicossocial”, baseada nas experiências vividas ao longo do tempo. Cash (2008) 

encara-a mais do que uma imagem mental que se possui acerca da aparência. Para o 

autor, a imagem corporal consiste também na relação pessoal com o próprio corpo, 

englobando as perceções, crenças, pensamentos, sentimentos e ações que dizem respeito 

à aparência física de um indivíduo.  

A componente cognitiva ou de investimento na aparência (ligada às crenças e 

pensamentos acerca da imagem corporal) desempenha um papel central, segundo o 

autor, no conceito de imagem corporal. Associado ao investimento na aparência, está o 

conceito de esquemas de aparência, que se refere às generalizações cognitivas acerca do 

significado, da importância e do possível efeito que a aparência pode ter na vida de um 

indivíduo (Cash & Labarge, 1996). Desta forma, o investimento é constituído por duas 

dimensões: a saliência motivacional, que compreende os investimentos para a gestão da 
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aparência, realçando a atratividade; e a saliência auto-avaliativa, que pode ser 

considerada um tanto disfuncional, uma vez que denota o grau em que o indivíduo 

considera que a aparência integra a sua identidade e permite aferir o seu valor pessoal, 

bem como preocupações com a opinião e avaliação de outros acerca da sua aparência 

(Cash, Melnyk & Hrabosky, 2004).  

Os níveis elevados de saliência auto-avaliativa traduzem esquemas disfuncionais 

acerca da imagem corporal, levando a que progressivamente haja uma auto-avaliação 

negativa da aparência, o que se traduz em níveis mais elevados de insatisfação corporal 

(Jakatdar, Cash & Engle, 2006). A saliência motivacional não se considera patológica 

desde que os esforços realizados para manter a atratividade não sejam devido a crenças 

sobre a importância da aparência para o valor próprio (Cash et al., 2004). 

O estudo de Barbosa et al. (2011), com 690 jovens entre os 15 e 23 anos, com 

vista a analisar a contribuição diferencial da relação parental e de pares na forma como 

os jovens experienciam a relação com o seu corpo, salientou a importância da família na 

construção de uma vivência corporal positiva, revelando-se a variável com mais peso 

total na imagem corporal. O estudo revelou também que os jovens com relações de 

vinculação inseguras com as suas figuras significativas tinham uma relação mais 

negativa com o seu corpo. Também Hardit e Hannun (2012), num estudo com 205 

mulheres estudantes universitárias, procurando a relação entre vinculação, pares e 

aspetos culturais no desenvolvimento de insatisfação corporal, constataram que a 

vinculação ansiosa foi um preditor significativo de insatisfação corporal.  

As preocupações com a imagem corporal podem causar sofrimento significativo 

aos indivíduos e ocasionar um impacto negativo na qualidade de vida, relações 

interpessoais e funcionamento académico/profissional (Cash & Fleming, 2002). Uma 

imagem corporal negativa leva a sentimentos desconfortáveis, como ansiedade, 
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frustração, vergonha e desgosto (Cash, 2008), e por isso a regulação emocional tem um 

papel essencial neste contexto, uma vez que as dificuldades de regulação emocional 

podem potenciar a insatisfação corporal (Muehlenkamp, Peat, Claes & Smits, 2012).  

Embora a regulação emocional seja um fator importante para a saúde mental, 

tem recebido pouca atenção no que diz respeito à imagem corporal (Hughes & Gullone, 

2011). Desta forma, é relevante investigar em que medida as dificuldades de regulação 

emocional poderão assumir um efeito mediador na associação entre vinculação aos pais 

e investimento esquemático na aparência, uma vez que a imagem corporal engloba os 

níveis físico, emocional e mental (Secchi, Camargo & Bertoldo, 2009). De igual modo, 

seria oportuno aprofundar a componente cognitiva relativa à imagem corporal, devido à 

escassez de estudos sobre a mesma em Portugal. 

 

Objetivo geral 

A presente investigação tem como objetivo principal analisar o papel da 

vinculação aos pais e da regulação emocional no investimento esquemático na aparência 

em jovens adultos. Pretende-se também testar o papel mediador das dificuldades de 

regulação emocional na associação entre vinculação aos pais e investimento 

esquemático na aparência. 

 

Objetivos Específicos 

Pretende-se observar inicialmente as associações entre as variáveis em estudo, 

nomeadamente: vinculação aos pais, investimento esquemático na aparência e 

dificuldades de regulação emocional. Posteriormente, objetiva-se analisar as diferenças 

entre as variáveis em estudo ao nível das dimensões sociodemográficas, nomeadamente: 

sexo, idade e satisfação com a imagem corporal.  
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Objetiva-se ainda analisar o efeito preditor da vinculação aos pais e das 

dificuldades de regulação emocional no investimento esquemático na aparência. Por 

fim, pretende-se testar o papel mediador das dificuldades de regulação emocional na 

associação entre a vinculação aos pais e investimento esquemático na aparência. 

 

Hipóteses 

De acordo com os objetivos do estudo, espera-se que a qualidade de vinculação 

aos pais se correlacione significativa e negativamente com a saliência auto-avaliativa e 

com as dificuldades de regulação emocional e ainda de forma positiva com a saliência 

motivacional. Prevê-se que existam diferenças ao nível da vinculação aos pais, 

dificuldades de regulação emocional e investimento esquemático na aparência 

relativamente ao sexo, idade e satisfação corporal. Aguarda-se que a saliência auto-

avaliativa seja predita negativamente pela qualidade de vinculação aos pais e 

positivamente pelas dificuldades de regulação emocional. Por fim, espera-se que as 

dificuldades de regulação emocional exerçam um papel mediador negativo na 

associação entre a qualidade de vinculação aos pais e investimento esquemático 

ajustado na aparência.  

 

Metodologia 

Participantes 

Participaram no estudo 948 sujeitos (327 do sexo masculino – 34.5 % e 621 do 

sexo feminino – 65.5 %) com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos de idade 

(M= 21.76, DP= 3.31). Os participantes compreendem habilitações entre o 8º ano (3º 

ciclo) e o ensino superior (mestrado) (M= 12.44, DP= 1.03).   

No que se refere à configuração familiar da amostra, constata-se que 861 jovens 

(90.8%) pertencem a famílias tradicionais cujos pais estavam casados ou em união de 
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facto, 82 jovens (8.6%) pertencem a famílias divorciadas, cujos pais estavam 

divorciados ou separados e 5 jovens (.6%) possuem um dos pais viúvo.  

Relativamente à satisfação com a imagem corporal, verifica-se que 761 

indivíduos denotam satisfação (80.3%), ao passo que 187 referem estar insatisfeitos 

com a mesma (19.7%).  

 

Instrumentos 

Foi elaborado um questionário sociodemográfico contendo dados como o sexo, 

idade, habilitações literárias e configuração familiar. Para além disso, foi colocada uma 

questão que remete para a perceção da satisfação corporal.  

Para avaliar as representações da qualidade de vinculação que os sujeitos têm 

relativamente às suas figuras parentais, optou-se por utilizar o Questionário de 

Vinculação ao Pai e à Mãe (QVPM; Matos & Costa, 2001, versão revista). Este é 

composto por 30 itens, para a mãe e para o pai, distribuídos por 3 dimensões: Inibição 

da Exploração e Individualidade (IEI – itens 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28), com 

vista a avaliar a perceção de restrições à expressão da individualidade própria (“Os 

meus pais desencorajam-me quando quero experimentar uma coisa nova”) ; Qualidade 

do Laço Emocional (QLE – 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 27, 30), pretendendo avaliar a 

importância da figura parental enquanto figura de vinculação, entendida como única e 

essencial no desenvolvimento, a quem o sujeito recorre em casos de dificuldades e com 

quem projeta uma relação duradoura (“Confio nos meus pais para me apoiarem em 

momentos difíceis da minha vida”); e a Ansiedade de Separação (AS – itens 3, 6, 9, 12, 

15, 18, 21, 24, 26, 29), que se encontra relacionada com ansiedade e medo de separação 

da figura de vinculação (“Penso constantemente que não posso viver sem os meus 
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pais”). Este questionário apresenta uma escala de Likert de 1 a 6, em que 1 corresponde 

a “discordo totalmente” e 6 a “concordo totalmente”, para cada figura parental. 

Relativamente às características psicométricas, este instrumento apresenta boa 

consistência interna nas três dimensões. Verificaram-se valores de Alpha de Cronbach 

de .85 para a totalidade do instrumento relativo ao pai e de .79 para a totalidade do 

instrumento relativo à mãe. Quanto às dimensões do instrumento, os valores de Alpha 

de Cronbach para a dimensão qualidade do laço foram de .92 para o pai e de .88 para a 

mãe; para a dimensão ansiedade de separação, os valores foram de .84 para o pai e de 

.81 para a mãe; por último a dimensão inibição da exploração e individualidade 

apresentou valores de .84 para o pai e .85 para a mãe. 

A análise fatorial confirmatória revelou valores de ajustamento adequados para pai e 

mãe, respetivamente: χ2(21) =129.55 p= .001; CFI= .98; TLI= .96; RMR= .06; 

RMSEA= .07 e χ2(21) =122.22 p= .001; CFI= .98; TLI = .96; RMR= .05; RMSEA= .07 

(Anexo 1). 

Para avaliar a regulação emocional, foi utilizada a Escala de Dificuldades de 

Regulação Emocional – DERS (Gratz & Roemer, 2004; adaptado para a população 

portuguesa por Coutinho, Ribeiro, Ferreirinha & Dias, 2010). A DERS é uma escala de 

autorrelato que pretende avaliar dificuldades de regulação emocional clinicamente 

significativas. É composta por 36 itens e, para além de um coeficiente geral de 

dificuldade em regular emoções, contém ainda seis dimensões, nomeadamente: 

Estratégias (itens 15, 16, 22, 23, 28, 31, 35 e 36), onde se observa se existem 

dificuldades no acesso a estratégias emocionais reguladas (“Quando estou chateado, 

penso que me vou sentir assim por muito tempo”); Não-aceitação (itens 11, 12, 21, 25, 

29 e 30), que mostra o nível de dificuldade em aceitar as emoções disfóricas e lidar 

positivamente com elas (“Quando estou chateado, sinto-me envergonhado de mim 
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próprio por me sentir assim”); Consciência (itens 2, 6, 8, 10, 17 e 34) com a vista a 

perceber se o sujeito está atento e consciente dos seus estados emocionais (“Quando 

estou chateado, acredito que os meus sentimentos são válidos e importantes”); Impulso 

(itens 3, 14, 19, 24, 27 e 32), que mostra se existem dificuldades em controlar impulsos 

quando perturbado (“Quando estou chateado, fico fora de controlo”); Objetivos (itens 

13, 18, 20, 26 e 33), que evidencia o nível de dificuldade do sujeito em se envolver em 

comportamentos centrados em objetivos aquando de uma situação stressante (“Quando 

estou chateado, tenho dificuldade em pensar noutra coisa qualquer”); e Clareza (itens 1, 

4, 5, 7 e 9) evidenciando dificuldade ao nível da clareza emocional (“Percebo com 

clareza os meus sentimentos”) (Coutinho, Ribeiro, Ferreirinha & Dias, 2010). A cotação 

é feita numa escala de Likert de 5 pontos que varia de “1- Quase nunca a 5- Quase 

sempre”.  

Importa salientar que, na presente amostra, a dimensão consciência não 

apresentou valores satisfatórios de consistência interna, procedendo-se assim à sua 

retirada. Após este procedimento, verificou-se um valor de Alpha de Cronbach de .94 

para a totalidade do instrumento. Relativamente às dimensões do instrumento, utilizadas 

no estudo, estas mostram boa consistência interna, onde valor de Alpha de Cronbach 

para a dimensão clareza foi de .78; para a dimensão impulso o valor foi de .83; para a 

dimensão não-aceitação o valor foi de .89; para a dimensão objetivos o valor foi de 

.82; e finalmente para a dimensão estratégias o valor foi de .88. A análise fatorial 

confirmatória revela um ajustamento adequado (χ2(32) = 136.50 p= .001; CFI= .98; 

TLI= .97; RMR= .02; RMSEA= .06) (Anexo 1). 

Para avaliar o investimento esquemático na aparência foi utilizado o Inventário 

de Esquemas sobre a Aparência – Revisto – ASI-R (Cash et al., 2004; adaptado para 
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a população portuguesa por Nazaré, Moreira & Canavarro, 2010), pretendendo avaliar 

os níveis de investimento dos indivíduos na sua aparência. 

Este questionário é composto por 20 itens e 2 dimensões, nomeadamente: 

Saliência auto-avaliativa (itens 2, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19 e 20), referindo-se às 

crenças que as pessoas têm acerca da forma como o seu aspeto físico permite aferir o 

seu valor pessoal ou social e o seu sentido de self (“Quando conheço pessoas, penso no 

que elas irão achar da minha aparência”), e, por isso, torna-se uma dimensão mais 

disfuncional; e Saliência motivacional (itens 1, 3, 4, 6, 10, 12, 17 e 18), que se refere 

ao nível de motivação dos indivíduos para gerir o seu aspeto físico e acentuar a sua 

atratividade (“Tento ser fisicamente tão atraente quanto consigo”).  

A cotação é feita com base numa escala de Likert com 5 alternativas de resposta que 

variam entre “Discordo Fortemente” a “Concordo Fortemente”.  

A partir da análise da consistência interna obteve-se um Alpha de Cronbach de 

.87 para a totalidade do instrumento. Relativamente às dimensões do mesmo, estas 

apresentam uma boa consistência interna, onde o valor de Alpha de Cronbach para a 

dimensão saliência motivacional foi de .79; e para a dimensão saliência auto-

avaliativa o valor foi de .85. A análise fatorial confirmatória revelou o ajustamento do 

modelo (χ2(5) = 21.17 p= .001; CFI= .99; TLI= .98; RMR= .02; RMSEA= .06) (Anexo 

1). 

 

Procedimentos 

Num primeiro momento foi efetuada pesquisa bibliográfica de modo a recolher a 

literatura existente, permitindo uma compreensão aprofundada da temática em estudo, 

assim como proporcionar um enquadramento teórico da mesma. Posteriormente, foi 

realizada uma pesquisa e análise de instrumentos mais adequados ao propósito da 
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investigação. De salientar que para o uso dos instrumentos foi solicitada autorização aos 

respetivos autores. Após autorização por parte dos mesmos, prosseguiu-se à elaboração 

do protocolo, onde foram assumidos os pressupostos de confidencialidade, anonimato e 

ausência de prejuízos para os intervenientes.  

O protocolo foi constituído pelo consentimento informado, seguido dos 

questionários de autorrelato. Após a elaboração do protocolo procedeu-se a uma 

reflexão falada com indivíduos que se enquadravam na faixa etária da investigação (18 

aos 30 anos), de modo a verificar a sua organização semântica e formal, assim como a 

sua compreensão e tempo médio de preenchimento. Seguidamente, foi pedida 

autorização à Comissão de Ética da Instituição de Ensino que serviu de acolhimento à 

investigação (Anexos 2 e 3). 

A recolha da amostra procedeu-se, presencialmente em sala de aula, em diversos 

cursos, numa instituição de Ensino Superior da zona Norte de Portugal de outubro a 

dezembro de 2016. De forma a obter consentimento por parte dos responsáveis das 

escolas da instituição universitária, foi pedida presencialmente autorização junto dos 

mesmos, onde se esclareceu os objetivos da investigação.  

Tendo em consideração o fator cansaço, que poderia enviesar os resultados, o 

protocolo de investigação continha duas versões (A e B), sendo que numa das versões a 

ordem dos questionários de autorrelato foi invertida. 

 

Análise de dados 

Para o tratamento dos dados, foi utilizado o programa estatístico SPSS – 

Statistical Package for Social Sciences, na versão 24.0 para o sistema Windows. Numa 

primeira fase, foram excluídos todos os questionários que estivessem incompletos ou 

visivelmente preenchidos de forma aleatória. Posteriormente à inserção dos dados 
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realizou-se a limpeza da amostra, onde foram identificados possíveis missings e 

outliers. Os questionários com mais de 10% de missings foram excluídos da amostra. A 

análise de outliers tem por objetivo a identificação de sujeitos cujas respostas possam 

estar distanciadas face a outros, contaminando os resultados. Para a referida 

identificação foi realizada a determinação de Z’scores e da distância de Mahalanobis,  

Posteriormente foi testada a normalidade da presente amostra, tendo sido 

efetuado o teste de Kolmogorov-Smirnov para verificar o valor de significância (p). 

Com vista à informação da distribuição dos dados, foram analisados também os gráficos 

de Histogramas, Q-Q Plots, Scatterplots e Boxplots (Pallant, 2001). As medidas de 

assimetria (skeweness) e curtose (kurtosis) dos dados, foram também calculadas, 

assumindo-se normalidade quando os valores estivessem compreendidos no intervalo -1 

e 1 (Maroco, 2007).  

Tendo em conta os valores das medidas de assimetria e curtose, concluiu-se que 

a presente amostra se coadunava com os critérios de inclusão de normalidade, deste 

modo prosseguiu-se com a análise estatística por meio de testes paramétricos.  

Seguidamente procedeu-se à análise das propriedades psicométricas, ou seja, 

análise da consistência interna (Alpha de Cronbach) das dimensões dos instrumentos e 

também do instrumento geral; e análise fatorial confirmatória dos instrumentos em 

estudo, de modo a verificar o ajustamento do modelo original do instrumento na 

amostra do presente estudo. Assim, para a consistência interna foi verificado o valor de 

Apha de Cronbach, sendo considerado aceitável um valor superior a .70; e para a 

análise fatorial confirmatória de 1ª ordem foram analisados os valores de alguns índices, 

como o Comparative Fit Index (CFI), (sendo um valor aceitável superior a .90), o Root 

Mean Square error of Approximation (RMSEA) e o Root Mean Square Residuals 

(RMR), ambos com valor aceitável sendo inferiores a .08 (Bentler, 2006). 
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Numa fase seguinte, foram realizadas análises estatísticas, nomeadamente 

análises correlacionais e diferenciais (análise de comparação de médias e de variância 

multivariada) das variáveis em estudo, assim como análises de predição. Para testar o 

efeito mediador das dificuldades de regulação emocional na associação entre vinculação 

aos pais e investimento esquemático na aparência, foram elaborados modelos de 

equações estruturais com recurso ao programa AMOS na versão 23.0, partindo do 

método de Bootstrap. Os resultados foram analisados a partir do valor de significância 

de p< .05. 

Resultados 

De modo a proceder à análise das associações entre a vinculação aos pais, 

dificuldades de regulação emocional e investimento esquemático na aparência, foram 

realizadas análises correlacionais entre as variáveis supracitadas.  

Em relação à associação entre vinculação aos pais e dificuldades de regulação 

emocional, verifica-se a existência de correlações negativas entre a qualidade do laço 

emocional e clareza, impulso e estratégias (entre r= -.08 e r= -.19, p< .01) para ambas 

as figuras parentais, no entanto para a figura materna acresce a associação com a não-

aceitação (r= -.07, p< .05). As dimensões ansiedade de separação e inibição da 

exploração e individualidade correlacionam-se positiva e significativamente, de forma 

fraca e moderada com clareza, impulso, não-aceitação, objetivos e estratégias (entre 

r= .12 e r= .37, p< .01) para ambas as figuras parentais (Tabela 1).  

Relativamente à associação entre vinculação aos pais e investimento 

esquemático na aparência, verifica-se que a dimensão ansiedade de separação se 

correlaciona significativamente de forma positiva com a saliência auto-avaliativa e 

saliência motivacional (entre r= .13, p< .01 e r= .19, p< .01) para ambas as figuras 

parentais. A dimensão qualidade do laço emocional ao pai e à mãe correlaciona-se 
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positiva e significativamente com a saliência motivacional (r= .13, p< .01 e r= .17, p< 

.01), respetivamente. Já a dimensão inibição da exploração e individualidade relativa 

ao pai e à mãe, correlaciona-se positiva e significativamente com a saliência auto-

avaliativa (r= .16, p< .01 e r= .17, p< .01), respetivamente (Tabela 1). 

