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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A satisfação com a musculatura e o drive for muscularity são importantes traços 

da imagem corporal que estão diretamente relacionados à aparência do indivíduo. A prática do 

exercício físico parece gerar um efeito positivo sobre a imagem corporal. Haja vista que o público 

militar deve manter padrões mínimos de aptidão física para cumprir suas missões é importante 

verificar se esses traços da imagem corporal tem alguma relação com os índices obtidos no testes 

físicos do TAF, dos oficiais-alunos do Curso de Instrutores de 2018 e, se associam com o exercício 

praticado e o grau de dependência do exercício dos mesmos. MÉTODOS: Participaram do estudo 

31 alunos do Curso de Instrutor de Educação Física da turma de 2018 da EsEFEx, todos homens 

(M=26,39; DP=2,512; min=24, máx=37 anos). Foi então realizado por toda a população estudada 

o preenchimento de questionários relativos ao drive for muscularity, à satisfação pela musculatura 

e ao grau de dependência do exercício. E também, de um questionário demográfico relativo ao 

nível de condicionamento físico. Os resultados obtidos foram tabulados e após feito o teste de 

aderência à normalidade (Shapiro-Wilk) foram utilizados os testes ANOVA e Kruskal-Wallis, para 

os resultados paramétricos e não paramétricos respectivamente, de modo a verificar a variabilidade 

dos traços da imagem corporal e do rendimento do TAF e o teste de correlação de Spearman (dados 

não-paramétricos), para analisar a correlação destes mesmos traços com o nível de 

condicionamento físico e de dependência do exercício. RESULTADOS: Não houve diferenças 

significativas nos traços da imagem corporal explorados com o desempenho obtido no TAF, nem 

correlação significativa dos mesmos com o nível de condicionamento físico. Os fatores - 

dependência em malhar e checagem - da escala de satisfação com a musculatura tiveram uma 

correlação positiva e moderada com o grau de dependência do exercício. CONCLUSÃO: Não há 

diferenças nos traços da imagem corporal avaliados em relação aos resultados do TAF.  Existe 

uma correlação positiva e moderada dos fatores dependência em malhar e checagem com o grau 

de dependência do exercício. 

 

 

Palavras-chave: drive for muscularity, satisfação com a musculatura, TAF, dependência do 

exercício, condicionamento físico. 
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ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Muscle satisfaction and drive for muscularity are important traits of body 

image that are directly related to the individual's appearance. The practice of physical exercise 

seems to have a positive effect on body image. Since military personel must maintain minimum 

standards of physical fitness to accomplish their missions, it is important to verify that these body 

image traits have some relation to the scores obtained in the physical tests of TAF, and if those are 

associated with exercise practiced and the exercise dependence. METHODS: Thirty-one students 

of the EsEFEx’s Physical Education Instructor Course from class of 2018, all men (M = 26,39; SD 

= 2,512, min = 24, max = 37 years) participated in the study. The questionnaire was filled out for 

all the population studied, concerning the drive for muscularity, the muscle satisfaction appearance 

and the degree of dependence of the exercise. Also, from a demographic questionnaire regarding 

the level of physical conditioning. The results were tabulated and, after the normality test (Shapiro-

Wilk), the ANOVA and Kruskal-Wallis tests were used for the parametric and non-parametric 

results respectively, in order to verify the variability of the body image traces and of TAF yield 

and the Spearman correlation test (non-parametric data), to analyze the correlation of these same 

traits with the level of physical conditioning and exercise dependence. RESULTS: There were no 

significant differences in the traits of the body image explored with the performance obtained in 

the TAF, neither significant correlation of the same with the level of physical conditioning. The 

factors - working out dependence and body checking - from muscle satisfaction appearance scale 

had a positive and moderate correlation with the degree of exercise dependence. CONCLUSION: 

There are no differences regarding the TAF results and the body image traits evaluated. There are 

positive and moderate correlations among working out dependence and body checking factors with 

the degree of exercise dependence. 

 

 

Key words: drive for muscularity, muscle satisfaction appearance, TAF, exercise dependence, 

physical conditioning. 

 
 
 
 
 



 

6 

 INTRODUÇÃO 

 

A imagem corporal é a representação mental do corpo1,2. Ela tem componentes conscientes 

e inconscientes, que agregam sentimentos, crenças e comportamentos relacionados à realidade 

encarnada do Homem3. Para fins de estudo, compreende-se a imagem corporal como 

multifacetada. Assim sendo, elementos perceptivos e atitudinais – cognitivos, emocionais e 

comportamentais – são integrantes da imagem corporal e podem variar de valores positivos, 

associados a sentimentos e comportamentos saudáveis (prática de exercícios, cuidados com o 

corpo, relações sociais estáveis, alta autoestima) a valores negativos, quando ocorre uma 

desestruturação desses elementos, associando-se a quadros clínicos como  depressão, obesidade, 

distúrbios da representação do corpo, transtorno alimentar e dismorfia corporal4,5, e a 

comportamentos que comprometem a saúde, como o uso de esteróides ou dietas insalubres6. 

Importante não perder de vista que a imagem corporal é singular e dinâmica, sendo então 

menos um fato e mais um processo2,7. Esse processo está sujeito a momentos de desestruturação 

em seu desenvolvimento. Assim, nesses momentos mais frágeis, o indivíduo pode se ver utilizando 

uma linguagem - no sentido usado por Dolto8 − para expressar sua fragilidade. É no corpo físico 

que reside a identidade básica do sujeito − o sentido primário de “ser” − sendo então comum ele 

ser o instrumento de linguagem para expressar o desequilíbrio. Nessa perspectiva psicodinâmica 

da imagem corporal, é que se entende os transtornos alimentares, a dismorfia muscular, os 

comportamentos adictos e compulsivos em geral como manifestações da desestruturação da 

identidade corporal, uma linguagem escolhida para expressar a fragilidade que nem sempre é 

consciente9.  