 No que concerne à associação entre dificuldades de regulação emocional e 

investimento esquemático na aparência, verifica-se que a saliência auto-avaliativa se 

correlaciona positiva e significativamente de forma fraca e moderada com as dimensões 

clareza, impulso, não-aceitação, objetivos e estratégias (entre r= .27 e r= .37, p< .01) 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1 

Correlação entre variáveis, média e desvio-padrão (N=948) 

* p< .05;  ** p< .01 

 

Variáveis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Vinculação ao pai              
1- Qualidade do laço 

emocional 
- - - - - - - - - - - - - 

2- Ansiedade de 

separação 
.51** - - - - - - - - - - - - 

3- Inibição da exploração 

e individualidade 
-.28** .11** - - - - - - - - - - - 

Vinculação à mãe              

4- Qualidade do laço 

emocional 
.64** .31** -.42** - - - - - - - - - - 

5- Ansiedade de 

separação 
.24** .85** .08* .41** - - - - - - - - - 

6- Inibição da exploração 

e individualidade 
-.31** .06 .85** -.43** .06 - - - - - - - - 

Dificuldades de 

regulação emocional 
             

7- Clareza -.13** .14** .21** -.19** .15** .22** - - - - - - - 

8- Impulso -.08* .19** .33** -.13** .19** .37** .42** - - - - - - 

9- Não aceitação -.03 .16** .16** -.07* .18** .21** .32** .53** - - - - - 

10- Objetivos -.03 .12** .13** -.02 .13** .15** .28** .56** .50** - - - - 

11- Estratégias -.09** .19** .30** -.15** .20** .32** .46** .70** .67** .65** - - - 

Investimento na 

aparência 
             

12- Saliência auto-

avaliativa 
-.01 .19** .16** -.02 .18** .17** .27** .27** .30** .31** .37** - - 

13- Saliência 

motivacional 
.13** .14** -.01 .17** .13** .00 -.02 .02 .05 .04 -.02 .48** - 

Média 5.26 3.75 2.69 5.43 3.85 2.74 2.24 2.25 2.36 2.84 2.17 3.11 3.43 

Desvio-padrão .83 .93 .95 .61 .87 .95 .75 .81 .91 .85 .78 .67 .66 
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Variância da vinculação aos pais, dificuldades de regulação emocional e do 

investimento esquemático na aparência, em função do sexo, idade e satisfação com 

a imagem corporal dos participantes 

De acordo com os objetivos delineados foram realizados test-t para amostras 

independentes entre as variáveis em estudo, em função da variável sexo e da variável 

satisfação com a imagem corporal. Para a variável idade, foi realizada uma análise de 

variância multivariada. As comparações múltiplas entre os grupos foram realizadas 

através de testes post-hoc, utilizando-se o teste de Scheffé (Maroco, 2007). 

Relativamente ao sexo, constata-se que a dimensão qualidade do laço 

emocional referente à figura paterna e à figura materna apresenta diferenças 

significativas t (641.63) = -3.39, p= .001 IC 95% [-.31, -.08] e t (568.77) = - 4.84, p= 

.001 IC 95% [-.30, -.13], respetivamente. Observa-se que o sexo feminino apresenta 

maiores níveis de qualidade do laço emocional ao pai e à mãe (M= 5.33; DP= .82 e M= 

5.51; DP= .57) comparativamente ao sexo masculino (M= 5.13; DP= .85 e M= 5.30; 

DP= .68) respetivamente. A dimensão ansiedade de separação ao pai e à mãe também 

apresenta diferenças estatisticamente significativas face ao sexo t (946) = - 4.86, p= 

.001 IC 95% [-.43, -.18] e t (946) = - 5.14, p= .001 IC 95% [-.42, -.19], respetivamente. 

Verifica-se também que o sexo feminino apresenta maiores níveis de ansiedade de 

separação ao pai e à mãe (M= 3.86; DP= .93 e M= 3.96; DP= .86), comparativamente 

ao sexo masculino (M= 3.55; DP= .93 e M= 3.65; DP= .87), respetivamente. A 

dimensão inibição da exploração e individualidade relativa ao pai e à mãe, em função 

da variável sexo, verifica também diferenças significativas t (946) = 3.21, p= .001 IC 

95% [.08, .34] e t (946) = 3.01, p= .001 IC 95% [.07, .32], respetivamente. Constata-se 

que o sexo masculino apresenta maiores níveis de inibição da exploração e 

individualidade relativa ao pai e à mãe (M= 2.82; DP= .97 e M= 2.87; DP= .95), 
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respetivamente, do que o sexo feminino (M= 2.61; DP= .94 e M= 2.67; DP= .95) 

(Tabela 2).  

Atendendo às dimensões das dificuldades de regulação emocional, face ao 

sexo, observam-se diferenças significativas apenas na dimensão não-aceitação t (946) = 

2.28, p= .02 IC 95% [.02, .26], onde se verifica que o sexo masculino tem maiores 

dificuldades em aceitar as emoções disfóricas e lidar positivamente com elas (M= 2.45; 

DP= .86), do que o sexo feminino (M= 2.31; DP= .93) (Tabela2). 

Quanto ao investimento esquemático na aparência, verificam-se diferenças 

significativas na dimensão saliência auto-avaliativa face ao sexo, t (725.76) = -3.22, 

p= .001 IC 95% [-.23, -.06]. Analisando as médias, observa-se que o sexo feminino 

apresenta maiores níveis de crenças de como o seu aspeto físico permite aferir o seu 

valor pessoal (M= 3.15, DP= .69), do que o sexo masculino (M= 3.01; DP= .62) (Tabela 

2). 
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Tabela 2 

Análise diferencial da vinculação aos pais, dificuldades de regulação emocional e 

investimento na aparência em relação ao sexo 

 Sexo M±DP IC95% Direção das 

diferenças 

Vinculação ao pai     

Qualidade do laço 

emocional 

1- Masculino 

  2- Feminino 

5.13±.85 

5.33±.82 
[-.31; -.08] 1<2 

Ansiedade de separação 1- Masculino 

  2- Feminino 

3.55±.93 

3.86±.93 
[-.43; -.18] 1<2 

Inibição da exploração e 

individualidade 

1- Masculino 

  2- Feminino 

2.82±.97 

2.61±.94 
[.08; .34] 1>2 

     

Vinculação à mãe     

Qualidade do laço 

emocional 

1- Masculino 

  2- Feminino 

5.30±.68 

5.51±.57 
[-.30; -.13] 1<2 

Ansiedade de separação 1- Masculino 

  2- Feminino 

3.65±.87 

3.96±.86 
[-.42; -.19] 1<2 

Inibição da exploração e 

individualidade 

1- Masculino 

  2- Feminino 

2.87±.95 

2.67±.95 
[.07; .32] 1>2 

    

Dificuldades de 

regulação emocional 

    

Não-aceitação 1- Masculino 

  2- Feminino 

2.45±.86 

2.31±.93 
[.02; .26] 1>2 

Investimento na 

aparência  

  
  

Saliência auto-avaliativa 1- Masculino 

  2- Feminino 

3.01±.62 

3.15±.69 
[-.23; -.06] 1<2 

 

Em relação à idade, foram elaborados 3 grupos de acordo com faixas etárias em 

que os jovens usualmente experimentam vivências pessoais distintas: o primeiro grupo 

dos 18 aos 23 anos; o segundo grupo dos 24 aos 27 anos; e o terceiro grupo dos 28 aos 

30 anos.   

Relativamente às dimensões da vinculação referentes à figura paterna, as 

análises multivariadas apontam para a inexistência de diferenças estatisticamente 

significativas face à idade F(6, 1888)= 1.26, p= .27, ƞ2 = .50. Pelo contrário, na figura 

materna as análises apontam para diferenças estatisticamente significativas face à idade 

F(6, 1888)= 2.24, p= .04, ƞ2 = .79. A partir das análises univariadas verifica-se que esta 

diferenciação está presente na dimensão ansiedade de separação F(2, 945)= 4.87, p= 
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.01, ƞ2= .80, evidenciando-se que o grupo de indivíduos com idades compreendidas 

entre os 18 e 23 apresentam maiores níveis de ansiedade de separação (M= 3.89; DP= 

.87) do que o grupo de indivíduos com idades compreendidas entre os 24 e 27 anos (M= 

3.63; DP= .82) (Tabela 3). 

Relativamente às dificuldades de regulação emocional face à idade, as análises 

multivariadas apontam para a existência de diferenças significativas F(12, 1882) = 3.18, 

p= .001, 2
 = .99. Verifica-se a existência de diferenças na dimensão objetivos F(2, 

945) = 4.13, p= .02, 2
 = .73, revelando que o grupo dos 18 aos 23 têm maiores 

dificuldades no envolvimento de comportamentos centrados em objetivos aquando de 

uma situação ansiogénica (M= 2.88; DP= .86) do que o grupo dos 28 aos 30 anos (M= 

2.63; DP= .80) (Tabela 3). 

No que concerne ao investimento esquemático na aparência face à idade, os 

resultados também apontam para diferenças significativas F(4, 1890) = 2.95, p= .02, 

2= .79. Atendendo às análises univariadas, observa-se que esta diferenciação ocorre em 

ambas as dimensões: saliência auto-avaliativa (F(2, 945) = 5.23, p= .01, 2
 = .83), 

denotando que o grupo de indivíduos dos 18 aos 23 anos apresenta maiores níveis de 

crenças de como o seu aspeto físico permite aferir o seu valor pessoal (M= 3.14; DP= 

.70), do que o grupo dos 24 aos 27 anos (M= 2.94; DP= .53); e saliência motivacional 

(F(2, 945) = 3.22, p= .04, 2
 = .62), verificando-se que o grupo dos 18 aos 23 anos 

apresenta maiores níveis de atenção à sua aparência, querendo reforçar a atratividade 

(M= 3.45; DP= .66), do que o grupo dos 24 aos 27 anos (M= 3.30; DP= .66) (Tabela 3). 
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Tabela 3 

Análise diferencial da vinculação aos pais, dificuldades de regulação emocional e 

investimento na aparência em relação à idade 

 Idade M±DP IC95% Direção das 

diferenças 

Vinculação à mãe     

Ansiedade de separação 1- 18 aos 23 

2- 24 aos 27 

3- 28 aos 30 

3.89±.87 

3.63±.82 

3.87±.94 

[3.82, 3.95] 

[3.47, 3.78] 

[3.69, 4.03] 

1>2 

    

Dificuldades de 

regulação emocional 

    

Objetivos 1- 18 aos 23 

2- 24 aos 27 

3- 28 aos 30 

2.88±.86 

2.79±.83 

2.63±.80 

[2.81, 2.94] 

[2.64, 2.93] 

[2.45, 2.79] 

1>3 

Investimento na 

aparência  

   
 

Saliência auto-avaliativa 1- 18 aos 23 

2- 24 aos 27 

3- 28 aos 30 

3.14±.70 

2.94±.53 

3.08±.53 

[3.09, 3.18] 

[2.82, 3.05] 

[2.94, 3.20] 

1>2 

Saliência motivacional 1- 18 aos 23 

2- 24 aos 27 

3- 28 aos 30 

3.45±.66 

3.30±.66 

3.43±.63 

[3.40, 3.50] 

[3.18, 3.40] 

[3.29, 3.55] 

1>2 

 

Em relação à satisfação com a imagem corporal, verificam-se diferenças 

significativas na vinculação aos pais. A dimensão qualidade do laço emocional 

denota diferenças significativas t (273.42) = 2.69, p= .01 IC 95% [.05, .33] e t (945) = 

2.64, p= .01 IC 95% [.03, .23], para pai e mãe respetivamente. De igual modo, 

verificam-se diferenças relativamente à dimensão inibição da exploração e 

individualidade t (945) = -3.65, p= .001 IC 95% [-.44, -.13] e t (945) = -4.07, p= .001 

IC 95% [-.47, -.16], para pai e mãe, respetivamente. Analisando as médias, observa-se 

que os indivíduos satisfeitos com a sua imagem corporal apresentam maiores níveis de 

qualidade do laço ao pai e mãe (M= 5.30; DP= .82 e M= 5.46; DP= .60), 

respetivamente, relativamente aos indivíduos insatisfeitos (M= 5.11; DP= .87 e M= 

5.33; DP= .66). Em contrapartida, os indivíduos insatisfeitos com a sua imagem 

corporal apresentam maiores níveis de inibição da exploração relativa ao pai e à mãe 
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(M= 2.91; DP= .98 e M= 3.00; DP= .95), respetivamente, quando comparados aos 

indivíduos satisfeitos (M= 2.63; DP= .94 e M= 2.68; DP= .95) (Tabela 4). 

No que diz respeito às dificuldades de regulação emocional face à satisfação 

com a imagem corporal, verificam-se diferenças significativas em todas as dimensões: 

clareza t (241.09)= -5.81, p= .001 IC 95% [-.55, -.27]; impulso t (254.65)= -3.13, 

p=.001 IC 95% [-.37, -.09]; não-aceitação t (248.89)= -2.54, p= .01 IC 95% [-.38, -

.05]; objetivos t (258.56)= -3.14, p= .001 IC 95% [-.39, -.09]; e estratégias t (251.15)= 

-4.32, p= .001 IC 95% [-.45, -.17]. Verifica-se que os indivíduos que se encontram 

insatisfeitos relativamente à sua imagem corporal apresentam maiores dificuldades de 

regulação emocional do que aqueles que se encontram satisfeitos, nomeadamente e 

respetivamente na: clareza emocional (M= 2.57; DP= .91 e M= 2.16; DP= .69); em 

controlar impulsos (M= 2.43; DP= .92 e M= 2.21; DP= .78); em aceitar as emoções 

(M= 2.53; DP= 1.07 e M= 2.32; DP= .86); em se envolver em comportamentos 

centrados em objetivos aquando uma situação stressante (M= 3.03; DP= .95 e M= 2.79; 

DP= .82); e no acesso a estratégias emocionais reguladas (M= 2.42; DP= .91 e M= 2.11; 

DP= .74) (Tabela 4). 

Relativamente às análises diferenciais do investimento esquemático na 

aparência face à satisfação com a imagem corporal, observam-se diferenças 

significativas na dimensão saliência auto-avaliativa t (267.20) = -11.77, p= .001 IC 

95% [-.74, -.53]. Os indivíduos que se mostram insatisfeitos com a sua imagem corporal 

revelam níveis de maior atenção com a aparência e crenças de como o seu aspeto físico 

permite aferir o seu valor pessoal (M= 3.61; DP= .67), comparativamente com os 

indivíduos que se encontram satisfeitos (M= 2.98; DP= .61) (Tabela 4). 
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Tabela 4 

Análise diferencial da vinculação aos pais, dificuldades de regulação emocional e 

investimento na aparência em relação à satisfação com a imagem corporal 

 Satisfação 

com a imagem 

corporal 

M±DP IC95% Direção das 

diferenças 

Vinculação ao pai     

Qualidade do laço 

emocional 

1- Sim 

2- Não 

5.30±.82 

5.11±.87 
[.05; .33] 1>2 

Inibição da exploração e 

individualidade 

1- Sim 

2- Não 

2.63±.94 

2.91±.98 
[-.44; -.13] 1<2 

     

Vinculação à mãe     

Qualidade do laço 

emocional 

1- Sim 

2- Não 

5.46±.60 

5.33±.66 
[.03; .23] 1>2 

Inibição da exploração e 

individualidade 

1- Sim 

2- Não 

2.68±.95 

3.00±.95 
[-.47; -.16] 1<2 

     

Dificuldades de regulação 

emocional 

  
  

Clareza 1- Sim 

2- Não 

2.16±.69 

2.57±.91 
[-.55; -.27] 1<2 

Impulso 1- Sim 

2- Não 

2.21±.78 

2.43±.92 
[-.37; -.09] 1<2 

Não-aceitação 1- Sim 

2- Não 

2.32±.86 

2.53±1.07 
[-.38; -.05] 1<2 

Objetivos 1- Sim 

2- Não 

2.79±.82 

3.03±.95 
[-.39; -.09] 1<2 

Estratégias 1- Sim 

2- Não 

2.11±.74 

2.42±.91 
[-.45; -.17] 1<2 

Investimento na aparência      

Saliência auto-avaliativa 1- Sim 

2- Não 

2.98±.61 

3.61±.67 
[-.74; -.53] 1<2 

 

O papel mediador das dificuldades de regulação emocional na associação entre 

vinculação aos pais e investimento esquemático na aparência 

De acordo com os resultados, obtido no modelo de equações estruturais, 

observa-se um efeito inicial significativo e positivo entre a ansiedade de separação ao 

pai e a inibição da exploração e individualidade relativa à mãe face à saliência auto-

avaliativa (β = .28) e (β = .15) respetivamente. Constata-se ainda um efeito inicial 

positivo entre a ansiedade de separação relativa ao pai face à saliência motivacional 

(β = .30) e um efeito negativo entre a ansiedade de separação à mãe e a saliência 
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motivacional (β = -.22). Por fim, denota-se um efeito inicial positivo entre a qualidade 

do laço emocional à mãe e a saliência motivacional (β = .28). 

Posteriormente foi analisado o papel das dificuldades de regulação emocional 

como mediador. Os efeitos preditores foram testados recorrendo a modelos de equações 

estruturais combinando variáveis latentes com path analysis (Maroco, 2014).  

Relativamente à figura materna, verifica-se que a qualidade do laço emocional prediz 

negativamente as dificuldades de regulação emocional (β = -.15). Por outro lado, a 

ansiedade de separação e a inibição da exploração e individualidade predizem 

positivamente as dificuldades de regulação emocional (β = .24) e (β = .27), 

respetivamente. Quanto à figura paterna, não se verificam quaisquer predições face às 

dificuldades de regulação emocional. Observa-se ainda que as dificuldades de 

regulação emocional predizem positivamente a saliência auto-avaliativa (β = .41). 

Após a realização da testagem do papel mediador das dificuldades de regulação 

emocional, constata-se que o efeito direito inicial da inibição da exploração e 

individualidade relativa à figura materna sobre a saliência auto-avaliativa perdeu 

significância (β = .00). Assim, verifica-se uma mediação total com efeito positivo das 

dificuldades de regulação emocional na associação da inibição da exploração e 

individualidade relativa à mãe e a saliência auto-avaliativa (SE= .02; β= .11, IC 90% 

[.08, .13]). No modelo final, observa-se ainda que os efeitos diretos entre a ansiedade 

de separação ao pai e saliência motivacional, assim como entre a qualidade do laço 

emocional à mãe e saliência motivacional e ainda entre a ansiedade de separação 

face ao pai e saliência auto-avaliativa perderam magnitude (β = .14, β = .14 e β = .11), 

respetivamente. De igual modo, o efeito direto entre a qualidade do laço emocional à 

mãe e dificuldades de regulação emocional perdeu magnitude (β = -.14), ao passo que 

o efeito direto entre ansiedade de separação face à mãe e dificuldades de regulação 
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Dificuldades 

de regulação 

emocional 

emocional ganhou magnitude (β = .26). Por fim, o efeito direto entre a ansiedade de 

separação face à mãe e saliência motivacional perdeu significância (β = -.05) (figura 

1). Constata-se que os índices de ajustamento do modelo se encontram adequados: 

χ2(34) =169.98; p= .001; Ratio= 4.99; CFI= .97; TLI= .95; RMR= .03; RMSEA= .07. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

       χ2(34) =169.98 p= .001; CFI= .97; 

       TLI= .95; RMR= .03; RMSEA= .07 

      SE= .02, p< .001, β= .11 

.          

 

 

 

Figura 1. Modelo representativo do efeito mediador das dificuldades de regulação 

emocional na associação entre inibição da exploração e individualidade mãe e saliência 

auto-avaliativa 
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Discussão 

O presente estudo teve como principal objetivo analisar o papel da vinculação 

aos pais e da regulação emocional no investimento esquemático na aparência dos jovens 

adultos. Observou-se que a qualidade do laço emocional a ambas as figuras parentais 

se associou de forma negativa com a clareza, impulso e estratégias, e no caso da figura 

materna acresce a associação com a não-aceitação. Por outro lado, a ansiedade de 

separação e a inibição da exploração e individualidade relativa a ambas as figuras 

parentais associou-se de forma positiva com as dificuldades de regulação emocional na 

sua totalidade. Deste modo, destaca-se a importância da qualidade do laço emocional 

aos pais como fator protetor face a dificuldades de regulação emocional nos jovens, 

evidenciando que uma relação pautada por confiança e segurança parece favorecer a 

regulação emocional, como o controlo dos impulsos, a clareza e aceitação das emoções, 

assim como o planeamento de estratégias para regulá-las. Neste sentido, Bowlby (1973) 

refere que a qualidade da vinculação desde a infância até à fase adulta, está 

intrinsecamente ligada ao controlo e maturação emocional dos indivíduos.  

Em contrapartida, a dependência, insegurança e inibição da individualidade do jovem 

parecem constituir-se como variáveis que potenciam dificuldades de regulação 

emocional. Poderá ser explicativo o facto da inibição à exploração e individualidade ser 

contraproducente, especialmente em jovens adultos, pois interfere no processo de 

autonomia e desenvolvimento emocional, resultando numa menor capacidade de 

regulação emocional.  

Segundo Manzeske e Stright (2009), a jovem adultícia pressupõe que os 

indivíduos aperfeiçoem, de forma autónoma, as suas próprias estratégias emocionais, 

com mínimo de interferência das figuras parentais, de forma a consolidarem o processo 

de autonomia e adaptação. Quando as interações com as mesmas são caracterizadas por 
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controlo excessivo, inconsistência e inibição da exploração, conduzem a sentimentos de 

desvalorização e menor eficácia na regulação emocional (Greenberg, 1999). 

Relativamente à associação entre vinculação aos pais e investimento 

esquemático na aparência, verificou-se que a ansiedade de separação e a inibição da 

exploração e individualidade relativa a ambas as figuras parentais se associaram 

positivamente com a saliência auto-avaliativa. Observou-se também que a qualidade 

do laço emocional e ansiedade de separação a ambas as figuras parentais se 

associaram positivamente à saliência motivacional. Considera-se que a dimensão 

ansiedade de separação apenas se assume uma variável negativa quando se 

experienciam os seus extremos. Deste modo, a ansiedade pode ser positiva no contexto 

da vinculação quando exerce um papel adaptativo no desenvolvimento do jovem. Posto 

isto, níveis considerados normativos de ansiedade de separação, estando 

intrinsecamente ligados a um ambiente familiar pautado por segurança e confiança, 

podem potenciar um desenvolvimento ajustado e, por conseguinte, predispõe o jovem a 

possuir uma imagem de si mais segura e positiva (Barbosa & Costa, 2001), esforçando-

se por manter a sua aparência. Por outro lado, quando a ansiedade de separação se 

assume extrema e/ ou está presente inibição da exploração e individualidade do jovem, 

estas variáveis colocam-se como entraves ao processo de autonomia, podendo ter efeitos 

no desenvolvimento emocional (Manzeske & Stright, 2009). Este cenário poderá 

proporcionar ao jovem uma imagem negativa de si, preocupações e insegurança com a 

sua própria aparência, bem como maior suscetibilidade à opinião alheia, potenciando 

níveis mais elevados de saliência auto-avaliativa. 

No que concerne à associação entre dificuldades de regulação emocional e 

investimento esquemático na aparência, verificou-se que as dificuldades de regulação 

emocional (clareza, impulso, objetivos, não-aceitação e estratégias) se associaram 
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positivamente com a saliência auto-avaliativa. Atendendo aos resultados obtidos, 

constata-se que um jovem que tenha dificuldades na clareza e na aceitação emocional, 

bem como no recurso a estratégias de regulação, pode também estar propenso a 

dificuldades na clarificação dos seus pensamentos e sentimentos relativos à aparência e 

a dificuldades em modificá-los. Desta forma, poderão haver distorções cognitivas e, por 

conseguinte, elevação da saliência auto-avaliativa. Por outro lado, os jovens que 

possuem maior clareza emocional e maiores recursos a estratégias emocionais, poderão 

perceber mais facilmente sentimentos disfuncionais em relação à aparência, havendo, 

deste modo, maior probabilidade de os modificar. Tendo em conta este aspeto, os 

jovens com menores dificuldades de regulação emocional, parecem estar mais 

propensos a investirem de forma mais ajustada na sua aparência. De acordo com 

Muehlenkamp et al. (2012), a regulação emocional, mais concretamente a clareza 

emocional, constitui-se como fator protetor face a comportamentos desadaptativos, uma 

vez que uma baixa clareza emocional pode levar a que o indivíduo não reconheça nem 

compreenda as suas emoções (Gohm, 2003). 

Relativamente às variáveis sociodemográficas, o estudo apontou para diferenças 

da vinculação aos pais face ao sexo. Observou-se que o sexo feminino apresenta 

maiores níveis de qualidade do laço emocional e ansiedade de separação, ao passo 

que o sexo masculino denota maiores níveis de inibição da exploração e 

individualidade. Este resultado era esperado, na medida em que a literatura tem vindo a 

descrever maior proximidade física e emocional às figuras parentais, por parte do sexo 

feminino, assim como maiores níveis de ansiedade de separação, o que, por 

conseguinte, proporciona uma maior dependência face às mesmas (e.g. Matos & Costa, 

2006; Moura & Matos, 2008). Tal facto poderá ser explicado devido às características 

do sexo feminino, sendo usualmente mais afáveis, revelando maior proximidade nas 
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relações interpessoais e pela procura de suporte, o que favorece o fortalecimento dos 

laços afetivos com as figuras parentais. Relativamente ao sexo masculino denotar 

maiores níveis de inibição da exploração e individualidade, poderá ser justificado pelo 

facto dos rapazes serem mais propensos a envolver-se em atividades voltadas para o 

exterior. Assim, as figuras parentais poderão tentar resguardá-los, controlando-os e 

inibindo algumas situações, receando algum tipo de envolvimento em comportamento 

de risco. De acordo com Lomba, Apóstolo, Azeredo e Mendes (2011), o sexo masculino 

denota maior prevalência em comportamentos de risco devido ao desejo de arriscar e de 

aventura. 

Face às dificuldades de regulação emocional, verificou-se que o sexo 

masculino manifesta maiores dificuldades em aceitar as emoções e lidar positivamente 

com elas. O estudo de Shiovitz Lemonik (2015), realizado com 235 jovens adultos com 

vista a analisar a desregulação emocional corrobora este resultado, constatando que o 

sexo masculino evidencia maiores dificuldades a nível da aceitação das emoções. 

Poderá ser explicativo o facto da expressão emocional, tendo em conta o contexto 

sociocultural, ser mais restritiva para o sexo masculino. Por outro lado, as mulheres são 

mais estimuladas a verbalizar as suas emoções e a lidar com as mesmas, tendo algum 

suporte das figuras significativas (Núñez, Fernández-Berrocal, Rodríguez & Postigo, 

2008). Desta forma, os homens poderão inibir as suas emoções, evitando lidar com as 

mesmas (Carlotto, 2011; Formiga, 2006) e, por conseguinte, acarretar maiores 

dificuldades em aceitá-las.  

No que concerne ao investimento esquemático na aparência face ao sexo, 

verificou-se que o sexo feminino detém maiores níveis de saliência auto-avaliativa. 

Tal facto poderá ser explicado pelas maiores preocupações e importância que as 

mulheres atribuem à sua aparência devido a aspetos socioculturais, que propagam 
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padrões e ideais de beleza mais rígidos para o sexo feminino (Cash et al., 2004). Estas 

variáveis poderão, desta forma, potenciar maiores níveis de saliência auto-avaliativa. O 

estudo de Nazaré et al. (2010), com 226 sujeitos adultos de ambos os sexos, com o 

objetivo verificar as características psicométricas da versão portuguesa do Inventário de 

Esquemas sobre a Aparência - Revisto (ASI-R), vai ao encontro deste resultado, 

evidenciando maiores níveis de investimento na aparência no sexo feminino.  

Relativamente às diferenças na vinculação aos pais face à idade, observou-se 

que indivíduos com idades compreendidas entre os 18 e os 23 anos denotam maiores 

níveis de ansiedade de separação à mãe face aos indivíduos mais velhos (24-27 anos). 

Este resultado seria expectável, uma vez que indivíduos mais novos, devido ao início do 

processo de maior autonomia e independência e também à sua maior imaturidade 

emocional face aos mais velhos, podem estar mais propensos a dificuldades no processo 

de separação das figuras parentais, originando maiores níveis de ansiedade. Neste caso 

em particular, evidenciam-se maiores níveis de ansiedade de separação face à figura 

materna, que se pode justificar devido à mãe ser a principal responsável pelos primeiros 

cuidados durante a infância e continuar, na sua grande maioria, a manifestar-se como a 

figura de apoio e maior proximidade para os jovens. A literatura corrobora este 

resultado, salientando que os níveis de ansiedade de separação face às figuras parentais 

vão diminuindo progressivamente, quer por se tornarem, ao longos dos tempos, mais 

autónomos, quer pelas novas relações significativas que vão estabelecendo, procurando 

segurança e apoio no exterior (e.g. Fleming, 2005; Sroufe, Egeland, Carlson & Collins, 

2005).   

Observou-se ainda que relativamente às dificuldades de regulação emocional 

face à idade, os jovens entre os 18 e os 23 anos denotam maiores dificuldades no 

envolvimento de comportamentos centrados em objetivos quando experienciam 
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emoções negativas do que jovens entre os 28 e os 30 anos. Os jovens mais novos, não 

tendo adquirido a mesma maturidade, não tendo, à partida, um repertório diversificado 

de experiências emocionais e vivenciando transformações psicológicas face aos mais 

velhos, poderão estar mais suscetíveis a experienciarem as suas emoções de forma mais 

intensa, tendo dificuldades em se concentrarem na realização de tarefas. De acordo com 

Orgeta (2009), a capacidade de regulação emocional tende a aumentar com a idade, 

podendo ser devido à elevação da inteligência cristalizada e à diminuição dos níveis de 

neuroticismo. 

Relativamente ao investimento na aparência face à idade, verificou-se que os 

jovens entre os 18 e 23 anos denotam maiores níveis de saliência auto-avaliativa e de 

saliência motivacional face aos jovens com idades compreendidas entre 24 e 27 anos. 

Os indivíduos mais novos parecem esforçar-se mais para manter a sua atratividade e ao 

mesmo tempo estão mais atentos e preocupados com a sua aparência e opiniões alheias, 

potenciando o desajuste no investimento na aparência. Os indivíduos mais novos 

poderão investir mais na sua aparência devido ao início de experiências românticas, que 

por sua vez implica alguma preocupação acerca da avaliação de outras pessoas (Alferes, 

2006), o que aliada à imaturidade dos jovens, face aos mais velhos, pode tornar-se 

disfuncional. Consistente com a literatura está um estudo com 443 universitários de 

ambos os sexos, com intuito de averiguar o pensamento social e comportamentos 

associados ao corpo, verificando que a aparência possuía um maior peso nas relações 

interpessoais em indivíduos mais jovens (Camargo, Justo & Jodelet, 2010). 

No que concerne à vinculação aos pais face à satisfação com a imagem 

corporal, verificou-se que os indivíduos satisfeitos com a mesma denotam níveis mais 

elevados de qualidade do laço emocional e menores níveis de inibição da exploração 

e individualidade relativa a ambas figuras parentais face aos indivíduos que se 
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encontram insatisfeitos. Este resultado reflete os efeitos que a qualidade da vinculação 

pode ter na imagem que os jovens têm de si, mais segura e confiante, refletindo-se na 

satisfação com a mesma. Segundo Barbosa et al. (2011), o contexto das relações que o 

jovem vai construindo ao longo da vida é importante para o desenvolvimento de 

representações positivas de si e do seu corpo. As autoras mencionam também que 

relações afetivas inseguras com as figuras parentais propiciam uma relação mais 

negativa com o corpo. Segundo Park e Beaudet (2007), indivíduos com uma vinculação 

ansiosa são mais suscetíveis à opinião e à aceitação de outras pessoas acerca da sua 

aparência física. Para Troisi et al. (2006), a insatisfação corporal, proveniente de uma 

vinculação insegura, onde o indivíduo desloca a atenção para o seu corpo, pode estar 

associada ao medo da rejeição. O estudo de Cheng e Mallinckrodt (2009), com 224 

estudantes do sexo feminino, do ensino superior, objetivando analisar o papel da 

vinculação e dos media na insatisfação corporal, corrobora os resultados da presente 

investigação. No estudo evidencia-se a qualidade da vinculação como um fator protetor 

face à insatisfação corporal, devido ao facto dos indivíduos que experienciaram uma 

vinculação segura, estarem também mais seguros acerca da sua aparência e, deste modo, 

menos propensos à manipulação dos media, reduzindo a insatisfação corporal. 

Quanto às diferenças das dificuldades de regulação emocional face à 

satisfação com a imagem corporal, observou-se que indivíduos insatisfeitos com a 

mesma denotam maiores dificuldades na clareza emocional, no controlo dos impulsos, 

na aceitação das emoções, em conseguir realizar tarefas/objetivos aquando de emoções 

negativas e no acesso a estratégias emocionais reguladas. Os indivíduos insatisfeitos 

com a sua imagem corporal podem estar propensos a emoções negativas associadas à 

mesma. Segundo Sim e Zeman (2006), as emoções negativas constituem-se como 

fatores de risco ao desenvolvimento de insatisfação corporal, e esta, por sua vez, 
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potencia ainda mais emoções negativas devido à contradição entre o corpo real e o 

ideal. Estas emoções podem tornar-se disfuncionais ao ponto dos indivíduos terem 

dificuldades em clarificá-las, em se concentrarem em outras tarefas, ou até adotarem 

estratégias para que possam reverter essa situação.  

Relativamente às diferenças no investimento na aparência face à satisfação 

com a imagem corporal, observou-se que os jovens insatisfeitos com a mesma revelam 

maiores níveis de saliência auto-avaliativa. Este resultado era expectável devido ao 

facto dos jovens que se encontram insatisfeitos tenderem a ter maiores preocupações 

com sua aparência e a almejarem estar ao nível dos padrões de beleza socialmente 

impostos. Indivíduos com elevados níveis de saliência auto-avaliativa têm tendência a 

distorções cognitivas que, à medida que aumentam, reforçam a insatisfação corporal 

(Jakatdar et al., 2006).  

  Por fim, relativamente à vinculação aos pais, observou-se que a ansiedade de 

separação ao pai e a inibição da exploração e individualidade relativa à mãe 

predizem positivamente a saliência auto-avaliativa. Por outro lado, a qualidade do 

laço emocional face à figura materna prediz positivamente a saliência motivacional. 

Verificou-se também que a ansiedade de separação face à figura paterna prediz 

positivamente a saliência motivacional. 

Os jovens que experienciam menor qualidade nas suas relações, onde estão 

patentes sentimentos de insegurança e falta de confiança, tendem a encarar a sua 

imagem numa perspetiva mais negativa e insegura (Barbosa et al., 2011), procurando 

aceitação e sendo suscetíveis às opiniões alheias. Neste sentido, reforça-se a 

importância da qualidade das relações estabelecidas precocemente, pautadas por 

segurança e confiança, como um fator protetor ao desenvolvimento de um investimento 

na aparência disfuncional.  
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Verificou-se também que a qualidade do laço emocional face à figura materna 

prediz negativamente as dificuldades de regulação emocional, ao passo que a 

ansiedade de separação e inibição da exploração e individualidade ambas relativas à 

mãe predizem positivamente as dificuldades de regulação emocional. Estes resultados 

seriam expectáveis, na medida em que se constatam na literatura os efeitos ao nível da 

regulação emocional mediante a qualidade dos laços estabelecidos precocemente (e.g. 

Malekpour, 2007; Moutsiana et al., 2014). Assim, um ambiente promotor de autonomia, 

confiança e segurança potencia a regulação emocional nos jovens (Bowlby, 1969), ao 

passo que a inibição da exploração e individualidade se coloca como entrave ao 

processo de autonomia, o que, por conseguinte, se poderá refletir em dificuldades ao 

nível da regulação emocional (Manzeske & Stright, 2009).  

Contrariamente ao esperado, devido ao facto das figuras parentais terem um 

papel preponderante na capacidade dos jovens regularem as suas emoções, a vinculação 

ao pai não se mostrou como variável preditora das dificuldades de regulação emocional. 

Tal facto poderá ser justificado, na presente amostra, devido à figura materna constituir-

se como referência principal de vinculação (Holmes, 1993) e ao papel significativo da 

mesma na regulação dos estados afetivos da criança, desde muito cedo, que, por sua 

vez, se vai desenvolvendo progressivamente mediante a relação com a figura de 

vinculação (Fonagy & Target, 2002). Assim, de acordo com Tronick (1989), se esta 

interação for capaz de regular os estados emocionais precocemente, existem maiores 

probabilidades, no futuro, do jovem regular as suas emoções de forma mais adaptativa.  

Observou-se ainda que as dificuldades de regulação emocional predizem 

positivamente a saliência auto-avaliativa. As dificuldades ao nível da clareza e da 

aceitação emocional, bem como no acesso a estratégias emocionais eficazes, podem 

conduzir também a maiores dificuldades em lidar com emoções negativas associadas ao 
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corpo e à aparência. Desta forma, o indivíduo poderá reforçar as distorções cognitivas 

acerca da mesma, havendo, por conseguinte, uma maior predisposição para níveis mais 

elevados de saliência auto-avaliativa.  

Mediante a análise do papel mediador das dificuldades de regulação 

emocional, verificou-se que este parece contribuir positiva e totalmente na associação 

entre inibição da exploração e individualidade relativa à mãe e saliência auto-avaliativa. 

Nesta medida, constata-se que a inibição da exploração e individualidade, através de um 

ambiente familiar pautado por controlo e constituindo-se como entrave ao processo de 

autonomia, prediz de forma positiva as dificuldades de regulação emocional. Estas, por 

seu turno, medeiam de forma positiva e total, um investimento potencialmente mais 

disfuncional na aparência, ou seja, maiores níveis de saliência auto-avaliativa. 

Atendendo aos resultados obtidos, observam-se as implicações negativas 

provenientes da inibição ao processo de autonomia do jovem, ao nível da regulação 

emocional, que por sua vez, favorece um investimento mais desajustado na aparência. 

Contudo, constata-se a escassez de estudos que analisem o papel mediador da regulação 

emocional na associação entre vinculação aos pais e investimento esquemático na 

aparência. 

 

Implicações práticas, limitações e pistas futuras 

A presente investigação auxiliou a compreensão da importância que a qualidade 

da vinculação aos pais assume no desenvolvimento emocional e mais concretamente na 

regulação emocional, bem como no investimento esquemático na aparência dos jovens 

adultos. Desta forma, importa salientar as implicações práticas, bem como algumas 

limitações decorrentes da investigação.  
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Seria relevante a utilização dos dados do estudo para programas de intervenção e 

prevenção dirigida a figuras cuidadoras, como forma de consciencialização de que uma 

relação pautada por segurança, confiança e afeto, constitui-se como fator protetor face 

ao investimento desajustado na aparência e às dificuldades de regulação emocional nos 

jovens. De igual forma, poderia ser pertinente a utilização dos dados como forma de 

prevenção a comportamentos desadaptativos relativos à aparência em adolescentes e 

jovens adultos. 

Salientam-se, contudo, algumas limitações face ao presente estudo. Em primeiro 

lugar, foram utilizados instrumentos de autorrelato, que aliado à extensão do protocolo, 

são passíveis de algum cansaço e preenchimento com desejabilidade social. A presente 

amostra denota disparidade entre sexo, idade e satisfação corporal. Observa-se 

predominância do sexo feminino e um reduzido número de participantes acima dos 25 

anos. Verifica-se também um número reduzido de indivíduos insatisfeitos com a sua 

imagem corporal.  

Acresce o facto do presente estudo assumir um carácter transversal, pelo que não 

permite estabelecer uma relação de causalidade entre as variáveis. Desta forma, como 

pistas futuras, parece relevante a realização de investigações posteriores que assumam 

um carácter longitudinal, assim como a recolha da amostra ser extensiva a outras áreas 

do país. Poderia ser conveniente, em futuras investigações, a inclusão de algumas 

variáveis como o bem-estar, autoestima e a presença de perturbações alimentares, assim 

como o controlo de variáveis sociodemográficas como a existência de fratria dos 

sujeitos.  
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Resumo 

A personalidade está implícita na forma como o indivíduo pensa, sente e age em 

diversas circunstâncias de vida. Numa situação adversa, o jovem recorre a estratégias de 

coping em concordância, usualmente, com os traços de personalidade que lhe são 

característicos. Estas variáveis poderão ainda exercer um efeito no investimento, mais 

ou menos ajustado, que o jovem faz na sua aparência. Nesta medida, o presente estudo 

tem como objetivo analisar o papel da personalidade e das estratégias de coping no 

investimento esquemático na aparência em jovens adultos. Irá ser ainda testado o papel 

moderador das estratégias de coping na associação entre a personalidade e investimento 

esquemático na aparência. A amostra foi constituída por 948 jovens adultos entre os 18 

e os 30 anos de ambos os sexos. Foram usados instrumentos de autorrelato, 

nomeadamente: Inventário de Personalidade NEO-FFI-20; COPE – Inventory; e o 

Inventário de Esquemas sobre a Aparência – Revisto (ASI-R). 

Os resultados apontam que a personalidade emocionalmente ajustada e as 

estratégias de coping positivas têm um papel preditor positivo no investimento 

esquemático ajustado na aparência dos jovens. Verifica-se que as estratégias de coping 

positivas exercem um efeito moderador na associação entre neuroticismo, amabilidade, 

extroversão e saliência auto-avaliativa e na associação entre amabilidade e saliência 

motivacional. Por sua vez, as estratégias de coping evitantes exercem um papel 

moderador na associação entre amabilidade e saliência auto-avaliativa e entre 

amabilidade e saliência motivacional.  

 

 

Palavras-Chave: Personalidade, coping, investimento esquemático na aparência, jovens 

adultos. 
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Abstract 

Personality is implicit in the way the individual thinks, feels and acts in different 

life circumstances. In an adverse situation, the young person resorts to coping strategies 

that are usually in accordance with the personality traces that are characteristic to said 

young person. These variables may also have an effect on the investment, more or less 

adjusted, that the young person does in its appearance. In this respect, this study aims to 

analyze the role of personality and coping strategies in the schematic investment in 

appearance in young adults. The moderator role of coping strategies will also be tested 

in the association between personality and schematic investment in appearance. The 

sample consisted of 948 young adults aged between 18 and 30 years of both genders. 

Self-report instruments were used, namely: the NEO-FFI-20 Personality Inventory; 

COPE-Inventory; and the Appearance Schemas Inventory – Revised (ASI-R). 

The results show that an emotionally adjusted personality and positive coping 

strategies have a positive predictive role in the adjusted schematic investment in 

appearance in young people. It appears that positive coping strategies have a moderating 

effect in the association between neuroticism, agreeableness, extroversion and self-

evaluative salience and in the association between agreeableness and motivational 

salience. In turn, avoidance coping strategies have a moderator role in the association 

between agreeableness and self-evaluative salience and in the association between 

agreeableness and motivational salience. 

 

 

 

 

 

Keywords: personality, coping, schematic investment in appearance, young adults. 