Grande parte da pesquisa em imagem corporal foi dedicada a compreender esses 

momentos, tendo como objetivo descobrir relações, avaliar, e estabelecer causas e tratamentos 

para a imagem corporal negativa10. Com esse intuito, diferentes formas de intervenção que 

possibilitassem uma evolução e desenvolvimento da imagem corporal foram avaliadas - terapia 

cognitivo comportamental, psicoterapia, medicamentos, programas de atividade física, programas 

educativos em escolas e em grupos sociais específicos11.  

Já há um conjunto robusto de evidências geradas do efeito da atividade física (incluindo 

exercício físico e esporte) sobre a imagem corporal11. Quatro meta-análises anteriores concluíram 

que a atividade física tem efeito positivo sobre imagem corporal. A meta-análise mais recente, 

focada nas evidências para o sexo masculino, confirma a premissa de que a atividade física é uma 

ótima estratégia para estabelecer uma imagem corporal mais positiva nos homens5,12-14. Melhores 

efeitos foram encontrados em intervenções que variaram de uma à cinco vezes semanais, com a 
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sessão tendo duração de 45 a 75 minutos. A intensidade dos exercícios pode ser leve a moderada 

– por volta dos 70% da Frequência Cardíaca máxima ou 75% da carga submáxima de trabalho13.  

Nesse ponto, apenas retomamos ao argumento anteriormente já exposto de que os 

comportamentos compulsivos podem ser a linguagem de expressão da imagem corporal 

desestruturada8. O exercício físico compulsivo e a fixação narcísica por padrões ideais são as duas 

linguagens que esse trabalho se foca.  Nas Forças armadas, é inquestionável a necessidade do 

treinamento físico. As missões dos combates modernos exigem grande versatilidade e para isso o 

Exército Brasileiro busca através de seu manual de treinamento físico militar, EB20-MC-10.350, 

que seus homens possuam aptidão física e sejam capazes de adaptar-se a diferentes e complicadas 

situações ambientais. Para que seus militares cuidem de sua saúde e melhorem sua aptidão física, 

são necessários eficientes métodos de preparação e avaliação como o Treinamento Físico Militar 

(TFM), realizado quase que diariamente, e o Teste de Avaliação Física (TAF), realizado três vezes 

ao ano15. 

O TAF é um conjunto de testes físicos (corrida de 12 minutos, pista de pentatlo militar, 

flexão na barra fixa, flexão dos braços e abdominais) que tem a finalidade de avaliar o militar no 

que tange a seu desempenho físico individual, refletindo as qualidades físicas necessárias para que 

o militar ocupe seu cargo, de acordo com sua idade e situação funcional. Após realizado esse 

conjunto de teste, os militares recebem uma menção de acordo com seu rendimento, distinguindo-

os em desempenho físico excelente (E), muito bom (MB), bom (B), regular (R) e insuficiente (I)16. 

Tendo em vista que o bom condicionamento e aptidão física para o combate tem grande 

importância para a carreira do militar, é importante ampliar a compreensão de alguns traços da 

imagem corporal nesse contexto. A geração dessas evidências pode colaborar para o oficial de 

treinamento físico militar melhorar a intervenção no preparo físico do militar, no sentido de prover 

validação e promover o potencial resiliente nos aspectos mais frágeis desse grupo, a fim de 

propiciar um espaço promotor de desenvolvimento. Ademais, nossa revisão bibliográfica 

identificou uma lacuna no que se refere à investigação ampliada do rendimento físico, do exercício 

físico e da imagem corporal nesse público com militares Brasileiros, tendo encontrado apenas um 

artigo dos autores Campana et al.17 e uma dissertação de mestrado do autor Morgado18, explorando 

a busca pela musculatura e a insatisfação com o corpo, respectivamente. 

O objetivo geral dessa pesquisa consistiu em realizar um estudo exploratório com as 

variáveis da imagem corporal selecionadas - drive for muscularity e satisfação com a musculatura. 

Esse estudo exploratório foi à luz da prática do exercício físico. Assim, verificou-se a variância 

dos traços da imagem corporal avaliados com a menção do TAF. Ademais, foi analisada a 

associação dos traços da imagem corporal com nível de condicionamento físico e com o nível de 

dependência do exercício. 
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 MÉTODOS 

 

 O presente estudo transversal e exploratório faz parte de uma pesquisa maior, que se 

encontra em análise pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade São Judas Tadeu segundo 

a portaria 466/12, CAE: 90303518.0.0.0089 (Anexo 1). 

 

População e amostra 

 

A população alvo deste estudo foi composta pelos alunos matriculados no ano de 2018 ao 

Curso de Instrutor da Escola de Educação Física do Exército. O critério de inclusão foi estar 

matriculado no curso e ser voluntário para participar da pesquisa. Como a turma é composta por 

31 integrantes e todos foram voluntários, optou-se por utilizar censo amostral. A média de idade 

foi 26,39 anos (DP=2,512; min=24, máx=37 anos) e a menção obtida no 1º TAF do ano de 2018 

foi a seguinte: E=45,2%, B=32,3%, MB=19,4% e R=3,2%. A grande maioria realizava atividade 

física de intensidade pesada (90,3%), com duração acima de 30 minutos por sessão (77,4%), de 

três a cinco vezes por semana (77,4%).  