50 
 

Personalidade e estratégias de coping 

A teoria da vinculação pode ser um modelo teórico adequado para a 

compreensão da personalidade, devido à importância da interação do indivíduo com o 

meio e das experiências precoces na construção da mesma (Lerner, Lerner, Almerigi & 

Theokas, 2006; McAdams & Olson, 2010).  

Bowlby (1988), enfatiza que as representações mentais das experiências 

precoces com as figuras significativas e o contexto relacional conduzem ao 

desenvolvimento dos modelos internos dinâmicos, que possuem um papel relevante na 

maneira do indivíduo agir e se adaptar. O estabelecimento de uma relação com os pais 

pautada por segurança e confiança, estabelece condições para que o indivíduo seja 

também seguro, responsável e confiante, propiciando uma estrutura de personalidade 

emocionalmente ajustada (Bowlby, 1969). Em contrapartida, a inconsistência de 

cuidados e de afeto constituem-se como fatores que potenciam insegurança no 

indivíduo, criando vulnerabilidade a uma estrutura de personalidade emocionalmente 

desajustada (Noftle & Shaver, 2006). Nesta medida, as experiências de vinculação 

integram-se progressivamente na estrutura da personalidade (Ainsworth & Bowlby, 

1991; Garrido-Rojas, 2006).  

Kernberg (2016), descreve o conceito de personalidade como a integração 

dinâmica das experiências e das características mentais e comportamentais de um 

indivíduo, que vão sendo adquiridas ao longo do tempo. 

Uma das mais influentes abordagens para descrição de personalidade tem sido a 

abordagem dos cinco fatores. Trata-se de um modelo de traços de personalidade que 

enfatiza cinco dimensões: Extroversão, Amabilidade, Conscienciosidade, Neuroticismo 

e Abertura à Experiência (Costa & MacCrae, 1989). A extroversão refere-se a emoções 

positivas e energéticas e também à tendência para a assertividade e procura ativa pela 
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companhia dos outros. A amabilidade refere-se à tendência de ser empático, altruísta e 

cooperativo para com os outros. A conscienciosidade capta o controlo de impulsos e a 

tendência a agir de forma direcionada e motivada a tarefas e objetivos. O neuroticismo 

reflete a presença de afetos negativos como raiva, ansiedade e tristeza, em oposição à 

estabilidade emocional, podendo refletir também estratégias de coping pobres. A 

abertura à experiência diz respeito à curiosidade, ao apreço pela criatividade e a uma 

variedade de experiências (Costa & McCrae, 1992).  

Os traços de personalidade, contudo, não se constituem como determinantes e 

abrangentes em todas as situações e/ou contextos de vida, mas como uma predisposição 

do indivíduo agir, sentir e pensar (McCrae & Costa, 2003). Deste modo, ao longo do 

desenvolvimento, os indivíduos vão adquirindo traços de personalidade que podem 

desempenhar um papel relevante não só na maneira como os mesmos experienciam um 

evento ansiogénico, mas também na forma como reagem nestas situações, isto é, na 

seleção de estratégias de coping (Gazzaniga & Heatherton, 2005). Segundo Bueno, 

Oliveira e Oliveira (2001), os diferentes traços de personalidade podem facilitar ou 

dificultar este processo, pois podem predispor ao jovem um maior ou menor grau de 

sofrimento psíquico, de acordo com a necessidade de estabelecer determinadas 

estratégias de coping (Connor-Smith & Flachsbart, 2007).  

O coping pode ser definido como um conjunto de esforços cognitivos e 

comportamentais voltados para a forma como se lida com as circunstâncias adversas, ou 

seja, perante um evento stressor (Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis & 

Gruen, 1986). Snyder e Dinoff (1999), descrevem o coping como um mecanismo de 

sobrevivência que ocorre entre um indivíduo e o ambiente em que uma resposta é 

dirigida de forma a reduzir o impacto psicológico, emocional e físico associado a uma 

situação stressante.  
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Folkman e Lazarus (1980), fizeram uma distinção entre dois tipos gerais de 

coping: coping focado no problema e coping focado na emoção.  O primeiro, destina-se 

a resolver o problema ou a agir para alterar a fonte de stress. O segundo, destina-se a 

reduzir ou gerenciar o sofrimento emocional que está associado à situação. 

Carver e Scheier (1989), numa investigação mais pormenorizada acerca do 

coping, descreveram vários tipos de resposta ao stress, nomeadamente: coping ativo, 

busca de apoio social, reinterpretação positiva e negação. O coping ativo é caracterizado 

como o processo de tomar medidas ativas para tentar remover ou contornar o evento 

stressor ou para amenizar os seus efeitos. A busca de apoio social, sendo dividida em: 

apoio social por razões instrumentais, onde o indivíduo busca por aconselhamento, 

assistência ou informações; e apoio social por razões emocionais, com vista a obter 

apoio moral, simpatia ou compreensão. A reinterpretação positiva é a forma de gerir as 

emoções de angústia, em vez de lidar com a situação por si só. Os autores fazem 

também referência à negação como uma resposta que surge primariamente. A negação é 

controversa, pois ao passo que muitas vezes se sugere como útil, minimizando o 

sofrimento e facilitando o coping, também pode trazer problemas adicionais. Exemplos 

de negação passam por recusa em acreditar em determinada situação que provoque 

sofrimento ou tentar agir como se a situação não fosse real (Carver & Scheier, 1989).  

Alguns estudos com objetivo de analisar a relação entre personalidade e 

estratégias de coping com adultos de ambos os sexos (e.g. Afshar et al., 2015; Penley & 

Tomaka, 2002), bem como revisões de literatura acerca do mesmo tema (e.g. Connor-

Smith & Flachsbart, 2007), têm salientado que os traços de personalidade adaptativos 

(extroversão, abertura à experiência, amabilidade e conscienciosidade) se associam 

positivamente com estratégias de coping ativas/reflexivas e negativamente com as 

estratégias de coping do tipo evitante. Por outro lado, os traços de personalidade 
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emocionalmente desajustados (neuroticismo) associam-se negativamente com as 

estratégias de coping ativas/reflexivas, procura de suporte e significação positiva e 

positivamente com as estratégias de coping do tipo evitante.  

 

Efeito da personalidade e das estratégias de coping no investimento esquemático na 

aparência 

Ao longo da formação da personalidade, o acompanhamento do 

desenvolvimento físico e emocional coaduna-se na imagem que os jovens têm de si, 

mais concretamente na imagem corporal. Nesta medida, a personalidade pode ter um 

papel relevante na perceção corporal dos jovens. Para Cash (2004), a imagem corporal 

desenvolve-se com base em experiências pessoais, características físicas, personalidade 

e cultura.  

Numa revisão de literatura acerca da associação entre personalidade e imagem 

corporal, Allen e Walter (2016), constataram que indivíduos com elevados níveis de 

neuroticismo têm maior propensão para elaborarem uma imagem corporal negativa. Já 

indivíduos com altos níveis de extroversão apresentaram um menor risco de 

desenvolver uma imagem corporal negativa.  

Atualmente, a imagem corporal encara uma perspetiva multidimensional 

atendendo não apenas à imagem mental que o indivíduo possui acerca do seu corpo, 

mas também aos sentimentos, pensamentos e comportamentos inerentes ao mesmo 

(Cash, 2002). Assim, de acordo com Cash et al. (2004), a imagem corporal comporta 

duas facetas, nomeadamente: as perceções relativas ao corpo; e as atitudes relativas ao 

corpo. As perceções estão relacionadas com a avaliação que os indivíduos fazem do seu 

corpo, traduzindo-se na satisfação ou insatisfação corporal, ao passo que as atitudes 

assentam na importância emocional, cognitiva e comportamental do corpo para a auto-

avaliação (Cash, 2005). 
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A componente cognitiva (ligada aos pensamentos e crenças acerca do aspeto 

físico), foi inicialmente descurada nas investigações sobre a imagem corporal. Esta 

componente cognitiva, traduz o investimento esquemático na aparência, podendo ser 

dividida em duas variáveis, designadamente: saliência auto-avaliativa e saliência 

motivacional (Cash, 2005; Cash et al., 2004). A saliência auto-avaliativa é 

potencialmente mais disfuncional, uma vez que avalia o grau em que os indivíduos 

consideram que a sua aparência permite aferir o seu valor pessoal, bem como a 

importância que estabelecem na opinião alheia. Por outro lado, a saliência motivacional 

traduz o investimento para manter ou acentuar a atratividade, não sendo considerada 

disfuncional se os esforços dos indivíduos não forem devido a crenças de que a 

aparência tem um peso no seu valor pessoal (Cash et al., 2004). 

O estudo de Mendes, Figueiras e Moss (2016), com 214 adultos, com vista a 

analisar a relação entre traços de personalidade e imagem corporal, nomeadamente as 

saliências auto-avaliativa e motivacional, verificou que o neuroticismo foi 

significativamente associado de forma positiva à saliência auto-avaliativa, ao passo que 

a conscienciosidade foi positivamente associada à saliência motivacional. 

A insatisfação corporal pode ser considerada uma fonte de stress (Cash, 2002; 

Cash et al., 2005), nesta medida, a mesma pode ser gerida através de estratégias de 

coping. Se a imagem corporal representar uma fonte de stress para o indivíduo, pode 

exacerbar-se na presença de estratégias de coping evitantes (e.g. Cash et al., 2005; 

Choma et al., 2009). 

Melnyk, Cash e Janda (2004) num estudo com 105 mulheres adultas, com o 

objetivo de analisar a associação entre respostas de coping e imagem corporal, verificou 

que o coping adaptativo parece associar-se à aceitação da aparência, resultando numa 

imagem corporal mais favorável. Por sua vez, estratégias de coping desajustadas, 
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reforçam a insatisfação com a imagem corporal e perpetuam o desconforto com a 

mesma (Cash, 2011).  

Assim, o coping parece associar-se com a elaboração da imagem corporal, no 

entanto, verifica-se a escassez de estudos que investiguem o seu possível efeito no 

investimento esquemático na aparência dos jovens. Nesta medida, o presente estudo 

poderá ser pertinente de forma a permitir obter mais informações e uma melhor 

compreensão da temática. 

 

Objetivo geral 

A presente investigação tem como objetivo principal analisar o papel da 

personalidade e das estratégias de coping no investimento esquemático na aparência em 

jovens adultos. Pretende-se também testar o papel moderador das estratégias de coping 

na associação entre personalidade e investimento esquemático na aparência. 

 

Objetivos Específicos 

Pretende-se observar inicialmente as associações entre as variáveis em estudo, 

nomeadamente: personalidade, estratégias de coping e investimento esquemático na 

aparência. Posteriormente, objetiva-se analisar as diferenças entre as variáveis em 

estudo ao nível das dimensões sociodemográficas, nomeadamente: sexo, idade e 

satisfação com a imagem corporal.  

Pretende-se ainda analisar o efeito preditor da personalidade e das estratégias de 

coping no investimento esquemático na aparência. Por fim, pretende-se testar o papel 

moderador das estratégias de coping na associação anterior. 
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Hipóteses 

De acordo com os objetivos do estudo, espera-se que a extroversão, amabilidade, 

abertura à experiência e conscienciosidade se correlacionem significativa e 

positivamente com a saliência motivacional e com as estratégias de coping positivas e 

negativamente com a saliência auto-avaliativa e estratégias de coping evitantes. Prevê-

se que o neuroticismo se associe positivamente com a saliência auto-avaliativa e com as 

estratégias de coping evitantes e negativamente com as estratégias de coping positivas. 

É esperado que existam diferenças ao nível da personalidade, estratégias de coping e do 

investimento esquemático na aparência relativamente ao sexo, idade e satisfação 

corporal. Aguarda-se ainda que a saliência auto-avaliativa seja predita positivamente 

pelo neuroticismo e pelas estratégias de coping evitantes e por outro lado espera-se que 

a saliência motivacional seja predita pela extroversão, amabilidade, conscienciosidade, 

abertura à experiência e pelas estratégias de coping positivas. Por fim, espera-se que as 

estratégias de coping exerçam um papel moderador na associação entre personalidade e 

investimento esquemático na aparência. 

 

Metodologia 

Participantes 

Participaram no estudo 948 sujeitos (327 do sexo masculino – 34.5 % e 621 do 

sexo feminino – 65.5 %) com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos de idade 

(M= 21.76, DP = 3.31). Os participantes compreendem habilitações entre o 8º ano (3º 

ciclo) e o ensino superior (mestrado) (M= 12.44, DP= 1.03).   

No que se refere à configuração familiar da amostra, constata-se que 861 jovens 

(90.8%) pertencem a famílias tradicionais, cujos pais estavam casados ou em união de 

facto, 82 jovens (8.6%) pertencem a famílias divorciadas, cujos pais estavam 

divorciados ou separados e 5 jovens (.6%) possuem um dos pais viúvo.  
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Relativamente à satisfação com a imagem corporal, verifica-se que 761 

indivíduos denotam satisfação com a mesma (80.3%), ao passo que 187 referem estar 

insatisfeitos (19.7%).  

 

Instrumentos 

Foi elaborado um questionário sociodemográfico contendo dados como o sexo, 

idade, estado civil, habilitações literárias e configuração familiar. Para além disso, foi 

colocada uma questão que remete para a satisfação corporal.  

Foi utilizado o Inventário de Personalidade - NEO-FFI-20 (Costa & McCrae, 

1992; adaptado para a população portuguesa por Bertoquini & Pais Ribeiro, 2006) com 

vista a avaliar os traços de personalidade, baseado no Modelo dos Cinco Fatores. Este 

instrumento contém 20 itens distribuídos por 5 dimensões: Neuroticismo (N): itens: 1, 

6, 11, 16 (“Houve alturas em que experimentei ressentimento e amargura”); 

Extroversão (E): itens 2, 7, 12, 17 (“Sou uma pessoa alegre e bem disposta”); Abertura 

à Experiência (Ab E): itens 3, 8, 13, 18 (“Não dou grande importância às coisas da arte 

e de beleza”); Amabilidade (A): 4, 9, 14, 19 (“Tendo a pensar o melhor acerca das 

pessoas”); e Conscienciosidade (C): 5, 10, 15, 20 (“Sou uma pessoa muito 

competente”). A cotação é feita numa escala de Likert de 5 pontos, em que 0 

corresponde a “discordo fortemente” e 5 a “concordo fortemente”.   

A partir da análise da consistência interna obteve-se um Alpha de Cronbach de 

.58 para a totalidade do instrumento, após a retirada dos itens 6 e 16. Os referidos itens 

contribuíam negativamente para a consistência interna da dimensão neuroticismo, na 

presente amostra, tendo se procedido, por esse motivo, à sua retirada. Relativamente às 

dimensões do instrumento, o valor de Alpha de Cronbach para a dimensão 

neuroticismo foi de .76; para a dimensão extroversão o valor foi de .67; para a 
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dimensão abertura à experiência o valor foi de .70; para a dimensão amabilidade o 

valor foi de .60; e finalmente para a dimensão conscienciosidade o valor foi de .76. 

A análise confirmatória de 1ª ordem, aponta para a existência de ajustamento do 

modelo (χ2(122) = 437.79 p= .001; CFI= .92; TLI= .90; RMR= .04; RMSEA= .05) 

(Anexo 1). 

Utilizou-se também o COPE - Inventory (Carver, Scheier & Weintraub, 1989; 

adaptado para a população portuguesa por Cabral & Matos, 2010), com vista a captar de 

forma efetiva estratégias particulares, individuais e/ou preferenciais de coping. No seu 

formato original inclui 60 itens, organizados em 15 escalas. Não sendo pretendido pelas 

autoras adaptar a versão completa do instrumento para a população portuguesa, o COPE 

está composto por 24 itens e 4 dimensões, nomeadamente: Ativo/Reflexivo – itens 2, 9, 

12, 13, 16, 18 e 23 (“Concentro os meus esforços na tentativa de resolver a situação”), 

referindo-se a esforços e ações para enfrentar um determinado evento stressor; Evitante 

– itens 3, 8, 10, 14, 17, 21 e 24 (“Admito que não consigo lidar com a situação e desisto 

de tentar”), referindo-se à rejeição da realidade de determinado acontecimento; Procura 

de Suporte – itens 1, 4, 5, 7 e 20 (“Converso com alguém sobre o que estou a sentir”), 

referente à procura de ajuda emocional e de conselhos em outras pessoas; e 

Significação Positiva – itens 6, 11, 15, 19 e 22 (“Tento encarar a situação de uma 

perspetiva diferente e mais positiva”), referente a interpretar de forma positiva 

determinado acontecimento.  A cotação é feita numa escala de Likert de 6 pontos, em 

que 1 corresponde a “discordo totalmente” e 6 a “concordo totalmente”. 

A partir da análise da consistência interna obteve-se um Alpha de Cronbach de 

.75 para a totalidade do instrumento. Relativamente às dimensões do instrumento, o 

valor de Alpha de Cronbach para a dimensão ativo/reflexivo foi de .78; para a 
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dimensão evitante o valor foi de .84; para a dimensão procura de suporte o valor foi 

de .79; e por fim para a dimensão significação positiva o valor foi de .70.  

A análise confirmatória de 1ª ordem revela valores ajustados (χ2(26) =132.60 p= .001; 

CFI= .97; TLI= .95; RMR= .04 e RMSEA= .07) (Anexo 1). 

Para avaliar o investimento esquemático na aparência foi utilizado o Inventário 

de Esquemas sobre a Aparência – Revisto – ASI-R (Cash et al., 2004; adaptado para 

a população portuguesa por Nazaré, Moreira & Canavarro, 2010), que pretende avaliar 

os níveis de investimento dos indivíduos na sua aparência. 

Este questionário é composto por 20 itens e 2 dimensões, nomeadamente: 

Saliência auto-avaliativa (itens 2, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19 e 20), referindo-se às 

crenças que as pessoas têm acerca da forma como o seu aspeto físico permite aferir o 

seu valor pessoal ou social e o seu sentido de self (“Quando conheço pessoas, penso no 

que elas irão achar da minha aparência”) e, por isso, torna-se uma dimensão mais 

disfuncional; e Saliência motivacional (itens 1, 3, 4, 6, 10, 12, 17 e 18), que se refere 

ao nível de motivação dos indivíduos para gerir o seu aspeto físico e acentuar a sua 

atratividade (“Tento ser fisicamente tão atraente quanto consigo”). A cotação é feita 

com base numa escala de Likert com 5 alternativas de resposta que variam entre 

“Discordo Fortemente” a “Concordo Fortemente”. A partir da análise da consistência 

interna obteve-se um Alpha de Cronbach de .87 para a totalidade do instrumento. 

Relativamente às dimensões do instrumento, estas apresentam uma boa 

consistência interna, onde o valor de Alpha de Cronbach para a dimensão saliência 

motivacional foi de .79; e para a dimensão saliência auto-avaliativa o valor foi de .85. 

A análise confirmatória revelou o ajustamento do modelo (χ2(5) = 21.17 p= .001; CFI= 

.99; TLI= .98; RMR= .02; RMSEA= .06) (Anexo 1). 
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Procedimentos 

Num primeiro momento foi efetuada pesquisa bibliográfica de modo a recolher a 

literatura existente, permitindo uma compreensão aprofundada da temática em estudo, 

assim como proporcionar um enquadramento teórico da mesma. Posteriormente, foi 

realizada uma pesquisa e análise de instrumentos mais adequados ao propósito da 

investigação. De salientar que para o uso dos instrumentos foi solicitada autorização aos 

respetivos autores. Após dada a autorização por parte dos mesmos, prosseguiu-se à 

elaboração do protocolo, onde foram assumidos os pressupostos de confidencialidade, 

anonimato e ausência de prejuízos para os intervenientes.  

O protocolo foi constituído pelo consentimento informado, seguido dos 

questionários de autorrelato. Após a elaboração do protocolo procedeu-se a uma 

reflexão falada com indivíduos que se enquadravam na faixa etária da investigação (18 

aos 30 anos), de modo a verificar a sua organização semântica e formal, assim como a 

sua compreensão e tempo médio de preenchimento. Seguidamente, foi pedida 

autorização à Comissão de Ética da Instituição de Ensino que serviu de acolhimento à 

investigação (Anexos 2 e 3). 

A recolha da amostra procedeu-se, presencialmente em sala de aula, em diversos 

cursos de licenciatura e mestrado, numa instituição de Ensino Superior da zona Norte de 

Portugal de outubro a dezembro de 2016. De forma a obter consentimento por parte dos 

responsáveis das escolas da instituição universitária, foi pedida presencialmente 

autorização junto dos mesmos, onde se esclareceu os objetivos da investigação.  

Tendo em consideração o fator cansaço, que poderia enviesar os resultados, o 

protocolo de investigação continha duas versões (A e B), sendo que numa das versões a 

ordem dos questionários de autorrelato foi invertida. 
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Análise de dados 

Para o tratamento dos dados, foi utilizado o programa estatístico SPSS – 

Statistical Package for Social Sciences, na versão 24.0 para o sistema Windows. Numa 

primeira fase, foram excluídos todos os questionários que estivessem incompletos ou 

visivelmente preenchidos de forma aleatória. Posteriormente à inserção dos dados 

realizou-se a limpeza da amostra, onde foram identificados possíveis missings e 

outliers. Os questionários com mais de 10% de missings foram excluídos da amostra. A 

análise de outliers tem por objetivo a identificação de sujeitos cujas respostas possam 

estar distanciadas face a outros, contaminando os resultados. Para a referida 

identificação foi realizada a determinação de Z’scores e da distância de Mahalanobis,  

Posteriormente foi testada a normalidade da presente amostra, tendo sido 

efetuado o teste de Kolmogorov-Smirnov para verificar o valor de significância (p). 

Com vista à informação da distribuição dos dados, foram analisados também os gráficos 

de Histogramas, Q-Q Plots, Scatterplots e Boxplots (Pallant, 2001). As medidas de 

assimetria (skeweness) e curtose (kurtosis) dos dados, foram também calculadas, 

assumindo-se normalidade quando os valores estivessem compreendidos no intervalo -1 

e 1 (Maroco, 2007).  

Tendo em conta os valores das medidas de assimetria e curtose, concluiu-se que 

a presente amostra se coadunava com os critérios de inclusão de normalidade, 

prosseguindo-se, deste modo, com a análise estatística por meio de testes paramétricos.  

Seguidamente procedeu-se à análise das propriedades psicométricas, ou seja, 

análise da consistência interna (Alpha de Cronbach) das dimensões dos instrumentos e 

também do instrumento geral; e análise fatorial confirmatória dos instrumentos em 

estudo, de modo a verificar o ajustamento do modelo original do instrumento na 

amostra do presente estudo. Assim, para a consistência interna foi verificado o valor de 
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Apha de Cronbach, sendo considerado aceitável um valor superior a .70; e para a 

análise fatorial confirmatória de 1ª ordem foram analisados os valores de alguns índices, 

como o Comparative Fit Index (CFI), (sendo um valor aceitável superior a .90), o Root 

Mean Square error of Approximation (RMSEA) e o Root Mean Square Residuals 

(RMR), ambos com valor aceitável sendo inferiores a .08 (Bentler, 2006).  

Numa fase seguinte, foram realizadas análises estatísticas, nomeadamente 

análises correlacionais e diferenciais (análise de comparação de médias e de variância 

multivariada) das variáveis em estudo, assim como análises de predição recorrendo a 

análises de Regressão Múltipla Hierárquica. Por último, para testar o papel moderador 

das estratégias de coping na associação entre personalidade e investimento esquemático 

na aparência, recorreu-se ao programa MACRO PROCESS de Andrew F. Hayes (Hayes, 

2013). Os resultados foram analisados a partir do valor de significância de p< .05. 

 

Resultados 

De modo a proceder à análise das associações entre a personalidade, estratégias 

de coping e investimento esquemático na aparência, foram realizadas análises 

correlacionais entre as variáveis supracitadas.  

Relativamente à associação entre personalidade e estratégias de coping, verifica-

se que a dimensão neuroticismo se correlaciona positiva e significativamente, embora 

de forma fraca, com a dimensão evitante (r= .10, p< .01) e de forma negativa com as 

dimensões ativo/reflexivo, procura de suporte e significação positiva (entre r= -.07 e 

r= -.26, p< .01). As dimensões extroversão, abertura à experiência, amabilidade e 

conscienciosidade correlacionam-se positiva e significativamente, de forma fraca e 

moderada com as dimensões ativo/reflexivo, procura de suporte e significação 

positiva (entre r= .08 e r= .31 p< .01). Verifica-se ainda que a abertura à experiência, 



63 
 

amabilidade e conscienciosidade se correlacionam negativa e significativamente, 

embora de forma fraca, com a dimensão evitante (entre r= -.08 e r= -.18, p< .01) 

(Tabela 1). 

Relativamente à associação entre personalidade e investimento esquemático na 

aparência, verifica-se que a extroversão e a conscienciosidade se correlacionam 

negativa e significativamente, embora de forma fraca com a saliência auto-avaliativa 

(r= -.13, p< .01 e r= -.09, p< .01) e positivamente com a saliência motivacional (r= 

.12, p< .01 e r= .07, p< .01.) Observa-se ainda que o neuroticismo se correlaciona 

positiva e significativamente, de forma moderada, com a saliência auto-avaliativa (r= 

.30, p< .01) (Tabela 1). 

No que diz respeito à associação entre estratégias de coping e investimento 

esquemático na aparência, observa-se que as dimensões ativo/reflexivo e significação 

positiva se correlacionam negativa e significativamente, embora de forma fraca com a 

saliência auto-avaliativa (r= -.07, p< .05 e r= -.16, p< .01) e a dimensão evitante 

correlaciona-se positivamente com a saliência auto-avaliativa (r= .25, p< .01). 

Verifica-se ainda que as dimensões ativo/reflexivo e procura de suporte se 

correlacionam positiva e significativamente com a saliência motivacional (r= .14, p< 

.01 e r= .21, p< .01) (Tabela 1). 
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Tabela 1 

Correlação entre variáveis, média e desvio-padrão (N=948) 

Variáveis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Personalidade            
1- Neuroticismo - - - - - - - - - - - 

2- Extroversão -.43** - - - - - - - - - - 

3- Abertura à experiência .12** -.02 - - - - - - - - - 

4- Amabilidade -.08** .04 .12** - - - - - - - - 

5- Conscienciosidade -.18** .44** .06 .07* - - - - - - - 

Estratégias de coping            
6- Ativo/Reflexivo -.14** .23** .15** .15** .31** - - - - - - 

7- Evitante .10** -.05 -.08* -.13** -.18** -.37** - - - - - 

8- Procura de suporte -.07* .20** .08** .15** .12** .44** -.09** - - - - 

9- Significação positiva -.26** .25** .14** .15** .14** .59** -.16** .38** - - - 

Investimento na aparência            

10- Saliência auto-avaliativa .30** -.13** -.02 -.02 .09** -.07* .25** .04 -.16** - - 

11- Saliência motivacional -.01 .12** .00 .03 .07* .14** -.06 .21** .02 .48** - 

Média 2.74 3.66 2.95 3.39 3.92 4.38 2.34 4.18 4.22 3.11 3.43 

Desvio-padrão .94 .66 .88 .75 .54 .66 .84 .91 .75 .67 .66 

* p< .05; ** p< .01 

 

Variância da personalidade, estratégias de coping e do investimento esquemático 

na aparência, em função do sexo, idade e satisfação com a imagem corporal dos 

participantes 

De acordo com os objetivos delineados foram realizados test-t para amostras 

independentes, entre as variáveis em estudo em função da variável sexo e da variável 

satisfação com a imagem corporal. Para a variável idade, foi realizada uma análise de 

variância multivariada. As comparações múltiplas entre os grupos foram realizadas 

através de testes post-hoc, utilizando-se o teste de Scheffé (Maroco, 2007). 

Analisando as dimensões da personalidade face ao sexo, evidenciam-se 

diferenças significativas na dimensão neuroticismo t (946) = -4.53, p= .001 IC 95% [-

.41, -.16], onde a partir da análise das médias se pode observar que o sexo feminino 

apresenta maiores níveis de neuroticismo (M= 2.84; DP= .92), relativamente ao sexo 

masculino (M= 2.56; DP= .95). Encontram-se igualmente diferenças significativas na 

dimensão extroversão t (946) = 3.31, p= .001 IC 95% [.06, .24], no entanto, evidencia-
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se que o sexo masculino apresenta maiores níveis de extroversão (M= 3.76; DP= .65) do 

que o sexo feminino (M= 3.61; DP= .67). A dimensão amabilidade t (946) = -2.24, p= 

.03 IC 95% [-.21, -.01] também denota diferenças significativas, onde se verifica que o 

sexo feminino apresenta maiores níveis de amabilidade (M= 3.43; DP= .72) do que o 

sexo masculino (M= 3.32; DP= .78) (Tabela 2). 

Constatam-se diferenças estatisticamente significativas das estratégias de coping 

face ao sexo, nas dimensões evitante t (946) = 2.35, p= .02 IC 95% [.02, .25] e procura 

de suporte t (946) = -5.61, p= .001 IC 95% [-.47, -.23]. Através das médias constata-se 

que o sexo masculino apresenta maiores níveis de estratégias de coping do tipo evitante 

(M= 2.43; DP= .86) do que o sexo feminino (M= 2.30; DP= .83). Em contrapartida, o 

sexo feminino apresenta maiores níveis de estratégias de coping que buscam suporte 

(M= 4.30; DP= .90) do que o sexo masculino (M= 3.96; DP= .90) (Tabela 2). 

No que diz respeito ao investimento esquemático na aparência verificam-se 

diferenças significativas desta variável face ao sexo, na dimensão saliência auto-

avaliativa, t (725.76) = -3.22, p= .001 IC 95% [-.23, -.06]. Analisando as médias 

observa-se que o sexo feminino apresenta maiores níveis de crenças de como o seu 

aspeto físico permite aferir o seu valor pessoal (M= 3.15, DP= .69), do que o sexo 

masculino (M= 3.01; DP= .62) (Tabela 2). 
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Tabela 2 

Análise diferencial da personalidade, estratégias de coping e investimento na aparência 

em relação ao sexo 

 Sexo M±DP IC95% Direção das 

diferenças 

Personalidade     

Neuroticismo 1- Masculino 

  2- Feminino 

2.56±.95 

2.84±.92 
[-.41; -.16] 1<2 

Extroversão 1- Masculino 

  2- Feminino 

3.76±.65 

3.61±.67 
[.06; .24] 1>2 

Amabilidade 1- Masculino 

  2- Feminino 

3.32±.78 

3.43±.72 
[-.21; -.01] 1<2 

Estratégias de coping     

Evitante 1- Masculino 

  2- Feminino 

2.43±.86 

2.30±.83 
[.02; .25] 1>2 

Procura de suporte 1- Masculino 

  2- Feminino 

3.96±.90 

4.30±.90 
[-.47; -.23] 1<2 

Investimento na 

aparência  

  
  

Saliência auto-avaliativa 1- Masculino 

  2- Feminino 

3.01±.62 

3.15±.69 
[-.23; -.06] 1<2 

 

Em relação à idade, foram elaborados 3 grupos de acordo com faixas etárias em 

que os jovens usualmente experimentam vivências pessoais distintas: o primeiro grupo 

dos 18 aos 23 anos; o segundo grupo dos 24 aos 27 anos; e o terceiro grupo dos 28 aos 

30 anos.   

Constata-se a existência de diferenças significativas na personalidade face à 

idade F(10, 1884) = 4.64, p= .001, 2
 = .99. De acordo com as análises univariadas, 

verifica-se haver diferenças na dimensão neuroticismo F(2, 945) = 3.48, p= .03, 2= 

.65 e na dimensão conscienciosidade F(2, 945) = 12.82, p= .001, 2
 = .99. Constatou-se 

que o grupo dos 18 aos 23 anos (M= 2.78; DP= .94) apresenta maiores níveis de 

neuroticismo do que o grupo dos 24 aos 27 anos (M= 2.54; DP= .83). Por seu turno, o 

grupo dos 28 aos 30 apresenta maiores níveis de conscienciosidade (M= 4.17; DP= .51) 

do que os grupos dos 18 aos 23 (M= 3.90; DP= .56) e dos 24 ao 27 (M= 3.83; DP= .48) 

(Tabela 3).  
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 Relativamente ao investimento esquemático na aparência, verifica-se a 

existência de diferenças estatisticamente significativas face à idade F(4, 1890) = 2.95, 

p= .02, 2
 = .79. Atendendo às análises univariadas, observa-se que esta diferenciação 

ocorre em ambas as dimensões: saliência auto-avaliativa (F(2, 945) = 5.23, p= .01, 

2= .83), denotando que o grupo de indivíduos dos 18 aos 23 anos apresenta maiores 

níveis de crenças de como o seu aspeto físico permite aferir o seu valor pessoal (M= 

3.14; DP= .70), do que o grupo dos 24 aos 27 anos (M= 2.94; DP= .53); e saliência 

motivacional (F(2, 945) = 3.22, p = .04, 2
 = .62), verificando-se que o grupo dos 18 

aos 23 anos apresenta maiores níveis de atenção à sua aparência, querendo reforçar a 

atratividade (M= 3.45; DP= .66), do que o grupo dos 24 aos 27 anos (M= 3.30; DP= 

.66) (Tabela 3). 

 

Tabela 3 

Análise diferencial da personalidade e investimento na aparência em relação à idade 

 Idade M±DP IC95% Direção das 

diferenças 

Personalidade     

Neuroticismo 1- 18 aos 23 

2- 24 aos 27 

3- 28 aos 30 

2.78±.94 

2.54±.83 

2.77±1.05 

[2.70, 2.84] 

[2.38, 2.70] 

[2.58, 2.95] 

1>2 

Conscienciosidade 1- 18 aos 23 

2- 24 aos 27 

3- 28 aos 30 

3.90±.56 

3.83±.48 

4.17±.51 

[3.85, 3.93] 

[3.74, 3.92] 

[4.06, 4.27] 

1<3; 2<3 

Investimento na 

aparência  

   
 

Saliência auto-avaliativa 1- 18 aos 23 

2- 24 aos 27 

3- 28 aos 30 

3.14±.70 

2.94±.53 

3.08±.53 

[3.09, 3.18] 

[2.82, 3.05] 

[2.94, 3.20] 

1>2 

Saliência motivacional 1- 18 aos 23 

2- 24 aos 27 

3- 28 aos 30 

3.45±.66 

3.30±.66 

3.43±.63 

[3.40, 3.50] 

[3.18, 3.40] 

[3.29, 3.55] 

1>2 

 

Constata-se ainda que existem diferenças significativas na personalidade face à 

satisfação com a imagem corporal. A dimensão neuroticismo denota diferenças 

significativas t (257.77) = -6.35, p= .001 IC 95% [-.68, -.36] e após análise das médias 
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constata-se que os indivíduos que mostram satisfação com a sua imagem corporal têm 

níveis inferiores de neuroticismo (M= 2.64; DP= .89) face aos indivíduos que não se 

mostram satisfeitos (M= 3.16; DP= 1.04). Também as dimensões extroversão t 

(249.40) = 5.18, p= .001 IC 95% [.19, .43] e conscienciosidade t (253.29) = 2.83, p= 

.01 IC 95% [.04, .24] apresentam diferenças estatisticamente significativas face à 

satisfação com a imagem corporal. Observa-se que os indivíduos que mostram 

satisfação com a sua imagem, denotam maiores níveis de extroversão (M= 3.72; DP= 

.62) e conscienciosidade (M= 3.95; DP= .53) do que aqueles que não se mostram 

satisfeitos (M= 3.41; DP= .77 e M= 3.80; DP= .63) (Tabela 4). 

Verifica-se ainda a existência de diferenças significativas nas estratégias de 

coping, face à satisfação com a imagem corporal. As dimensões ativo/reflexivo t 

(945) = 2.60, p=.01 IC 95% [.03, .25] e significação positiva t (945) = 2.67, p= .01 IC 

95% [.04, .28], apresentam diferenças significativas. Constata-se que os indivíduos que 

mostram satisfação corporal denotam maiores níveis de estratégias de coping voltadas 

para a resolução do problema (M= 4.40; DP= .65) do que os indivíduos que mostram 

estar insatisfeitos (M= 4.26; DP= .72). Da mesma forma, os indivíduos que se mostram 

satisfeitos com a sua imagem corporal denotam maiores níveis de estratégias de coping 

voltadas para a positividade face a uma situação adversa (M= 4.26; DP= .74) do que os 

indivíduos que se mostram insatisfeitos (M= 4.09; DP= .82). Nas dimensões evitante t 

(303.13) = -2.25, p= .03 IC 95% [-.28, -.02] e procura de suporte t (241.65) = 2.05, p= 

.04 IC 95% [.01, .35] também se evidenciam diferenças significativas face à satisfação 

com a imagem corporal. Os indivíduos que não se sentem satisfeitos com a imagem 

corporal apresentam maiores níveis de evitamento face a situações adversas (M= 2.46; 

DP= .79) do que indivíduos que se encontram satisfeitos (M= 2.31; DP= .85). Por sua 

vez, os indivíduos que se encontram satisfeitos com a sua imagem apresentam maiores 
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níveis de procura de suporte (M= 4.22; DP= .86) do que aqueles que não se encontram 

satisfeitos (M= 4.04; DP= 1.13) (Tabela 4).  

Por fim, constata-se a existência de diferenças significativas no investimento 

esquemático na aparência face à satisfação com a imagem corporal. Estas diferenças 

ocorrem na dimensão saliência auto-avaliativa t (267.20) = -11.77, p= .001 IC 95% [-

.74, -.53]. Os indivíduos que se mostram insatisfeitos com a sua imagem corporal 

revelam níveis de maior atenção com a aparência e crenças de como o seu aspeto físico 

permite aferir o seu valor pessoal (M= 3.61; DP= .67) do que os indivíduos que se 

encontram satisfeitos (M= 2.98; DP= .61) (Tabela 4). 

 

Tabela 4 

Análise diferencial da personalidade, estratégias de coping e investimento na aparência 

em relação à satisfação com a imagem corporal 

 Satisfação com 

a imagem 

corporal 

M±DP IC95% 
Direção das 

diferenças 

Personalidade     

Neuroticismo 1- Sim 

2- Não 

2.64±.89 

3.16±1.04 
[-.68; -.36] 1<2 

Extroversão 1- Sim 

2- Não 

3.72±.62 

3.41±.77 
[.19; .43] 1>2 

Conscienciosidade 1- Sim 

2- Não 

3.95±.53 

3.80±.63 
[.04; .24] 1>2 

Estratégias de coping     

Ativo/reflexivo 1- Sim 

2- Não 

4.40±.65 

4.26±.72 
[.03; .25] 1>2 

Evitante 1- Sim 

2- Não 

2.31±.85 

2.46±.79 
[-.28; -.02] 1<2 

Procura de suporte 1- Sim 

2- Não 

4.22±.86 

4.04±1.13 
[.01; .35] 1>2 

Significação positiva 1- Sim 

2- Não 

4.26±.74 

4.09±.82 
[.04; .28] 1>2 

Investimento na 

aparência  

  
  

Saliência auto-avaliativa 1- Sim 

2- Não 

2.98±.61 

3.61±.67 
[-.74; -.53] 1<2 
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O papel preditor da personalidade e das estratégias de coping no investimento 

esquemático na aparência  

Objetivando a análise do papel preditor da personalidade e das estratégias de 

coping no investimento esquemático na aparência em jovens adultos, realizou-se uma 

regressão múltipla hierárquica, tendo como variáveis dependentes, separadamente, a 

saliência auto-avaliativa e a saliência motivacional. Assim, esta análise foi realizada 

contendo 4 blocos, designadamente o sexo, a idade, a personalidade e as estratégias de 

coping. As estratégias de coping positivas foram agrupadas, formando um compósito 

(ativo/reflexivo, procura de suporte e significação positiva), por se tratarem de 

estratégias consideradas adaptativas. Salienta-se também que se verificava um efeito 

supressor das variáveis quando inseridas concomitantemente de forma individual, 

assumindo sinais opostos no modelo de regressão face às correlações anteriormente 

realizadas (Tabachnick & Fidell, 1996). As variáveis sociodemográficas foram 

recodificadas em variáveis dummy, objetivando verificar qual dos sexos (0 – masculino; 

1 - feminino) e qual grupo de idade (0 – 18 aos 24; 1 – 25 aos 30) predizia melhor cada 

variável dependente.  

Relativamente à variável dependente saliência auto-avaliativa, verifica-se que 

no bloco 1, o sexo (dummy) teve um contributo significativo F(1, 946) = 9.72, p= .03, 

explicando 1% da variância total (R2 = .01), contribuindo individualmente com 1% da 

variância para o modelo (R2change= .01). 

Referente ao bloco 2, observa-se que a idade (dummy) não contribuiu 

significativamente para a variância do modelo F(2, 945) = 6.05, p= .13. No bloco 3, 

verifica-se que a personalidade contribui significativamente para o modelo F(7, 940) = 

15.22, p= .001, explicando 10% da variância total (R2 = .10), apresentando um 

contributo individual de 9% (R2change = .09). Quanto ao bloco 4, perceciona-se que as 
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estratégias de coping contribuem significativamente para o modelo F(9, 938) = 18.98, 

p= .001, explicando 15% da variância total (R2 = .15) e contribuindo com 5% de forma 

individual para o modelo (R2change = .05).   

Após a análise individual das variáveis independentes, verifica-se que algumas 

delas apresentam-se significativas face à predição da saliência auto-avaliativa, 

designadamente: o neuroticismo (β = .28), o coping evitante (β = .24) e o sexo 

feminino (β = .07) (Tabela 5). 

 

Tabela 5 

Regressão múltipla hierárquica para a saliência auto-avaliativa 

SALIÊNCIA AUTO-AVALIATIVA R2 R2Change B SE β t p 

Bloco 1 – Sexo (dummy) .01 .01 .10 .04 .07 2.18 .03 

Bloco 2 – Idade (dummy) .01 .00 -.08 .05 -.05 -1.52 .13 

Bloco 3 – Personalidade .10 .09      

Neuroticismo   .20 .02 .28 8.25 .00 

Extroversão   -.01 .04 -.01 -.14 .89 

Abertura à experiência   -.03 .02 -.05 -1.44 .15 

Amabilidade   .03 .03 .03 .89 .37 

Conscienciosidade   .02 .04 .02 .44 .66 

Bloco 4 – Estratégias de coping .15 .05      

Coping positivo   .04 .04 .03 .98 .33 

Coping evitante   .19 .03 .24 7.60 .00 

Nota. B, SE e β para um nível de significância de p <.05  
Bloco1- Sexo; Bloco 2- Idade; Bloco 3- Dimensões da personalidade; Bloco 4- Dimensões das estratégias de Coping: Coping 

Positivo (Compósito): ativo/reflexivo, procura de suporte e significação positiva; Coping Evitante: evitante. 