 

Instrumentos de pesquisa 

 

Serão utilizados os seguintes instrumentos para esta pesquisa: 

a) Versão Brasileira da Swansea Muscularity Attitudes Questionnaire19 (SMAQ - Anexo 

2): Foi criada como forma de medir o drive for muscularity, para a investigar a 

preocupação dos homens com a sua musculatura. As respostas estão organizadas numa 

escala tipo Likert de sete pontos (1 = definitivamente sim; 7 = definitivamente não). A 

validação da versão brasileira, com avaliação fatorial confirmatória, indicou um ajuste 

satisfatório para o modelo operacionalizado em três fatores: (1) Investimento na 

Musculatura (IM – SMAQ) itens 2, 4, 5, 9 e 11; (2) Benefícios Associados à 

Musculatura (BM-SMAQ) itens 3, 7, 8 e 15; (3) Musculatura e Masculinidade (MM-

SMAQ) itens 1, 6, 10, 12, 13 e 14; RMSEA = 0,050, GFI = 0,993, AGFI = 0,990, NFI 

= 0,990, CFI = 0,996, NNFI = 0,995, o qual reteve 15 dos 20 itens originais;  

b) Versão Brasileira da Muscle Appearance Satisfaction Scale20 (MASS - Anexo 3): Foi 

formulada para analisar a satisfação que os indivíduos têm com sua própria aparência 

muscular, levantando características da dismorfia corporal e dismorfia muscular. A 

escala consta de 19 itens, organizados numa escala tipo Likert de cinco pontos (1 = 

discordo completamente; 5 = concordo completamente). A versão Brasileira do 
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instrumento reteve os 19 itens, numa estrutura fatorial de quatro fatores, determinados 

por análise fatorial exploratória: (1) Dependência em Malhar (DM-MASS) itens 2, 3, 

6, 7, 9, 10, 12, 15, 16 e 18; (2) Checagem (C-MASS) itens 1, 8, 11 e 13; (3) Satisfação 

(S-MASS) itens 5, 14 e 17 e (4) Uso de Substância (US-MASS) itens 4 e 19. O 

percentual da variância explicada foi de aproximadamente 54%; 

c) Versão Brasileira da Exercise Dependence Scale21 (EDS - Anexo 4): Desenvolvida para 

verificar o grau de dependência do exercício, baseada nos critérios de dependência de 

transtornos, relacionados ou não a substâncias, do Diagnostica Statistics Manual of 

Mental Disorders - IV. As opções de respostas estão organizadas numa escala tipo 

Likert, de seis pontos, que variam de 1 = nunca a 6 = sempre. Para atingir o resultado 

da escala, soma-se todos os itens: quanto maior for a pontuação, maior será o 

direcionamento do respondente a um corpo musculoso. A versão Brasileira da escala é 

constituída pelos 21 itens originais, instrumentalizados em sete fatores, alcançados 

através de análise fatorial exploratória: (1) Intencionalidade (I-EDS) itens 7, 14 e 21; 

(2) Continuidade (C-EDS) itens 9 e 16; (3) Tolerância (To-EDS) itens 3, 10 e 17; (4) 

Redução de outras atividades (R-EDS) itens 5, 12 e 19; (5) Falta de Controle (FC-EDS) 

itens 4, 11 e 18; (6) Abstinência (A-EDS) itens 1, 18 e 15 e (7) Tempo (Te-EDS) itens 

6, 13 e 20. Os sete fatores explicam 62% da variância da versão Brasileira da 

ferramenta. Maiores escores indicam maior nível de dependência do exercício;  

d) Questionário Demográfico: foi construído exclusivamente para esta pesquisa, com 

intuito de coletar informações categóricas da população (Apêndice 1). No questionário 

demográfico foi incluído do Kasari fit índex22, que a partir das informações da 

intensidade, frequência e duração do exercício praticado gera um escore de 

condicionamento físico (CF). Esse escore varia de 0 a 100 e quanto maior o for, maior 

é o condicionamento físico.  

 

Procedimentos 

 

No início do período letivo de 2018, o pesquisador convidou todos os integrantes do Curso 

de Instrutores de Educação Física a participarem voluntariamente da pesquisa, explicando 

oralmente os objetivos da mesma. Aqueles que se declararam voluntários a participar tiveram sua 

mesa e cadeira que possibilitaram o preenchimento individual e com privacidade do questionário. 

Foi entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE - Apêndice 2) e, após a 

assinatura do mesmo pelos voluntários, os questionários foram distribuídos e preenchidos 
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individualmente pelos alunos sem limite de tempo.  Após a realização do primeiro TAF de 2018 

(abril), o pesquisador coletou adicionalmente essa informação, individualmente. 

Análise Estatística 

 

Os dados encontrados foram descritos com duas medidas de tendência central - média e 

mediana – e duas medidas de dispersão - desvio padrão e amplitude. A aderência dos dados à 

normalidade foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk, tendo em vista a população ser menor que 

50 pessoas. De acordo com o resultado desse teste foi definido qual teste estatístico seria mais 

adequado. Para verificar variabilidade entre os traços da imagem corporal e o rendimento físico 

foi utilizado ANOVA para os resultados paramétricos e Kruskal-Wallis para os não paramétricos. 