 

Relativamente à variável dependente saliência motivacional, foram 

introduzidos igualmente 4 blocos. Verifica-se que no bloco 1, o sexo (dummy) não teve 

um contributo significativo F(1, 946) = 3.62, p= .06. Referente ao bloco 2, observa-se 

que a idade (dummy) também não contribuiu significativamente para a variância do 

modelo F(2, 945) = 2.68, p= .19. No bloco 3, verifica-se que a personalidade contribui 

significativamente para o modelo F(7, 940) = 3.36, p= .001, explicando 2 % da 

variância total (R2 = .02), apresentando um contributo individual de 2% (R2change = 

.02). Quanto ao bloco 4, perceciona-se que as estratégias de coping contribuem 
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significativamente para o modelo F(9, 938) = 4.51, p= .001, explicando 4% da variância 

total (R2 = .04) e contribuindo com 2% de forma individual para o modelo (R2change = 

.02).   

Após a análise individual das variáveis independentes, verifica-se que apenas 

duas variáveis apresentam um resultado significativo face à predição da saliência 

motivacional nomeadamente: o coping positivo (β = .14) e a extroversão (β = .11) 

(Tabela 6). 

 

Tabela 6 

Regressão múltipla hierárquica para a saliência motivacional 

SALIÊNCIA MOTIVACIONAL R2 R2Change B SE β t p 

Bloco 1 – Sexo (dummy) .00 .00 .06 .05 .05 1.35 .18 

Bloco 2 – Idade (dummy) .00 .00 -.08 .06 -.05 -1.41 .16 

Bloco 3 – Personalidade .02 .02      

Neuroticismo   .04 .03 .06 1.72 .09 

Extroversão   .11 .04 .11 2.79 .01 

Abertura à experiência   -.02 .03 -.03 -.84 .40 

Amabilidade   .00 .03 .00 .13 .90 

Conscienciosidade   .01 .04 .00 .12 .90 

Bloco 4 – Estratégias de coping .04 .02      

Coping positivo   .14 .04 .14 3.84 .00 

Coping evitante   -.02 .03 -.02 -.65 .52 

Nota. B, SE e β para um nível de significância de p <.05  
Bloco1- Sexo; Bloco 2- Idade; Bloco 3- Dimensões da personalidade; Bloco 4- Dimensões das estratégias de Coping: Positivo 

(Compósito): ativo/reflexivo, procura de suporte e significação positiva; Coping evitante: evitante. 

 

Efeito da personalidade no investimento esquemático na aparência: o papel 

moderador das estratégias de coping 

Foi testado o papel moderador das estratégias de coping na associação entre a 

personalidade e investimento esquemático na aparência através do programa MACRO 

PROCESS de Andrew F. Hayes (Hayes, 2013). As estratégias de coping foram divididas 

em estratégias de coping positivas e estratégias de coping do tipo evitante, como havia 

sido feito anteriormente na regressão múltipla hierárquica, de forma a analisar a 

dicotomia entre estratégias adaptativas e desajustadas. As estratégias de coping 
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positivas englobam as dimensões ativo/reflexivo, procura de suporte e significação 

positiva, por sua vez nas estratégias de coping do tipo evitante apenas está inserida a 

dimensão evitante.  

A partir da análise realizada, verifica-se que as estratégias de coping positivas 

apresentam um papel moderador entre o neuroticismo e a saliência auto-avaliativa (ΔR2 

= .10, ΔF(3, 944) = 36.22, p= .001, b= -.084, t(944) = -2.74, p< .01, [-.14; -.02]).    

Verifica-se que quando há um elevado nível de neuroticismo e estão presentes reduzidas 

estratégias de coping positivas, observam-se maiores níveis de saliência auto-avaliativa, 

comparativamente a um nível elevado de neuroticismo na existência de elevadas 

estratégias de coping positivas (Figura 1).  

 

 
Figura 1. Efeito moderador das estratégias de coping positivas na associação entre o 

neuroticismo e a saliência auto-avaliativa    

 

Verifica-se também que as estratégias de coping positivas apresentam um papel 

moderador entre a extroversão e a saliência auto-avaliativa (ΔR2 = .03, ΔF(3, 944) = 

8.85, p= .001, b= .078, t(944) = 2.32, p< .05, [.01; .14]). Na presença de níveis 

reduzidos de extroversão e de reduzidas estratégias de coping positivas percecionam-se 
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maiores níveis de saliência auto-avaliativa, comparativamente a níveis reduzidos de 

extroversão na existência de elevadas estratégias de coping positivas (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Efeito moderador das estratégias de coping positivas na associação entre a 

extroversão e a saliência auto-avaliativa    

 

Observa-se, ainda, que as estratégias de coping positivas apresentam um papel 

moderador entre amabilidade e a saliência auto-avaliativa (ΔR2 = .03, ΔF(3, 944) = 8.35, 

p= .001, b= -.127, t(944) = -3.62, p< .01, [-.20; -.06]). Na presença de níveis elevados 

de amabilidade e de elevadas estratégias de coping positivas percecionam-se menores 

níveis de saliência auto-avaliativa, comparativamente a elevados níveis de amabilidade, 

na presença de reduzidas estratégias de coping positivas (Figura 3). 
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Figura 3. Efeito moderador das estratégias de coping positivas na associação entre a 

amabilidade e a saliência auto-avaliativa    

 

Constata-se ainda que as estratégias de coping evitantes apresentam um papel 

moderador entre amabilidade e a saliência auto-avaliativa (ΔR2 = .07, ΔF(3, 944) = 

23.52, p= .001, b= .073, t(944) = 2.13, p< .05, [.01; .14]). Observa-se que na existência 

de níveis elevados de amabilidade e de elevadas estratégias de coping do tipo evitante, 

verificam-se maiores níveis de saliência auto-avaliativa, comparativamente à existência 

de elevados níveis de amabilidade, na presença de reduzidas estratégias de coping do 

tipo evitante (Figura 4). 

 
Figura 4. Efeito moderador das estratégias de coping evitantes na associação entre a 

amabilidade e a saliência auto-avaliativa 
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Observa-se também que as estratégias de coping evitantes apresentam um papel 

moderador entre amabilidade e saliência motivacional (ΔR2 = .01, ΔF(3, 944) = 3.41, p= 

.011, b= .081, t(944) = 2.19, p< .05, [.01; .15]). Quando há níveis baixos de amabilidade 

e estão presentes reduzidas estratégias de coping do tipo evitante, verificam-se níveis 

mais elevados de saliência motivacional, comparativamente à existência de baixos 

níveis de amabilidade, na presença de elevadas estratégias de coping do tipo evitante 

(Figura 5). 

 

 
Figura 5. Efeito moderador das estratégias de coping evitantes na associação entre a 

amabilidade e a saliência motivacional    

 

Por fim, verifica-se que as estratégias de coping positivas apresentam um papel 

moderador entre amabilidade e a saliência motivacional (ΔR2 = .04, ΔF(3, 944) = 11.81, 

p= .001, b= -.089, t(944) = -2.75, p< .01, [-.15; -.03]). Verifica-se que na existência de 

elevados níveis de amabilidade, estando presentes elevadas estratégias de coping 

positivas, os níveis de saliência motivacional são mais elevados, comparativamente à 

existência de elevados níveis de amabilidade, na presença de reduzidas estratégias de 

coping positivas (figura 6).  
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Figura 6. Efeito moderador das estratégias de coping positivas na associação entre a 

amabilidade e a saliência motivacional    
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Discussão 

O presente estudo teve como principal objetivo analisar o papel da personalidade 

e das estratégias de coping no investimento esquemático na aparência dos jovens 

adultos. Os resultados obtidos indicaram que o neuroticismo se associou de forma 

positiva com as estratégias de coping do tipo evitante e de forma negativa com as 

estratégias de coping ativas/reflexivas, de significação positiva e procura de suporte. 

Estes resultados vão ao encontro das hipóteses previamente levantadas, pressupondo 

que a existência de neuroticismo nos indivíduos predisponha a respostas de coping 

menos assertivas. Poderá ser explicativo o facto dos indivíduos com elevados níveis de 

neuroticismo tenderem a percecionar as situações de forma mais negativa e 

experienciarem dificuldades em lidar com agentes de stress (Nunes, Hutz & Nunes, 

2010; Suls & Martin, 2005) e, por conseguinte, desencadearem respostas menos 

adaptativas, como é o caso do evitamento.  

Relativamente às dimensões emocionalmente ajustadas da personalidade, ou 

seja, a extroversão, abertura à experiência, amabilidade e conscienciosidade, 

constatou-se que se encontraram positivamente associadas às estratégias de coping 

ativas/reflexivas, de significação positiva e procura de suporte. Por outro lado, a 

abertura à experiência, amabilidade e conscienciosidade encontraram-se 

negativamente associadas às estratégias de coping do tipo evitante. As referidas 

dimensões da personalidade, que traduzem emoções positivas, auto-controlo e reflexão, 

parecem predispor o indivíduo a adquirir estratégias de coping também mais positivas, 

ajustadas e reflexivas, voltadas para a resolução de determinada situação. O estudo de 

David e Quintão (2012), realizado com professores objetivando analisar a 

personalidade, coping e burnout, corrobora este resultado, evidenciando-se mais 

estratégias de coping adaptativas associadas às características ajustadas da 
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personalidade. Por sua vez, a amabilidade como traço de personalidade representativo 

das relações interpessoais, encontra-se frequentemente associada a estratégias de coping 

que buscam suporte (Morán, Méndez, Ramírez, Landero-Hernández & Menezes, 2014), 

corroborando também o resultado do presente estudo.  

Concluiu-se ainda que o neuroticismo se associou de forma positiva com a 

saliência auto-avaliativa e, por outro lado, a extroversão e conscienciosidade 

associaram-se negativamente à saliência auto-avaliativa e positivamente com a 

saliência motivacional. O neuroticismo pode levar a que os jovens mantenham níveis 

de investimento na aparência mais disfuncionais, uma vez que estes indivíduos tendem 

a experienciar mais emoções negativas em relação à aparência, assim como a tendência 

para ideias irrealistas, o que por sua vez reforça a saliência auto-avaliativa. A 

extroversão como traço que se centra nas emoções positivas e a conscienciosidade como 

o traço mais reflexivo podem levar a que os jovens mantenham os níveis de 

investimento mais funcionais, não permitindo que a sua aparência interfira no seu valor 

pessoal. Alguns autores reforçam o papel dos traços de personalidade na auto-perceção 

da aparência e consequente investimento na mesma, evidenciando o impacto que têm na 

elaboração da imagem corporal. Ao passo que o neuroticismo se assume como um traço 

que potencia emoções negativas, encontrando-se frequentemente associado à 

insatisfação corporal e avaliação negativa do corpo, os traços emocionalmente ajustados 

da personalidade, como a extroversão, potenciam uma avaliação positiva com corpo 

(e.g. Mendes et al., 2016; Swami et al., 2013). 

Concluiu-se também que as estratégias de coping ativas/reflexivas e de 

significação positiva se associaram de forma negativa com a saliência auto-avaliativa 

e por outro lado, as estratégias de coping ativas/reflexivas e de procura de suporte 

associaram-se positivamente com a saliência motivacional. Verificou-se ainda que as 
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estratégias de coping do tipo evitante se associaram positivamente à saliência auto-

avaliativa. Os jovens com estratégias ditas adaptativas poderão ter recursos para aceitar 

a sua aparência, refletir sobre a mesma e encará-la numa perspetiva mais positiva, não 

permitindo que esta interfira na sua vida de forma significativa (Cash, 2011; Melnyk et 

al., 2004). Por outro lado, os jovens que mantêm estratégias de coping evitantes, 

poderão estar propensos a encarar a sua aparência como algo importante na sua vida e a 

manterem preocupações exacerbadas acerca da mesma, devido à pouca reflexão e ação 

que denotam em algumas situações (Cash et al., 2005; Choma et al., 2009). Contudo, 

denota-se na literatura escassas informações e estudos relativos às estratégias de coping 

e a sua relação com o investimento esquemático na aparência. 

Relativamente às variáveis sociodemográficas, o estudo apontou para diferenças 

da personalidade face ao sexo, verificando-se que o sexo feminino revela maiores 

níveis de amabilidade e de neuroticismo e, por outro lado, o sexo masculino apresenta 

maiores níveis de extroversão. Estes resultados podem ser explicados devido ao facto 

das mulheres, embora expressem uma tendência, devido à expectativa social, para serem 

empáticas e sensíveis, também serem emocionalmente mais instáveis, experienciando 

níveis mais elevados de ansiedade do que os homens. Alguns estudos corroboram os 

resultados obtidos, com o sexo feminino a revelar maiores níveis de amabilidade (Aluja, 

Garcia, Rossier & Garcia, 2005; Pedroso-Lima et al., 2014) e neuroticismo (Pedroso-

Lima et al., 2014). Relativamente ao sexo masculino, os níveis mais elevados de 

extroversão podem dever-se à sua postura mais dinâmica, ou seja, mais voltada para o 

exterior. Contudo, este resultado pode ser controverso na medida em que existem 

indícios na literatura que apontam ao sexo feminino maiores níveis de extroversão (e.g. 

Weisberg, DeYoung & Hirsh, 2011). 
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Observaram-se ainda diferenças relativamente às estratégias de coping face ao 

sexo, evidenciando que o sexo feminino apresenta maior procura de suporte. Devido 

ao contexto sociocultural, os homens demonstram-se mais reticentes e constrangidos em 

pedir ajuda, contrariamente às mulheres, que desde cedo são mais estimuladas a pedir 

conselhos e a procurar apoio (Carlotto, Teixeira & Dias, 2015). Este resultado vai ao 

encontro do estudo de Canabach, Fariña, Freire, González e Del Mar (2013), com 2102 

estudantes entre os 18 e 51 anos, com vista a analisar as diferenças de género quanto ao 

recurso a estratégias de coping, onde se constatou maiores níveis de procura de suporte 

no sexo feminino. Verificou-se também que o sexo masculino apresenta mais 

estratégias de coping do tipo evitante. Poderá ser explicativo o facto do sexo masculino 

adotar, usualmente, uma postura menos expansiva na expressão das suas emoções, 

podendo ter maiores dificuldades em lidar com as mesmas, face a alguma situação 

ansiogénica. Deste modo, enfrentar ativamente uma situação adversa, poderá fazer com 

que o indivíduo tenha inevitavelmente de encarar as suas emoções. Para Santos (2009), 

o contexto sociocultural, impõe ao sexo masculino maiores restrições no que toca à 

expressão emocional, principalmente em situações onde se verifica vulnerabilidade ou 

medo (Seidler, 2007), podendo resultar numa tendência em negar ou evitar experienciar 

algumas dessas emoções (Iwamoto, Liao & Liu, 2010). O estudo de Gentry et al. 

(2007), com 1518 participantes adultos de ambos os sexos, objetivando analisar as 

diferenças entre géneros relativamente aos níveis de stress e coping, corrobora o 

presente resultado, apontando ao sexo masculino mais estratégias de coping do tipo 

evitante. Também o estudo de Costa e Leal (2006), com estudantes universitários de 

ambos os sexos, com idades compreendidas entre 18 e 37 anos, objetivando analisar as 

estratégias de coping dos mesmos, verificou que o sexo masculino opta por evitar ou 

agir como se o problema não existisse. 
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Relativamente ao investimento esquemático na aparência, verificou-se que o 

sexo feminino evidencia maiores níveis de saliência auto-avaliativa do que o sexo 

masculino. Isto poderá ser devido ao facto das mulheres se preocuparem mais com a sua 

aparência, percecionando-a como algo significativo na sua vida, e com as opiniões de 

outras pessoas, estando desta forma mais suscetíveis a maiores níveis de saliência auto-

avaliativa. Alguns autores corroboram este resultado atribuindo ao sexo feminino 

maiores preocupações com a aparência, como resultado dos padrões de beleza feminino 

socialmente impostos, originando sentimentos negativos se houver contradição entre o 

Eu real e o Eu ideal (e.g. Branco, Hilário & Cintra, 2006; Conti, Cordás & Latorre, 

2009; Noronha, Lamas & Barros, 2016). Constatou-se, ainda, a inexistência de 

diferenças entre sexos face à saliência motivacional, podendo tal facto ser justificado 

pela crescente tendência do sexo masculino em manifestar maiores cuidados com a sua 

aparência e a se manter mais atrativo, equiparando-se assim ao sexo feminino. Alguns 

autores corroboram este resultado, expressando o crescimento ao nível do cuidado e 

preocupações com a aparência por parte do sexo masculino (e.g. Filho et al., 2017). 

Em relação à variável idade, verificou-se que os jovens com idades 

compreendidas entre os 18 e 23 anos apresentam maiores níveis de neuroticismo 

relativamente aos indivíduos com idades entre os 24 e 27 anos. Os jovens com 18 anos 

poderão estar mais suscetíveis à instabilidade emocional devido às mudanças que 

ocorrem nesta fase, como por exemplo o ingresso na vida académica. Assim, esta fase 

pode ser de maior stress e ansiedade resultando em maiores níveis de neuroticismo do 

que em indivíduos mais velhos. De acordo com Calais et al. (2007), a vida académica, 

acarretando mudanças a vários níveis, como distanciamento das figuras parentais e 

necessidade de adaptação ao contexto académico, potencia níveis mais elevados de 

stress. A literatura acerca dos traços de personalidade refere também que o neuroticismo 
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tende a diminuir ao longo do tempo (Martin et al., 2006; Soto, John, Gosling & Potter, 

2011). Já os indivíduos mais velhos (28 aos 30), apresentaram maiores níveis de 

conscienciosidade face aos mais novos (18 aos 27). Este resultado pode ser explicado 

devido ao grau de maturidade dos jovens, ou seja, seria expectável que indivíduos mais 

velhos fossem mais conscientes e responsáveis do que indivíduos mais novos. A 

literatura recente acerca da personalidade relata que a conscienciosidade é um dos 

fatores que tende a aumentar com a idade, corroborando assim o resultado obtido no 

presente estudo (Pedroso-Lima et al., 2014).  

Não se observaram diferenças das estratégias de coping face à idade, o que pode 

explicar que as estratégias de coping a que os jovens recorrem vão se ampliando durante 

o desenvolvimento e se mantêm relativamente constantes na idade adulta. Compas, 

Banez, Malcarne e Worsham (1991), referem que as mudanças no desenvolvimento das 

estratégias de coping ocorrem até ao fim da adolescência. Para Fontes, Neri e 

Yassudaser (2010), as estratégias de coping podem estar mais relacionadas com a 

sensação de capacidade para enfrentar uma situação adversa do que com a idade do 

indivíduo.  

Observou-se também que indivíduos com idades compreendidas entre 18 e 23 

anos denotam maiores níveis de saliência auto-avaliativa assim como saliência 

motivacional relativamente aos indivíduos entre os 24 e 27 anos. Os indivíduos mais 

jovens tendem a dar muita importância e a investir mais na sua aparência (Branco et al., 

2006 & Conti et al., 2009), podendo ser devido ao início de relações românticas, que 

pressupõe maiores cuidados com o aspeto físico e aparência (Alferes, 2006), o que 

também aliado à imaturidade dos jovens se pode tornar disfuncional, aumentando a 

saliência auto-avaliativa nesta faixa etária relativamente aos mais velhos.  
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No que concerne à satisfação com a imagem corporal denotou-se que os 

indivíduos satisfeitos com a sua imagem corporal evidenciam maiores níveis de 

extroversão e de conscienciosidade e menores níveis de neuroticismo face aos 

indivíduos que não se encontram satisfeitos. Estes resultados seriam expectáveis, uma 

vez que os indivíduos com níveis elevados de neuroticismo tendem a experienciar mais 

emoções negativas relativamente à aparência, o que se conjuga com o aumento da 

insatisfação corporal. Por sua vez, características emocionalmente ajustadas da 

personalidade, como traços reflexivos e positivos podem levar a que os jovens aceitem a 

sua imagem, podendo ser menos suscetíveis a interiorizar como máxima os padrões 

socialmente impostos.   

O estudo de Frederick, Sandhu, Morse e Swami (2016), com 12176 indivíduos 

adultos de ambos os sexos e o estudo de Swami et al. (2013), com 2339 mulheres, 

ambos objetivando analisar o efeito da personalidade na satisfação corporal e aparência, 

corroboram estes resultados. Os resultados evidenciam que os jovens com níveis 

elevados de extroversão e conscienciosidade se encontram mais satisfeitos com a sua 

aparência, ao passo que os jovens com maiores níveis de neuroticismo se encontram 

mais insatisfeitos com a aparência. 

De igual modo, os indivíduos que se encontram satisfeitos com a sua imagem 

corporal apresentaram maiores níveis de estratégias de coping ativas/reflexivas, de 

significação positiva e de procura de suporte e menores níveis de estratégias de 

coping do tipo evitante face aos indivíduos insatisfeitos. Jovens com estratégias de 

coping adaptativas parecem ter recursos para aceitar a sua aparência ou para planear 

determinada ação de forma a diminuir a possível interferência negativa que a mesma lhe 

provoque. Por outro lado, jovens com estratégias do tipo evitante podem estar mais 

propensos a evitar pensar sobre o que lhe cause desconforto ou insatisfação e, por 



85 
 

conseguinte, manter esse estado. Estratégias de coping adaptativas visam a resolução do 

problema, ao passo que as estratégias de coping evitantes, embora se possam revelar 

eficazes a curto prazo, posteriormente interferem no processo adaptativo do indivíduo 

(Dias, Cruz & Fonseca, 2009; Dyson & Renk, 2006). 

Em relação ao investimento esquemático na aparência, os indivíduos 

insatisfeitos face à sua imagem corporal denotaram maiores níveis de saliência auto-

avaliativa. Seria expectável que os jovens com níveis mais elevados de saliência auto-

avaliativa estivessem mais propensos a distorções cognitivas, que por sua vez tendem a 

aumentar a insatisfação corporal (Jakatdar et al., 2006).  

Um outro objetivo do estudo consistia na análise do efeito preditor da 

personalidade e das estratégias de coping na construção dos esquemas de aparência 

dos jovens adultos. Verificou-se que as estratégias de coping positivas e a extroversão 

predizem a saliência motivacional. Relativamente à saliência auto-avaliativa, 

verificou-se que o neuroticismo, as estratégias de coping evitantes e o sexo feminino 

predizem positivamente esta variável.   

As estratégias de coping a que os indivíduos recorrem numa situação stressante, 

podem refletir os traços de personalidade que estes possuem, havendo uma ligação 

intrínseca entre as variáveis. A literatura atribui aos traços de personalidade uma grande 

importância no desenvolvimento de estratégias de coping do indivíduo, podendo os 

mesmos facilitar ou dificultar o processo (Bueno et al., 2001; Gazzaniga & Heatherton, 

2005). Assim, o neuroticismo, caracterizado pelas emoções negativas, parece favorecer 

o recurso a estratégias de coping desajustadas e, por conseguinte, o indivíduo 

perceciona uma imagem irrealista e insegura de si, levando a preocupações com a 

aparência, acreditando que a mesma tenha um grande efeito no seu valor pessoal. Por 

outro lado, a presença de características emocionalmente ajustadas de personalidade, 
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como a extroversão, parece predispor a estratégias de coping também ajustadas, 

desenvolvendo o sentido positivo e ativo para enfrentar situações, o que por sua vez 

potencia um nível mais funcional de investimento na aparência. Verificou-se também 

que o sexo feminino prediz a saliência auto-avaliativa, podendo este resultado ser 

justificado devido aos rígidos padrões de beleza a que as mulheres estão expostas, 

veiculados pelos meios de comunicação e por ícones sociais, acabando por se refletir em 

preocupações excessivas acerca da aparência, na tentativa de estarem à altura do padrão 

exigido, bem como preocupações acerca da opinião que os outros possam ter sobre a 

sua aparência (Cash et al., 2004).  

Por fim, verificou-se o papel moderador das estratégias de coping positivas e do 

tipo evitante na associação entre personalidade e investimento esquemático na 

aparência. Constatou-se que quando há um elevado nível de neuroticismo, mas estão 

presentes reduzidas estratégias de coping positivas, observam-se maiores níveis de 

saliência auto-avaliativa, comparativamente a um nível elevado de neuroticismo na 

existência de elevadas estratégias de coping positivas. Desta forma, embora o 

neuroticismo prediga positivamente à saliência auto-avaliativa, quando o jovem denota 

estratégias de coping positivas, tal se traduz numa redução dos níveis de saliência auto-

avaliativa. De igual modo, as estratégias de coping positivas apresentaram um papel 

moderador entre extroversão e saliência auto-avaliativa e entre amabilidade e 

saliência auto-avaliativa. Assim, na presença de uma baixa extroversão e de reduzidas 

estratégias de coping positivas percecionam-se níveis mais elevados de saliência auto-

avaliativa, comparativamente a uma baixa extroversão na existência de elevadas 

estratégias de coping positivas. Por outro lado, na presença de uma alta amabilidade e 

de elevadas estratégias de coping positivas percecionam-se níveis inferiores de saliência 
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auto-avaliativa, comparativamente a uma alta amabilidade, na presença de reduzidas 

estratégias de coping positivas.  

Os resultados anteriormente apresentados poderão ser justificados pelo facto dos 

jovens que denotam elevadas estratégias de coping positivas possuírem características 

reflexivas e voltadas para a ação aquando de uma situação ansiogénica, estando assim 

propensos à modificação de alguns comportamentos disfuncionais, contribuindo para a 

diminuição da saliência auto-avaliativa. As estratégias de coping adaptativas podem 

proporcionar ao jovem maiores recursos para que este aceite e reflita sobre a sua 

aparência (Cash, 2011), diminuído assim possíveis distorções cognitivas acerca da 

mesma.  

Observou-se também que as estratégias de coping positivas apresentaram um 

papel moderador entre amabilidade e a saliência motivacional. Deste modo, verifica-

se que na existência de elevados níveis de amabilidade, estando presentes elevadas 

estratégias de coping positivas, os níveis de saliência motivacional são mais elevados, 

comparativamente à existência de elevados níveis de amabilidade, na presença de 

reduzidas estratégias de coping positivas. Novamente se perceciona o papel 

significativo das estratégias de coping positivas, consideradas adaptativas, visando a 

resolução ativa, reflexiva e positiva perante situações adversas (Dias et al., 2009), no 

investimento mais funcional na aparência.  

Constatou-se ainda que as estratégias de coping evitantes apresentaram um 

papel moderador entre amabilidade e a saliência auto-avaliativa, assim como entre a 

amabilidade e saliência motivacional. Deste modo, na existência de uma alta 

amabilidade e de elevadas estratégias de coping do tipo evitante, verificam-se níveis 

mais elevados de saliência auto-avaliativa, comparativamente à existência de uma alta 

amabilidade, na presença de reduzidas estratégias de coping do tipo evitante. Em 
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contrapartida, quando existem níveis reduzidos de amabilidade e estão presentes 

reduzidas estratégias de coping do tipo evitante, verificam-se níveis mais elevados de 

saliência motivacional, comparativamente à existência de reduzidos níveis de 

amabilidade, na presença de elevadas estratégias de coping do tipo evitante.  

Atendendo aos resultados, salienta-se que o evitamento parece contribuir para 

um maior desajuste ao nível do investimento que o jovem faz na sua aparência. Nesta 

medida, o indivíduo evitando lidar ativamente com as situações que lhe causem 

desconforto, estará a manter e a reforçar possíveis distorções cognitivas em relação ao 

corpo, culminando num investimento mais disfuncional na aparência. De acordo com 

Choma et al. (2009), o evitamento eleva o stress perante uma situação adversa e tende a 

prolongar essa mesma situação. Contudo, verifica-se a escassez de estudos que testem o 

efeito moderador do coping na associação entre personalidade e investimento 

esquemático na aparência.  

Face aos resultados obtidos, salienta-se a importância dos traços de 

personalidade ajustados e das estratégias de coping positivas como fatores protetores ao 

desenvolvimento de um investimento na aparência disfuncional. 

 

Implicações práticas, limitações e pistas futuras 

 Torna-se pertinente destacar as implicações práticas inerentes à presente 

investigação, assim como as suas limitações e pistas futuras. Nesta medida, as 

conclusões formuladas podem, efetivamente, contribuir para uma consciencialização do 

papel significativo que os traços de personalidade possuem no padrão de estratégias de 

coping a que os jovens recorrem numa situação adversa. Por sua vez, poderia ser 

pertinente a utilização dos dados para aludir à importância do desenvolvimento de 

estratégias de coping adaptativas nos jovens adultos, de forma a potenciar uma melhor 
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adaptação a situações adversas ao longo da vida, prevenindo, assim, um investimento na 

aparência desajustado. 

Salientam-se, contudo, algumas limitações no decorrer da investigação. 

Primeiramente, devido à recolha dos dados ter sido concretizada através de 

questionários de autorrelato extensos, poderá ser passível a presença do fator cansaço e 

preenchimento com desejabilidade social. O caráter transversal que a presente 

investigação comporta, impossibilita estabelecer relações de causalidade entre as 

variáveis.  

Como pistas futuras, poderia ser pertinente a inclusão e análise de outras 

variáveis, nomeadamente sintomatologia psicopatológica e estilos parentais. De igual 

modo, seria relevante investigações de carácter longitudinal e o controlo de outras 

variáveis como nível socioeconómico dos pais.  
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Considerações finais  

A presente dissertação possibilitou aprofundar o papel da vinculação aos pais no 

desenvolvimento da personalidade, na regulação emocional, nas estratégias de coping e 

no investimento esquemático na aparência dos jovens adultos. Nesta medida, é 

pertinente apresentar algumas considerações dos principais resultados de ambos os 

estudos, bem como ressaltar algumas limitações e pistas futuras.  

A qualidade dos laços afetivos estabelecidos na infância, constitui-se como fator 

protetor face ao desenvolvimento de dificuldades de regulação emocional e ao 

investimento desajustado na aparência em jovens adultos. Observou-se ainda que os 

jovens com traços de personalidade emocionalmente ajustados possuem mais estratégias 

de coping adaptativas e, por sua vez, um investimento esquemático na aparência mais 

funcional. Posto isto, os resultados obtidos vão, na sua maioria, ao encontro das 

hipóteses previamente levantadas.   

De forma mais específica, encontraram-se diferenças face à vinculação aos pais, 

personalidade, regulação emocional, coping e investimento esquemático na aparência 

em função do sexo, idade e satisfação com a imagem corporal.  

Relativamente à vinculação aos pais, destaca-se que o sexo feminino apresenta maior 

qualidade do laço emocional e maior ansiedade de separação face a ambas figuras 

parentais, mostrando-se tendencialmente mais dependentes do que o sexo masculino, 

que apresenta maiores níveis de inibição da exploração e individualidade. Verificou-se 

também que indivíduos mais jovens denotam maior ansiedade de separação face à 

figura materna, refletindo maior imaturidade face aos mais velhos e constatando-se o 

papel significativo e ativo da figura materna no desenvolvimento dos jovens. Verificou-

se ainda que indivíduos satisfeitos com a sua imagem corporal, apresentam maior 

qualidade do laço emocional e menores níveis de inibição da exploração e 
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individualidade relativa a ambas as figuras parentais. Este resultado denota o papel das 

relações afetivas precoces de qualidade no desenvolvimento de uma imagem positiva e 

segura de si, aliada a uma maior satisfação corporal.  

No que concerne à regulação emocional, observou-se que o sexo masculino 

denota maiores dificuldades em aceitar as suas emoções, indicando o efeito do contexto 

sociocultural, em que o sexo masculino as inibe, culminando em maiores dificuldades 

em lidar e, consequentemente, aceitá-las. Verificou-se ainda que os indivíduos mais 

jovens denotam maiores dificuldades em se envolver em outras tarefas aquando de uma 

situação stressante. Este resultado expressa que o desenvolvimento emocional se torna 

mais robusto com a idade e por isso evidencia-se uma menor capacidade de abstração de 

emoções nos indivíduos mais jovens para realizar determinada tarefa. Observou-se 

ainda que indivíduos insatisfeitos com a sua imagem corporal apresentam maiores 

dificuldades de regulação emocional a vários níveis. A insatisfação corporal pode gerar 

emoções negativas associadas ao corpo e potenciar dificuldades de regulação 

emocional, mais concretamente na aceitação das suas emoções, assim como na 

elaboração de estratégias. 

Relativamente à personalidade, verificou-se que o sexo feminino denota maiores 

níveis de neuroticismo e de amabilidade e o sexo masculino maiores níveis extroversão. 

A literatura não corrobora o nível de extroversão ser mais patente no sexo masculino, 

mas evidencia concordância com o sexo feminino enquanto emocionalmente mais 

instável e a denotar maior empatia. Verificou-se que indivíduos mais velhos apresentam 

maiores níveis de conscienciosidade, ao passo que os mais novos denotam maior 

neuroticismo. Este resultado é consistente com a literatura que salienta que, ao passo 

que o neuroticismo tende a diminuir com a idade, a conscienciosidade tende a aumentar. 
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Quanto à satisfação com a imagem corporal, os jovens satisfeitos denotaram 

maior conscienciosidade e extroversão e menor neuroticismo face aos indivíduos 

insatisfeitos, constatando-se que a presença de emoções negativas e insegurança poderá 

ter um efeito negativo na relação que o indivíduo possui com o seu corpo. 

No que concerne ao coping, verificou-se que o sexo feminino apresenta mais 

estratégias de procura de suporte e o sexo masculino mais estratégias evitantes. Este 

resultado exprime a tendência do sexo feminino em partilhar as suas emoções e a 

procurar apoio de outras pessoas aquando de situações adversas, ao passo que o sexo 

masculino tende a evitar lidar com essas mesmas situações, possivelmente de maneira a 

evitar as emoções que possam advir de uma situação ansiogénica. Constatou-se ainda 

que indivíduos satisfeitos com a sua imagem corporal apresentam mais estratégias de 

coping adaptativas e menores níveis de estratégias de coping do tipo evitante, face aos 

indivíduos insatisfeitos. Este resultado seria expectável, na medida em que os 

indivíduos insatisfeitos com a sua imagem corporal parecem não ter recursos a 

estratégias de coping adaptativas de forma a poderem lidar ativamente com a sua 

insatisfação, o que por sua vez, a reforça e mantém. Contudo, salienta-se que não se 

verificaram diferenças relativamente à idade, podendo ser devido ao facto do padrão de 

estratégias de coping a que os jovens recorrem se manter maioritariamente constante na 

presente faixa etária. 

O investimento esquemático na aparência denotou diferenças relativas ao sexo, 

onde se verificou maiores níveis de saliência auto-avaliativa no sexo feminino. Contudo 

não se verificaram diferenças quanto à saliência motivacional face ao sexo. A partir 

destes resultados, constata-se que apesar de se evidenciar uma maior preocupação, por 

parte do sexo feminino, com a opinião de outras pessoas face à sua aparência, o sexo 

masculino começa a se equiparar com as mulheres quanto aos cuidados e esforços para 
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se manter atrativo. Em relação à idade, verificou-se que os indivíduos mais novos 

apresentam maior investimento na aparência a ambos os níveis, o que seria expectável 

face à importância que os jovens atribuem à sua aparência, o que também se pode tornar 

disfuncional. Verificou-se ainda que os jovens insatisfeitos com a sua imagem corporal 

revelam maior saliência auto-avaliativa, podendo ser devido às distorções cognitivas 

que os indivíduos que manifestam insatisfação com o corpo podem possuir. 

Constatou-se ainda o papel mediador das dificuldades de regulação emocional 

na associação entre inibição da exploração e individualidade relativa à mãe e saliência 

auto-avaliativa. Assim, os jovens adultos que experienciem inibição da exploração e 

individualidade por parte da figura materna e que manifestem dificuldades de regulação 

emocional parecem denotar níveis mais elevados de saliência auto-avaliativa. Nesta 

medida, a qualidade de vinculação experienciada pelos jovens, promove o 

desenvolvimento emocional ajustado, o que por sua vez, se constitui como fator protetor 

a um investimento disfuncional na aparência. De igual modo, observou-se na presente 

amostra e de acordo com a literatura existente que a figura materna possui um papel 

mais ativo no desenvolvimento emocional da criança, estabelecendo continuidade na 

jovem adultícia, comparativamente à figura paterna.  

Observou-se ainda a presença de moderação das estratégias de coping positivas e 

evitantes na associação entre personalidade e investimento esquemático na aparência. 

Desta forma, concluiu-se que quanto mais elevadas forem as estratégias de coping 

positivas, menores serão os níveis de saliência auto-avaliativa, mesmo na existência de 

neuroticismo. Por outro lado, a presença de elevadas estratégias de coping evitantes, 

mesmo na presença de traços de personalidade emocionalmente ajustados, aumentam a 

saliência auto-avaliativa e diminuem a saliência motivacional. Deste modo, destaca-se a 
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importância do desenvolvimento de estratégias de coping positivas nos jovens adultos, 

com vista a um investimento na aparência mais ajustado. 

Com esta investigação pretendeu-se enfatizar o contributo positivo que a 

qualidade de vinculação com as figuras significativas assume no desenvolvimento de 

traços de personalidade emocionalmente ajustados, a menores dificuldades de regulação 

emocional e ainda no investimento esquemático na aparência ajustado. Realça-se ainda 

o contributo dos traços de personalidade emocionalmente ajustados no recurso a 

estratégias de coping adaptativas. Nesta medida, de acordo com as conclusões obtidas 

espera-se que o presente estudo permita a compreensão do contributo de diferentes 

variáveis para o ajustamento psicológico e comportamento adaptativo dos jovens 

adultos. 

Para finalizar, seria oportuno destacar algumas limitações da presente 

investigação, bem como possíveis propostas para investigações futuras. Aponta-se a 

extensão do protocolo como uma limitação ao estudo, podendo propiciar desejabilidade 

social no preenchimento do mesmo. De igual modo, importa referir a transversalidade 

dos resultados, impossibilitando relações de causalidade. A presente amostra não é 

representativa da população geral, pelo que compreende indivíduos maioritariamente de 

uma zona específica.   

Como pistas para futuras investigações, tendo em conta as limitações da presente 

amostra, destaca-se a importância da homogeneidade amostral relativamente às 

variáveis sociodemográficas como o sexo e a idade. Destaca-se também a pertinência da 

inclusão de outras variáveis como bem-estar e autoestima e a presença de 

sintomatologia psicopatológica, mais especificamente perturbações alimentares. Seria 

oportuno controlar outras variáveis sociodemográficas como a existência de fratria e 

nível socioeconómico dos pais. 
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ANEXO 1 

1.1. Análise Fatorial Confirmatória de 1ª Ordem do Questionário de Vinculação ao Pai 

1.2. Análise Fatorial Confirmatória de 1ª Ordem do Questionário de Vinculação à Mãe 

1.3. Análise Fatorial Confirmatória de 1ª Ordem da Escala de Dificuldades de 

Regulação emocional 

1.4. Análise Fatorial Confirmatória de 1ª Ordem do NEO FFI-20 

1.5. Análise Fatorial Confirmatória de 1ª Ordem do COPE Inventory 

1.6. Análise Fatorial Confirmatória de 1ª Ordem do Inventário de Esquemas sobre a 

Aparência-Revisto 

 

ANEXO 2 

Consentimento informado 

Questionário Sociodemográfico 

Questionário de Vinculação ao pai e à mãe (QVPM) 

Escala de Dificuldades de Regulação Emocional (DERS) 

Inventário de Personalidade (NEO-FFI-20) 

COPE Inventory 

Inventário de Esquemas sobre a Aparência – Revisto (ASI-R) 

  

ANEXO 3 

Carta dirigida aos Presidentes das Escolas de Ensino Superior   

Parecer da Comissão de Ética 
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1.1. Análise Fatorial Confirmatória de 1ª Ordem do Questionário de Vinculação ao Pai 

 

 

 

 

 

 

χ2(21) =129.55 p= .001; CFI= .98; TLI = .96; RMR= .06; RMSEA= .07 
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1.2. Análise Fatorial Confirmatória de 1ª Ordem do Questionário de Vinculação à Mãe 

 

 

 

 

 

 

χ2(21) =122.22 p= .001; CFI= .98; TLI = .96; RMR= .05; RMSEA= .07 
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1.3. Análise Fatorial Confirmatória de 1ª Ordem da Escala de Dificuldades de 

Regulação emocional 

 

 

 

 

χ2(32) = 136.50 p= .001; CFI = .98; TLI = .97; RMR = .02; RMSEA = .06 
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1.4. Análise Fatorial Confirmatória de 1ª Ordem do NEO FFI-20 

 

 

 

 

 

 

χ2(122) = 437.79 p=.001; CFI = .92; TLI = .90; RMR = .04; RMSEA = .05 
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1.5. Análise Fatorial Confirmatória de 1ª Ordem do COPE Inventory 

 

 

 

 

 

 

 χ2(26) =132.60 p= .001; CFI = .97; TLI = .95; RMR = .04 e RMSEA= .07  
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1.6. Análise Fatorial Confirmatória de 1ª Ordem do Inventário de Esquemas sobre a 

Aparência-Revisto 

 

 

 

 

 

 

 

χ2(5) = 21.17 p=.001; CFI = .99; TLI = .98; RMR = .02; RMSEA = .06 
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Vila Real, 2016 

Caro(a) Jovem, 

Somos alunos do Mestrado em Psicologia Clínica da Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro e pretendemos realizar os nossos projetos de investigação, com 

vista à obtenção do grau de Mestre em Psicologia Clínica. 

A base de investigação destes projetos tem como objetivo estudar a temática da 

vinculação parental associada aos processos de separação-individuação, imagem 

corporal e regulação emocional. Um outro objetivo passa por analisar a relação entre os 

processos de separação-individuação com a personalidade e os conflitos no namoro.  