Em caso de significância foram usados os testes Tuckey e Dunn, respectivamente. Para verificar a 

correlação entre as variáveis, utilizamos o teste de coeficiente de Spearman. O nível de 

significância para este trabalho foi de 95% e foi usado o software SPSS, versão 15. 
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RESULTADOS 

 

O teste de Shapiro-Wilk evidenciou aderência à normalidade para a maioria das variáveis 

analisadas, com exceção do fator uso de substancia da MASS (US-MASS).  

Para verificar variabilidade entre os traços da imagem corporal aderentes à normalidade e 

o rendimento no TAF foi utilizado ANOVA (Tabela 1). 

 

TABELA 1 – DADOS ESTATÍSTICOS DA VARIABILIDADE 

Variável F p 

IM-SMAQ 2,315 0,100 

BM-SMAQ 0,114 0,951 

MM-SMAQ 1,090 0,371 

DM-MASS 2,158 0,117 

C-MASS 0,195 0,899 

S-MASS 0,811 0,499 

 

Nenhum dos fatores analisados apresentou significância estatística que suportasse 

variância em relação aos resultados do TAF. Dessa forma, as variações numéricas da média do 

escore são dadas ao acaso.   

Em relação à variabilidade do fator US-MASS em relação ao TAF, o mesmo não se 

mostrou significante, H= 0,51, p = 0,77. Igualmente, não há prova estatística de que há variância 

desse fator em relação à menção do TAF. 

O segundo objetivo foi verificar a associação entre as variáveis da Imagem corporal, o nível 

de condicionamento físico (CF) e de dependência do exercício (EDS). Para verificar essa 

associação foi utilizado o teste de coeficiente de Spearman (Tabela 2). 

 

TABELA 2 – DADOS ESTATÍSTICOS DA CORRELAÇÃO 

Variável 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 IM-SMAQ -         

2 BM-SMAQ 0,24 -        

3 MM-SMAQ 0,66** 0,51** -       

4 DM-MASS -0,56** -0,26 -0,55** -      

5 C-MASS -0,09 0,07 -0,24 0,52** -     

6 S-MASS -0,41* -0,14 -0,27 0,36 0,40* -    

7 US-MASS 0,14 0,01 0,15 0,17 0,61** 0,25 -   

8 CF 0,09 -0,09 0,21 0,13 -0,06 0,08 -0,08 -  

9 EDS 0,20 0,11 0,02 0,40* 0,49** -0,01 0,24 0,01 - 

** Correlação significativa para p até 0,01. 

* Correlação significativa para p até 0,05. 
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 Nenhum dos fatores analisados apresentou associação significante estatisticamente com o 

condicionamento físico. Todavia, observou-se uma correlação positiva e moderada dos fatores 

dependência em malhar (DM-MASS) e checagem (C-MASS) com o nível de dependência do 

exercício. 
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DISCUSSÃO 

 

O objetivo geral dessa pesquisa era verificar a variabilidade dos traços da imagem corporal 

selecionados - drive for muscularity e satisfação com a musculatura – com o desempenho obtido 

no primeiro TAF do ano e, também, a correlação desses mesmo traços da imagem corporal com o 

nível de condicionamento físico e de dependência do exercício nos oficiais-alunos do Curso de 

Instrutores de Educação Física (CI) da Escola de Educação Física do Exército no ano de 2018. 

Os resultados evidenciaram não haver diferenças significativas nos traços da imagem 

corporal explorados com o desempenho obtido no TAF. Dessa forma, observamos que os 

diferentes níveis dos fatores investimento na musculatura, benefícios associados à musculatura, 

musculatura e masculinidade, dependência em malhar, checagem, satisfação e uso de substância, 

não variam de acordo com o resultado do TAF, ou seja, estão desvinculados. Isso nos mostra que 

mesmo obtendo diferentes índices do desempenho no TAF – variando de excelente (E) até regular 

(R) – a amostra analisada possui níveis semelhantes de preocupação com a própria musculatura e 

satisfação com a aparência muscular.  

A preocupação em manter um corpo viril e potente com a finalidade de exercer as 

atividades tipicamente militares e estar sempre em condições de cumprir as diversas missões do 

combate moderno não varia de acordo com a importância e preocupação de adquirir um corpo que 

pareça forte e de estar satisfeito com a aparência muscular. Essa análise tem procedência com o 

que prega o manual de treinamento físico militar do Exército Brasileiro, que determina, através do 

conjunto de testes físicos do TAF (corrida 12 minutos, pista de pentatlo militar, flexão na barra 

fixa, flexão dos braços e abdominais), padrões mínimos de aptidão física exigidos para garantir 

que os militares tenham condições físicas de atuar em diversas e complicadas situações 

ambientais15. Parece então que são esses valores funcionais, pregados pelo Manual de TFM, que 

determinam os índices de desempenho no TAF dos militares do CI 2018, e não os valores 

relacionados à aparência muscular. 

Outro resultado obtido que vai de acordo com o argumento que está na nota anterior, é de 

que não há uma correlação significativa entre os traços da imagem corporal analisados e o nível 

de condicionamento físico. A intensidade, frequência e duração do exercício praticado - variáveis 

que medem o nível de condicionamento físico - pelos oficiais-alunos do CI não se associam com 

as variáveis drive for muscularity e satisfação com a musculatura. Percebe-se então que não são 

esses aspectos relacionados à aparência as principais motivações que levam o militar a realizar o 

seu treinamento físico. Esse resultado vai de acordo com o que Cunha23 observou em seu estudo 

sobre os motivos dos oficiais-alunos para a prática desportiva. Em seu trabalho, o autor obteve 

como resposta que o motivo mais saliente que levava o militar a exercitar-se era a busca pelo bem-
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estar seguido da prevenção de doenças e da condição física, não tendo nenhum desses motivos 

relação com fatores estéticos de preocupação e satisfação com a musculatura. 

Ao analisar a correlação desses traços da imagem corporal com o nível de dependência do 

exercício foi verificado associações apenas com fatores específicos: dependência em malhar e 

checagem corporal. A verificação ritualística da massa muscular aumenta de acordo com a 

necessidade de praticar mais exercício. Apesar de termos evidências que a função e a aparência do 

corpo não são co-dependentes nessa amostra, seria interessante observar de perto essa associação 

em estudo futuros, preferivelmente de cortes longitudinais, para verificar se não poderão ser 

elementos que atrapalhem a saúde do militar. A preocupação deriva do fato de que estes são dois 

comportamentos de compulsão – pela aparência e pelo exercício – que evidencia estados de 

interrupção do desenvolvimento psíquico8. 

Um aspecto positivo a se observar foi o do fator uso de substâncias não ter apresentado - 

juntamente com os fatores dependência em malhar e checagem - relação significativa com os 

traços da imagem corporal avaliados. Pois, de acordo com Bôas et al.24, existe a possibilidade de 

indivíduos que apresentam a combinação de dependência em malhar, checagem frequente de seus 

músculos e uso de substâncias em apresentar em dismorfia muscular. Em contrapartida, já foi 

apontado em outro estudo a não relação entre uso de substâncias ergogênicas e dismorfia 

muscular25. Portanto cresce de importância o acompanhamento dos militares que apresentaram 

maior nível de dependência do exercício, pois pode representar um risco de dismorfia muscular. 

Apesar do rigor metodológico que adotamos para essa pesquisa, devemos salientar as 

limitações do estudo. O fato da amostra ser não-probabilística, impede que o estudo possa ser 

generalizado e, sendo esse um estudo transversal, não foi possível analisar a evolução da 

associação das variáveis ao longo do curso e da sua variabilidade nos outros TAFs realizados no 

ano. Seria interessante que fossem realizados que verificassem a evolução desses traços da imagem 

corporal ao longo dos três TAFs que são realizados durante o ano de instrução. Porém, a pesquisa 

colabora para se ter um conhecimento sobre os traços da imagem corporal - drive for muscularity 

e satisfação com a musculatura - dentro da Força e relacioná-los com o TAF, além de fomentar a 

curiosidade para o aprofundamento dentro deste tema através de novos estudos. Carecem de 

estudos nesta área envolvendo militares e principalmente militares do segmento feminino. 

Levando em conta a inserção de militares do sexo feminino na área combatente, seria uma sugestão 

um estudo exploratório que verificasse os traços selecionados nesta pesquisa dentro desse universo 

bélico feminino. 
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CONCLUSÃO 

 

 É possível observar nos dados obtidos que não há diferença significativa entre os traços da 

imagem corporal - drive for muscularity e satisfação com a musculatura – com o desempenho 

obtido no TAF. A causa para tal pode ser explicada pelo fato da profissão das armas exigir que o 

militar se mantenha em frequente estado de prontidão e, por conseguinte, contínuo preparo físico. 

Dessa forma, parecem ser esses valores relacionados a funcionalidade que determinam os 

diferentes índices obtidos no TAF, e não valores relacionados à aparência muscular. O nível de 

condicionamento físico também não teve correlação significativa com os traços da imagem 

corporal analisados, tal dado vai de acordo com o observado em outra pesquisa com uma 

população semelhante, que teve como principal motivo para o militar do CI exercitar-se a busca 

pelo bem-estar. O grau de dependência do exercício teve uma correlação positiva e moderada com 

os traços da imagem corporal em dois fatores - dependência em malhar e checagem - recomenda-

se um acompanhamento da seção psicopedagógica da EsEFEx  para com os oficias-alunos do CI, 

de modo que os outros fatores da satisfação com a musculatura não passem a ter correlação, e que 

essa preocupação com a musculatura e a satisfação com a mesma não evolua para uma situação 

mais agravada de dependência do exercício ou  indique possíveis distúrbios psicológicos como a 

dismorfia muscular. 
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APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO DEMOGRÁFICO 

 

Algumas informações sobre você: 

1 – Qual a sua idade: _______ anos 

2 – Qual o seu estado civil?  

 solteiro (sem namorada)       solteiro (namorando)    casado/união estável    

 separado/divorciado             viúvo                             outro 

3 – Qual sua orientação sexual?   

 heterossexual     homossexual      bissexual     outro 

4 – Qual sua escolaridade?   

 Ensino fundamental incompleto/completo     

 Ensino médio ou curso técnico completo/incompleto   

 Ensino superior completo/incompleto 

 Pós-graduação completo ou em curso  

5 – Circule na tabela abaixo, os valores correspondentes à intensidade, duração e frequência de 

sua atividade física: 

INTENSIDADE Valor  

Pesada - Respiração pesada e sustentada por toda a atividade com forte 

transpiração após alguns minutos (como corre um pouco abaixo ou na intensidade 

máxima). 