É fundamental a sua colaboração no preenchimento destes questionários, sendo a 

participação voluntária e garantida a confidencialidade dos dados. Os dados relativos à 

identificação pessoal, familiar e da sua relação romântica servem apenas para descrever 

a amostra dos jovens adultos em geral, permitindo-nos ao mesmo tempo relacionar os 

vários questionários à mesma pessoa. 

 Pedimos que leia atentamente os questionários e responda de forma sincera às 

questões apresentadas. Não existem respostas corretas ou erradas, apenas importa 

verificar o que pensa ou sente.  

Em caso de dúvida no preenchimento do questionário solicite ajuda dos investigadores. 

Obrigado pela sua colaboração. 

Com os melhores cumprimentos, 

            A equipa de investigação, 

  

                                                

___________________      _____________________     __________________ 

   (Fábio Pereira)                   (Helena Morais)                   (Patrícia Claro) 
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Código: __________ 

 

 

1.1 Idade: ______ anos         1.2 Sexo: masculino          feminino             1.3 Habilitações Literárias: ____________ 

1.4 Profissão:  

 

 Estudante         Área de estudos:_________________        Ano:____________         

 Outra                Qual?____________  

  

1.5 Meio onde vive: 

 Urbano                           Rural 

 

1.6 Sente-se satisfeito(a) com a sua imagem corporal? 

 Sim                                 Não     O que mudaria na sua imagem?_________________________________ 

 

 

 
2.1 Pai 

Idade: ____________  Profissão: ____________    Escolaridade: ____________ 

 

2.2 Mãe 

Idade: ____________ Profissão: ____________  Escolaridade: ____________ 

2.3 Situação relacional dos pais:  

  Casados/ União de facto   Há quanto tempo?____________ 

  Vivem juntos mas não estão casados    Há quanto tempo? ___________ 

  Divorciados/ Separados    Há quanto tempo? ___________ 

  Viúvos    Há quanto tempo? ___________ 

 

2.4 Pessoas com quem vive atualmente: ______________________ Há quanto tempo? ____________ 

2.5 Número de irmãos: ___________ Idades: ________________ 

 

 

3.1 Neste momento namora?  

  Sim    Duração da relação: ________             Não, mas já namorei    Duração da relação anterior: ________        

 

  Nunca namorei  

 

3.2 Se nunca namorou, tem tido relações românticas esporádicas?  

 

  Sim    Duração da relação: ________                   Não 

 

3.3 Ter uma relação romântica para mim… 

 

  É muito importante            É bastante importante            É razoavelmente importante            Não é importante 

  

1. Identificação Pessoal 

2. Identificação Familiar 

3. Relação Romântica 
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QVPM 

(PAULA MENA MATOS & MARIA EMÍLIA COSTA, 2001) 

Versão revista para Investigação – IV 

 

Neste questionário vai encontrar um conjunto de afirmações sobre as relações familiares. Leia 

atentamente cada uma das frases e assinale com uma cruz (X) as respostas que melhor exprimem o modo 

como se sente com cada um dos seus pais. Responda em colunas separadas para o pai e para a mãe, tendo 

em conta as seis alternativas que se seguem: 

Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Discordo 

moderadamente 

Concordo 

moderadamente 
Concordo 

Concordo 

totalmente 

1 2 3 4 5 6 

 

     

1. Os meus pais estão sempre a interferir em assuntos que só têm a ver 

comigo. 

1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

2. Tenho confiança que a minha relação com os meus pais se vai 

manter no tempo. 

1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

3. É fundamental para mim que os meus pais concordem com aquilo 

que eu penso. 

1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

4. Os meus pais impõem a maneira deles de ver as coisas. 

 

1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

5. Apesar das minhas divergências com os meus pais, eles são únicos 

para mim. 

1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

6. Penso constantemente que não posso viver sem os meus pais. 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

7. Os meus pais desencorajam-me quando quero experimentar uma 

coisa nova. 

1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

8. Os meus pais conhecem-me bem. 

 

1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

9. Só consigo enfrentar situações novas se os meus pais estiverem 

comigo. 

1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

10. Não vale muito a pena discutirmos, porque nem eu nem os meus 

pais damos o braço a torcer. 

1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

11. Confio nos meus pais para me apoiarem em momentos difíceis da 

minha vida. 

1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

12. Estou sempre ansioso(a) por estar com os meus pais. 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

13. Os meus pais preocupam-se demasiadamente comigo e intrometem-

se onde não são chamados. 

1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

14. Em muitas coisas eu admiro os meus pais. 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

15. Eu e os meus pais é como se fôssemos um só. 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

16. Em minha casa é problema eu ter gostos diferentes dos meus pais.  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

 
 
 
 
 

 

            

Mãe Pai 
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17. Apesar dos meus conflitos com os meus pais, tenho orgulho neles. 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

18. Os meus pais são as únicas pessoas importantes na minha vida. 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

19. Discutir assuntos com os meus pais é uma perda de tempo e não 

leva a lado nenhum. 
1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

20.  Sei que posso contar com os meus pais sempre que precisar deles. 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

21. Faço tudo para agradar aos meus pais. 

 
1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

22. Os meus pais dificilmente me dão ouvidos. 

 
1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

23. Os meus pais têm um papel importante no meu desenvolvimento. 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

24. Tenho medo de ficar sozinho(a) se um dia perder os meus pais. 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

25. Os meus pais abafam a minha verdadeira forma de ser. 

 
1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

26. Não sou capaz de enfrentar situações difíceis sem os meus pais. 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

27. Os meus pais fazem-me sentir bem comigo próprio(a). 

 
1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

28. Os meus pais têm a mania que sabem sempre o que é melhor para 

mim. 
1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

29. Se tivesse de ir estudar para longe dos meus pais, sentir-me-ia 

perdido(a). 
1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

30. Eu e os meus pais temos uma relação de confiança. 

 
1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

 

  

Discordo 

Totalmente 
Discordo Discordo 

moderadamente 

Concordo 

moderadamente 

Concordo Concordo 

totalmente 

1 2 3 4 5 6 

Mãe Pai 
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Escala de Dificuldades de Regulação Emocional (DERS) 

(Gratz & Roemer, 2004; Adaptação de Coutinho, Ribeiro, Ferreirinha & Dias, 2010)  

 

 Neste questionário encontram-se um conjunto de afirmações sobre a forma como as pessoas 

percecionam os seus sentimentos. Em cada um dos itens assinale com uma cruz (X), a frequência com 

que cada uma das afirmações se aplica a si. 

Nunca 

(0-10%) 

① 

Algumas vezes 

(11-35%) 

② 

Metade das vezes 

(36-65%) 

③ 

A maioria das vezes 

(66-90%) 

④ 

Quase sempre 

(91-100%) 

⑤ 

 

1. Percebo com clareza os meus sentimentos.  ①②③④⑤ 

2. Presto atenção a como me sinto. ①②③④⑤ 

3. Vivo as minhas emoções como avassaladoras e fora de controlo. ①②③④⑤ 

4. Não tenho nenhuma ideia de como me sinto. ①②③④⑤ 

5. Tenho dificuldade em atribuir um sentido aos meus sentimentos. ①②③④⑤ 

6. Estou atento aos meus sentimentos. ①②③④⑤ 

7. Sei exactamente como me estou a sentir. ①②③④⑤ 

8. Interesso-me por aquilo que estou a sentir. ①②③④⑤ 

9. Estou confuso(a) sobre como me sinto. ①②③④⑤ 

10. Quando estou chateado(a), apercebo-me das minhas emoções. ①②③④⑤ 

11. Quando estou chateado(a), fico zangado(a) comigo próprio(a) por me sentir assim. ①②③④⑤ 

12. Quando estou chateado(a), fico embaraçado(a) por me sentir assim. ①②③④⑤ 

13. Quando estou chateado(a), tenho dificuldade em realizar tarefas. 

 
①②③④⑤ 

14. 

 

 

Quando estou chateado(a), fico fora de controlo. ①②③④⑤ 
15. Quando estou chateado(a), penso que me vou sentir assim por muito tempo. ①②③④⑤ 

16. Quando estou chateado(a), penso que vou acabar por me sentir muito deprimido(a). ①②③④⑤ 

17. Quando estou chateado(a), acredito que os meus sentimentos são válidos e importantes. ①②③④⑤ 

18. Quando estou chateado(a), tenho dificuldade em concentrar-me noutras coisas. ①②③④⑤ 

19. 
 

Quando estou chateado(a), sinto-me fora de controlo. ①②③④⑤ 

20. Quando estou chateado(a), continuo a conseguir fazer as coisas. ①②③④⑤ 

21. Quando estou chateado(a), sinto-me envergonhado(a) de mim próprio(a) por me sentir 

assim. 
①②③④⑤ 

22. Quando estou chateado(a), sei que vou conseguir encontrar uma maneira de me sentir 

melhor. 
①②③④⑤ 
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Nunca 

(0-10%) 

① 

Algumas vezes 

(11-35%) 

② 

Metade das vezes 

(36-65%) 

③ 

A maioria das vezes 

(66-90%) 

④ 

Quase sempre 

(91-100%) 

⑤ 

 

 

  

23.  Quando estou chateado(a), sinto que sou fraco(a).     ①②③④⑤ 

24.  Quando estou chateado(a), sinto que consigo manter o controlo dos meus comportamentos.   ①②③④⑤  

25. Quando estou chateado(a), sinto-me culpado(a) por me sentir assim. ①②③④⑤ 

26. Quando estou chateado(a), tenho dificuldades em concentrar-me. ①②③④⑤ 

27. Quando estou chateado(a), tenho dificuldade em controlar os meus comportamentos. ①②③④⑤ 

28. Quando estou chateado(a), acho que não há nada que eu possa fazer para me sentir melhor. ①②③④⑤ 
29. Quando estou chateado(a), fico irritado(a) comigo próprio(a) por me sentir assim. ①②③④⑤ 

30. Quando estou chateado(a), começo a sentir-me muito mal comigo próprio(a). ①②③④⑤ 

31. Quando estou chateado(a), acho que a única coisa que eu posso fazer é afundar-me nesse 

estado. 
①②③④⑤ 

32. Quando estou chateado(a), perco o controlo sobre os meus comportamentos. ①②③④⑤ 

33. Quando estou chateado(a), tenho dificuldade em pensar noutra coisa qualquer. ①②③④⑤ 

34. Quando estou chateado(a), dedico algum tempo para perceber o que realmente estou a 

sentir. 
①②③④⑤ 

35. Quando estou chateado(a), demoro muito tempo até me sentir melhor. ①②③④⑤ 

36. Quando estou chateado(a), as minhas emoções parecem avassaladoras. ①②③④⑤ 
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NEO-FFI-20- Inventário de Personalidade 
(McCrae & Costa, 2004; adaptação de Bertoquini & Pais-Ribeiro, 2006) 

 

 

 Leia cada afirmação com atenção. Para cada afirmação marque com uma cruz (X) a 

resposta que melhor corresponde à sua opinião. Não existem respostas certas nem erradas. 

Descreva as suas opiniões rápida, espontânea e honestamente. Responda a todas as questões. 
 

Discordo 

fortemente 

1 

Discordo 

 

2 

Neutro 

 

3 

Concordo 

 

4 

Concordo 

fortemente 

5 

 

1. Raramente estou triste ou deprimido(a). ① ② ③ ④ ⑤      

2. Sou uma pessoa alegre e bem disposta. ① ② ③ ④ ⑤       

3. A poesia pouco ou nada me diz. ① ② ③ ④ ⑤       

4. Tendo a pensar o melhor acerca das pessoas. ① ② ③ ④ ⑤       

5. Sou eficiente e eficaz no meu trabalho. ① ② ③ ④ ⑤       

6. Sinto-me, muitas vezes, desamparado(a), desejando que alguém resolva os meus 

problemas por mim. 
① ② ③ ④ ⑤       

7. Muitas vezes, sinto-me a rebentar de energia. ① ② ③ ④ ⑤       

8. Às vezes ao ler poesia e ao olhar para uma obra de arte sinto um arrepio ou uma onda 

de emoção. 
① ② ③ ④ ⑤       

9. A minha primeira reação é confiar nas pessoas. ① ② ③ ④ ⑤       

10. Sou uma pessoa muito competente. ① ② ③ ④ ⑤       

11. Raramente me sinto só ou abatido(a). ① ② ③ ④ ⑤       

12. Sou uma pessoa muito ativa. ① ② ③ ④ ⑤       

13. Acho as discussões filosóficas aborrecidas. 

 
① ② ③ ④ ⑤       

14. 

 

 

Algumas pessoas consideram-me frio(a) e calculista. ① ② ③ ④ ⑤      

15. Esforço-me por ser excelente em tudo o que faço. ① ② ③ ④ ⑤       

16. Houve alturas em que experimentei ressentimento e amargura. ① ② ③ ④ ⑤       

17. Sou dominador(a), cheio(a) de força e combativo(a). ① ② ③ ④ ⑤       

18. Não dou grande importância às coisas da arte e de beleza. ① ② ③ ④ ⑤       

19. Tendo a ser descrente ou a duvidar das boas intenções dos outros. ① ② ③ ④ ⑤       

20. Sou uma pessoa aplicada, conseguindo sempre realizar o meu trabalho. ① ② ③ ④ ⑤       
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Cope (Adaptação Portuguesa :  J .  Cabral  & P.  Mena Matos,  2010)  

 Neste questionário encontra um conjunto de afirmações sobre a forma como as pessoas reagem 

quando confrontadas com situações difíceis ou geradoras de stress. Ainda que diferentes acontecimentos 

e/ou problemas possam levar a diferentes respostas, assegure-se de que as suas respostas são 

representativas da forma como genericamente reage nas várias situações da sua vida e não numa situação 

específica. Em cada um dos itens assinale com uma cruz (X) a resposta que lhe parece mais expressiva do 

modo como habitualmente reage perante a generalidade destas situações. 

 

1. Sinto uma grande agitação emocional e procuro exprimir as minhas emoções. ①②③④⑤⑥ 

2. Concentro os meus esforços na tentativa de resolver a situação. ①②③④⑤⑥ 

3. Admito que não consigo lidar com a situação e desisto de tentar. ①②③④⑤⑥ 

4. Converso com alguém sobre o que estou a sentir. ①②③④⑤⑥ 

5. Falo com alguém que me possa dar informação útil ou ajudar a perceber melhor a 

situação. 
①②③④⑤⑥ 

6. Penso noutras coisas além da situação/problema em causa. ①②③④⑤⑥ 

7. Procuro obter apoio emocional dos meus amigos e/ou familiares. ①②③④⑤⑥ 

8. Desisto de tentar atingir o meu objectivo. ①②③④⑤⑥ 

9. Adoto medidas concretas para procurar resolver o problema/situação. ①②③④⑤⑥ 

10. Recuso-me a acreditar no que aconteceu. ①②③④⑤⑥ 

11. Tento encarar a situação de uma perspectiva diferente e mais positiva. ①②③④⑤⑥ 

12. Procuro definir uma estratégia para lidar com a situação/problema. ①②③④⑤⑥ 

13. Concentro-me na resolução da situação/problema e, se necessário, deixo outras coisas 

para segundo plano. 

 

 

①②③④⑤⑥ 

14. 

 

 

Desisto de tentar conseguir o que quero. ①②③④⑤⑥ 
15. Tento ver o lado positivo do que está a acontecer. ①②③④⑤⑥ 

16. Procuro pensar na melhor forma de lidar com o problema/situação. ①②③④⑤⑥ 

17. Finjo que a situação realmente não aconteceu. ①②③④⑤⑥ 

18. 
Tento que outras coisas não interfiram com os meus esforços para lidar com a 

situação/problema. 
①②③④⑤⑥ 

19. Aceito o que aconteceu como um facto e uma realidade. ①②③④⑤⑥ 

20. Pergunto a pessoas que passaram por experiências semelhantes o que fizeram. ①②③④⑤⑥ 

21. Invisto menos esforço na resolução do problema/situação. ①②③④⑤⑥ 

22. Aprendo a viver com a situação/problema. ①②③④⑤⑥ 

23. Penso bastante acerca dos passos a dar. ①②③④⑤⑥ 

24. Comporto-me como se nada tivesse acontecido. ①②③④⑤⑥ 

 

 

Discordo 

totalmente 

① 

Discordo 

 

② 

Discordo 

moderadamente 

③ 

Concordo 

moderadamente 

④ 

Concordo  

 
⑤ 

Concordo 

totalmente 
⑥ 
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ASI-R – Inventário de Esquemas sobre a Aparência – Revisto 

(Cash, Melnyk, & Hrabosky, 2004; Adaptação de Nazaré, Moreira & Canavarro, 2010) 
 
 

      As afirmações que se seguem são opiniões que as pessoas podem ter ou não ter acerca da sua 

aparência física e da influência que esta tem nas suas vidas. Decida em que medida concorda ou discorda 

de cada afirmação e assinale com uma cruz a alternativa que melhor corresponde à sua opinião. Não há 

respostas certas ou erradas. Procure apenas ser fiel às suas opiniões pessoais. 

 

  

Discordo fortemente 

 
① 

Discordo 

 

② 

Não concordo nem 

discordo 

③ 

Concordo 

 
④ 

Concordo fortemente 

⑤ 

 
  1. Perco pouco tempo com a minha aparência física.      ①②③④⑤ 

2. Quando vejo pessoas com boa aparência, pergunto a mim próprio se a minha 

aparência estará à altura.   
    ①②③④⑤ 

 
3. Tento ser fisicamente tão atraente quanto consigo.      ①②③④⑤ 
4. Nunca dei muita atenção ao meu aspeto físico.      ①②③④⑤ 
5. Raramente comparo a minha aparência com a das outras pessoas.     ①②③④⑤ 
6. Vejo-me muitas vezes ao espelho, para ter a certeza de que a minha aparência física 

está bem. 
    ①②③④⑤ 

7. Quando acontece alguma coisa que me faz sentir bem ou sentir mal em relação à 

minha aparência, tenho tendência a pensar muito nisso.    
    ①②③④⑤ 

8. Se, num determinado dia, eu gostar da minha aparência, é fácil sentir-me feliz com 

outras coisas. 

 

 

    ①②③④⑤ 

9. Se alguém tivesse uma reação negativa em relação ao meu aspeto físico, isso não me 

incomodaria. 
    ①②③④⑤ 

10. No que respeita à minha aparência física, tenho padrões de exigência muito elevados.     ①②③④⑤ 
11. A minha aparência física tem tido pouca influência na minha vida.     ①②③④⑤ 
12. Vestir-me bem não é uma prioridade para mim.     ①②③④⑤ 
13. Quando conheço pessoas penso no que elas irão achar da minha aparência. 

 
    ①②③④⑤ 

14. 

 

 

No meu dia-a-dia acontecem muitas coisas que me fazem pensar no meu aspeto físico.     ①②③④⑤ 
15. Se eu não gostar da minha aparência num determinado dia, é difícil sentir-me feliz 

com outras coisas. 
    ①②③④⑤ 

16.  Costumo fantasiar sobre como seria a minha vida se fosse fisicamente mais atraente 

do que sou. 
    ①②③④⑤ 

17. Antes de sair de casa, certifico-me de que a minha aparência está tão bem quanto me é 

possível. 
    ①②③④⑤ 

18. A minha aparência é uma parte importante daquilo que sou.     ①②③④⑤ 

19. Ao controlar a minha aparência, consigo controlar muitos aspetos sociais e emocionais 

na minha vida. 
    ①②③④⑤ 

20. A minha aparência é responsável por muitas das coisas que aconteceram na minha 

vida. 
    ①②③④⑤ 
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ANEXO 3 
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Vila Real 13 de setembro de 2016 

Ex.ma. Sr. Presidente da Escola XXX 

 

 

Ex.mo. Sr. Presidente XXX 

 

No âmbito do Mestrado em Psicologia Clínica da Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro, pretende-se realizar um projeto de investigação, com vista à 

obtenção do grau de Mestre em Psicologia Clínica. 

A base de investigação destes projetos tem como objetivo estudar o papel da 

vinculação e da separação-individuação aos pais no desenvolvimento da personalidade, 

bem-estar psicológico, resiliência, regulação emocional e ainda as suas implicações nos 

conflitos no namoro. Visa também analisar o papel da vinculação aos pais na elaboração 

da imagem corporal, regulação emocional, coping e personalidade.  

Nesta medida, vimos colocar à consideração de V.ª Ex.cia a possibilidade de 

serem administrados alguns questionários de recolha de dados na Escola XXX. Todos 

os dados recolhidos serão confidenciais e anónimos, não sendo assim necessário 

proceder à identificação dos participantes. A recolha e o tratamento dos dados ficarão a 

cargo dos alunos Fábio Pereira, Helena Morais e Patrícia Claro, que efetuarão os 

contactos com a instituição, necessários a uma boa administração dos mesmos. 

Esperando de V.ª Ex.cia a melhor compreensão e colaboração, ficamos a 

aguardar autorização, dispondo-nos naturalmente para qualquer esclarecimento 

adicional. 

 

 

 

 

       Com os melhores cumprimentos: 

 

________________________________        

          (Profa. Doutora Catarina Pinheiro Mota)  

                                                                  Responsável pela orientação do mestrado 
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