5 

Pesada intermitente - Respiração pesada intermitente com transpiração média 

(como no tênis). 
4 

Moderadamente pesada - Respiração moderada constante (como no ciclismo). 3 

Moderada - Respiração um pouco acima da normal, com picos de respiração 

moderada (como no vôlei). 
2 

Leve - Respiração constante um pouco acima da normal (Como na caminhada). 1 

DURAÇÃO  

Acima de 30 min 4 

20 a 30 min 3 

10 a 20 min 2 

Abaixo de 10 min 1 

FREQUÊNCIA  

Diariamente ou 6 vezes por semana 5 

3 a 5 vezes por semana 4 

1 a 2 vezes por semana 3 

Poucas vezes ao mês 2 

Uma ou menos vezes por mês 1  
 

6 - Numa escala de um a dez (sendo um “nem um pouco satisfeito” e dez “bastante satisfeito”), 

o quão satisfeito você está com a sua vida? 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

nem um pouco satisfeito                                                                                       bastante satisfeito 

7 – Para finalizarmos: 

• Qual a sua altura? __________ metros.   

• E seu peso? ________kg 

• Você sabe seu percentual de gordura? Se sim, Qual? __________% gordura 
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APÊNDICE 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

CENTRO DE CAPACITAÇÃO FÍSICA DO EXÉRCITO (CCFEx) 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO EXÉRCITO (EsEFEx) 

 

Avaliação das atitudes mediante a alimentação, o exercício físico e ao corpo nos alunos do 

Curso de Instrutores e Curso de Monitores de Educação Física da Escola de Educação 

Física do Exército 

 

PESQUISADORES RESPONSÁVEIS - Prof. Dr. Marcelo Callegari Zanetti; Profa. Dra. Angela 

Nogueira Neves e Profa. Dra. Claudia de Mello Meirelles. 

 

JUSTIFICATIVA: anteriormente, foi feito levantamento dos motivos para praticar exercício 

entre os alunos do curso de instrutores da escola de educação física do exército. Entre os motivos 

destacaram-se cuidado com a saúde, com a aparência e sociabilidade. O presente estudo é uma 

continuidade do anterior, investigando agora as atitudes frente à alimentação, ao exercício físico e 

ao corpo, incluindo sua importância, valor, percepção da dedicação a ele dirigida, importância do 

corpo e da aparência. ajudará a determinar condutas e orientações para as escolhas alimentares e 

prática do exercício entre alunos das próximas turmas do curso de instrutores e do curso de 

monitores.  

 

OBJETIVOS: Verificar atitudes relacionadas à alimentação, ao corpo e ao exercício físico, 

através do uso de escalas psicométricas auto preenchíveis.  

 

PROCEDIMENTOS DA PESQUISA: A pesquisa apenas se iniciará após a autorização do 

comitê de ética em pesquisa e frente a autorização da divisão de ensino. Os alunos serão 

convidados a participar do projeto, sendo claro que a participação é completamente voluntária. As 

avaliações são independentes e apenas serão computadas para pesquisa com a assinatura do termo 

de consentimento livre e esclarecido dos participantes. Todas as avaliações serão realizadas na 

escola de educação física do exército, em suas salas de aula. As avaliações serão marcadas com 
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antecedência, de acordo com o calendário de aula. Serão pedidas também mais algumas 

informações demográficas sobre os participantes, para que possamos fazer o cruzamento de dados.    

 

DESCONFORTO E POSSÍVEIS RISCOS ASSOCIADOS À PESQUISA: ao participar desta 

pesquisa você não correrá nenhum risco significativo quanto à sua integridade física, difamação, 

calúnia ou qualquer dano moral. todavia, ressaltamos que você poderá sentir-se incomodado por 

algumas perguntas dos questionários, já que as mesmas são de cunho pessoal.    

 

BENEFÍCIOS DA PESQUISA: você estará contribuindo otimização da programação de 

treinamento dos alunos do curso de instrutores e do curso de monitores, uma vez que elucidará os 

valores pessoas associados com essa prática. Numa perspectiva mais ampliada, a presente pesquisa 

trará avanços para a reflexão acerca do processo de treinamento físico no exército, contribuindo 

para o crescimento científico dessa prática em nosso país. Você receberá um resumo dos achados 

dessa pesquisa, para armazenamento em seus arquivos pessoais.  

 

ESCLARECIMENTOS E DIREITOS: em qualquer momento você poderá obter 

esclarecimentos sobre todos os procedimentos utilizados na pesquisa e nas formas de divulgação 

dos resultados. tem também a liberdade e o direito de recusar sua participação ou retirar seu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa, bastando entrar em contato com o pesquisador. Caso 

você tenha alguma reclamação ou queira denunciar qualquer abuso ou improbidade desta pesquisa, 

entre em contato com o comitê de ética e pesquisa da USJT, no número 11 2799-1950 ou pelo e-

mail cep@usjt.br. 

 

CONFIDENCIALIDADE E AVALIAÇÃO DOS REGISTROS: a sua identidade e de todos os 

voluntários serão mantidas em total sigilo por tempo indeterminado, tanto pelo executor como pela 

instituição onde será realizado e pelo patrocinador. Na divulgação científica destes dados, sua 

identidade será mantida em absoluto sigilo. Os resultados dos procedimentos executados na 

pesquisa serão analisados e alocados em tabelas, figuras ou gráficos e divulgados em palestras, 

conferências, periódico científico ou outra forma de divulgação que propicie o repasse dos 

conhecimentos para a sociedade e para autoridades normativas em saúde nacionais ou 

internacionais, de acordo com as normas/leis legais regulatórias de proteção nacional ou 

internacional. 
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Consentimento Pós-Informação 

  

Eu, _______________________________________________________________, portador da 

Carteira de identidade nº ________________________ expedida pelo Órgão _______________, 

por me considerar devidamente informado e esclarecido sobre o conteúdo deste termo e da 

pesquisa a ser desenvolvida, livremente expresso meu consentimento para inclusão, como sujeito 

da pesquisa. Fui informado que meu número de registro na pesquisa é __________________ e 

recebi cópia desse documento por mim assinado   

 

_______________________________                                                             ____/_____/2018 

Assinatura do Participante Voluntário                                                                         Data 

 

________________________________                                                           ____/_____/2018 

Assinatura do Pesquisador Principal                                                                           Data 
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APÊNDICE 3 - TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE TRABALHO 

CIENTÍFICO 

 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE TRABALHO CIENTÍFICO 

 

Título do trabalho científico:  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Nome completo do autor:  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

1. Este trabalho, nos termos da legislação que resguarda os direitos autorais, é considerado de 

minha propriedade.  

2. Autorizo a Escola de Educação Física do Exército a utilizar meu trabalho para uso específico 

no aperfeiçoamento e evolução da Força Terrestre, bem como a divulgá-lo por meio de publicação 

em revista técnica do Exército ou outro veículo de comunicação.  

3. A Escola de Educação Física do Exército poderá fornecer cópia do trabalho mediante 

ressarcimento das despesas de postagem e reprodução. Caso seja de natureza sigilosa, a cópia 

somente deverá ser fornecida se o pedido for encaminhado por meio de organização militar, 

fazendo-se necessária a anotação do destino no Livro de Registro existente na Biblioteca.  

4. É permitida a transcrição parcial de trechos do trabalho para comentários e citações, desde que 

sejam transcritos os dados bibliográficos dos mesmos, de acordo com a legislação sobre direitos 

autorais.  

5. A divulgação do trabalho, em outros meios não pertencentes ao Exército, somente poderá ser 

feita com a autorização do autor ou da direção de ensino da Escola de Educação Física do Exército. 

 

  

Rio de Janeiro, _____ de ________________ de 2018. 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

Gustavo Silveira Seguro de Carvalho - 1° Ten 
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APÊNDICE 4 - TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE TRABALHO 

DE CONCLUSÃO DE CURSO NA BIBLIOTECA DIGITAL DE TRABALHOS 

CIENTÍFICOS 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO NA BIBLIOTECA DIGITAL DE TRABALHOS 

CIENTÍFICOS 
 

Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Escola de Educação 

Física do Exército a disponibilizar através do site www.esefex.ensino.eb.br/, sem ressarcimento 

dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei de Direito 

Autoral), o texto integral da obra abaixo citada, para fins de leitura, impressão e/ou download, a 

título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.  

 

1. Identificação do Trabalho de Conclusão de Curso  

 

Título do TCC:  

 

_____________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________  

 

Nome completo do autor:  

 

_____________________________________________________________________________  

 

Idt:_________________ CPF:________________ email:_______________________________  

 

 

Autorizo disponibilizar e-mail na Base de Dados de Trabalhos de Conclusão de Curso da 

Biblioteca Digital de Trabalhos Científicos: ( ) SIM ( ) NÃO  

 

 

Orientador: 

_____________________________________________________________________________  

 

Idt:_________________ CPF:________________ email:_______________________________  

 

 

Co-orientador (se for o caso): 

_____________________________________________________________________________  

 

Idt:_________________ CPF:________________ email:_______________________________  

 

 

Membro da banca:  

 

_____________________________________________________________________________  

 

Membro da banca:  

 

_____________________________________________________________________________  
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Membro da banca:  

 

_____________________________________________________________________________  

 

 

Data de apresentação: ____ / ____ / _______ Titulação: ________________________________  

 

Área de conhecimento: __________________________________________________________  

 

Palavras-chave (até seis): ___________________________ - ____________________________  

 

___________________ - __________________ - __________________ - _________________  

 

 

2. Agência de fomento (se for o caso):  

 

________________________________________________________________________  

 

 

Rio de Janeiro, _____ de ________________ de 2018.  

 

 

  

 

_________________________________________________ 

Gustavo Silveira Seguro de Carvalho - 1° Ten 
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ANEXO 1 – COMPROVANTE DE ENVIO DO PROJETO 
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ANEXO 2 – VERSÃO BRASILEIRA DA SMAQ 

 

 Por favor, leia com atenção cada um dos itens e faça um (x) na melhor reposta para você, 

para cada um deles: 

 

Questões 

D
ef

in
it

iv
a

m
en

te
 

si
m

 

C
o

n
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rd
o

 

to
ta

lm
en

te
 

C
o
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o

 

N
eu

tr
o

 

D
is
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o
 

D
is
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rd

o
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D
ef
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a

m
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n
ã

o
 

1- Sinto que sou menos atraente para as 

mulheres quando estou menos musculoso 1 2 3 4 5 6 7 

2 - Gostaria de ser “maior” (ter mais estrutura 

física) no futuro 1 2 3 4 5 6 7 

3 - Homens pouco musculosos são menos 

masculinos que homens muito musculosos 1 2 3 4 5 6 7 

4 - Busco desenvolver ainda mais meus 

músculos 1 2 3 4 5 6 7 

5 - Gostaria de ser mais musculoso no futuro 1 2 3 4 5 6 7 

6 - Quando não me sinto muito “grande” ou 

musculoso, sinto-me mal em relação ao meu 

corpo 
1 2 3 4 5 6 7 

7 – Acho que músculos grandes são um sinal 

de masculinidade 1 2 3 4 5 6 7 

8 - Sinto-me mais homem quando estou mais 

musculoso 1 2 3 4 5 6 7 

9 – Pretendo me tornar mais musculoso no 

futuro 1 2 3 4 5 6 7 

10 - Ser grande, forte e musculoso faz o 

homem ser mais atraente para as mulheres 1 2 3 4 5 6 7 

11 - Quero ser mais musculoso do que sou 

agora 1 2 3 4 5 6 7 

12 - É importante para mim que eu seja mais 

musculoso do que menos musculoso 1 2 3 4 5 6 7 

13 – Estar musculoso me dá confiança 1 2 3 4 5 6 7 

14 - Sinto que quando estou pouco musculoso 

não pareço tão bem 1 2 3 4 5 6 7 

15 - Sinto-me um homem mais maduro 

quando estou musculoso 1 2 3 4 5 6 7 
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ANEXO 3 – VERSÃO BRASILEIRA DA MASS 

 

 Por favor, leia cada uma das frases abaixo cuidadosamente e escreva o número da resposta 

que indica seu grau de concordância em relação a cada uma das frases 

 

Questões 

C
o
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rd
o
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 d
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m
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1 - Quando eu olho para meus músculos no espelho, em 

geral fico satisfeito com o tamanho atual deles. 
5 4 3 2 1 

2 - Se meus horários me forçam a perder um dia de 

treino na musculação, fico muito chateado. 
5 4 3 2 1 

3 - Pergunto com frequência a meus amigos e/ou parentes 

se estou grande. 
5 4 3 2 1 

4 - Estou satisfeito com o tamanho de meus músculos. 5 4 3 2 1 

5 - Eu frequentemente gasto dinheiro com suplementos 

para o aumento dos meus músculos. 
5 4 3 2 1 

6 - Acho legal usar esteróides para aumentar os meus 

músculos. 
5 4 3 2 1 

7 - Acho que estou viciado em fazer musculação. 5 4 3 2 1 

8 - Se meu treino é ruim, sinto que isso terá efeito 

negativo no resto do dia. 
5 4 3 2 1 

9 - Eu faria qualquer coisa para que meus músculos 

cresçam. 
5 4 3 2 1 

10 - Eu geralmente continuo treinando, mesmo quando 

meus músculos ou articulações estão doloridos devido a 

treinos anteriores. 

5 4 3 2 1 

11 - Geralmente passo bastante tempo olhando meus 

músculos no espelho. 
5 4 3 2 1 

12 - Eu passo mais tempo na academia treinando do que 

a maioria das outras pessoas. 
5 4 3 2 1 

13 - Para ficar grande, é preciso ser capaz de ignorar 

muita dor. 
5 4 3 2 1 

14 - Eu estou satisfeito com minha definição muscular. 5 4 3 2 1 

15 - Minha autoestima está muito relacionada à 

aparência de meus músculos 
5 4 3 2 1 

16 - Eu geralmente ignoro muitas dores enquanto estou 

treinamento para ficar grande. 
5 4 3 2 1 

17 - Tenho que aumentar meus músculos, não importa o 

que eu tenha que fazer. 
5 4 3 2 1 

18 - Geralmente peço às pessoas que me confirmem se 

meus músculos estão bastante grandes. 
5 4 3 2 1 

19 - Muitas vezes acho difícil deixar de verificar o 

tamanho de meus músculos. 
5 4 3 2 1 
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ANEXO 4 – VERSÃO BRASILEIRA DA EDS 

 

 Por favor, leia atentamente cada uma das frases abaixo e indique o quanto cada uma se 

aproxima da sua maneira de agir. Para isso, utilize a escala de respostas, marcando um X na 

resposta mais adequada. 

 

Questões 

S
em

p
re

 

F
re

q
u

en
te

m
en

te
 

À
s 

v
ez

es
 

R
ar

am
en

te
 

N
u

n
ca

 

1. Faço exercício para evitar ficar irritado(a). 5 4 3 2 1 

2. Pratico exercícios mesmo com lesões recorrentes.      

3. Costumo aumentar a intensidade do exercício para 

conseguir efeitos desejados. 
5 4 3 2 1 

4. Tenho de manter sempre o tempo em que me exercito.  5 4 3 2 1 

5. Eu prefiro me exercitar a passar o tempo com a família e 

amigos(as). 
5 4 3 2 1 

6. Eu gasto muito tempo fazendo exercícios. 5 4 3 2 1 

7. Faço mais exercício do que pensava.  5 4 3 2 1 

8. Quando eu me exercito, diminuo a ansiedade. 5 4 3 2 1 

9. Eu me exercito quando estou lesionado(a).  5 4 3 2 1 

10. Aumento a frequência com que me exercito para 

conseguir os efeitos desejados. 
5 4 3 2 1 

11. Tenho de manter sempre a frequência dos exercícios. 5 4 3 2 1 

12. No trabalho/escola, penso em exercício quando deveria 

estar concentrado. 
5 4 3 2 1 

13. Eu passo a maior parte do meu tempo livre fazendo 

exercícios. 
5 4 3 2 1 

14. Eu me exercito mais do que esperava 5 4 3 2 1 

15. Faço exercícios para diminuir a tensão. 5 4 3 2 1 

16. Pratico exercícios mesmo com problemas físicos 

persistentes. 
5 4 3 2 1 

17. Costumo aumentar a duração dos meus exercícios para 

conseguir os efeitos desejados.  
5 4 3 2 1 

18. Tenho de manter a intensidade dos exercícios. 5 4 3 2 1 

19. Escolho me exercitar a passar tempo com a 

família/amigos(as).  
5 4 3 2 1 

20. Gasto grande parte do meu tempo fazendo exercícios. 5 4 3 2 1 

21.Eu me exercito mais do que planejava. 5 4 3 2 1 

 

 

 


