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RESUMO 

 A sociedade e a mídia impõem padrões de beleza em que, se não forem 

seguidas, podem fazer com que as pessoas tenham conflitos internos e, por isso, 

afetam sua autoestima, autoimagem e felicidade subjetiva. Pretende-se com esta 

pesquisa, verificar a autoestima, autoimagem e felicidade subjetiva de praticantes de 

academia para que assim, seja realizada uma relação entre essas variáveis. Para o 

levantamento de dados serão utilizados como instrumentos um questionário sócio 

demográfico, a Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR), a Escala de Felicidade 

Subjetiva, Escala de Silhuetas Kakeshita, e Índice de Massa Corporal. Enquanto a 

análise se dará em caráter quantitativo e terá como método estatístico para a análise 

dos dados a Correlação de Spearman. 

INTRODUÇÃO 

O conceito de beleza é um assunto muito discutido e engloba a opinião e o 

julgamento da aparência física tida como ideal para as pessoas, e este julgamento 

pode mudar de acordo com a cultura e com o que a mídia impõe (REIS et al., 2006). 

Muitas vezes essa imposição de padrões do que seria um corpo perfeito pode gerar 

conflitos internos afetando autoimagem, autoestima e consequentemente sua 

felicidade podendo gerar tentativas malsucedidas do controle de peso (ALVARENGA 

et al., 2010). Isso nos mostra que a motivação da busca pela academia tem sido 

para melhorar a estética, sobressaindo à motivação da busca pela saúde (LIZ et al., 

2010).  

Porém é válido ressaltar que existe uma associação entre atividades físicas e 

felicidade, já que, a prática de atividades físicas leva o sujeito a ter um ganho de 

bem-estar gerando emoções positivas tendo assim efeitos terapêuticos e 

preventivos, pois estados psicológicos negativos afetam na saúde física 

ocasionando uma diminuição da felicidade (SALOVEY et al., 2000 apud FERRAZ; 

TAVARES e ZILBERMAN, 2007). 

OBJETIVO 

Verificar a autoimagem, autoestima e felicidade subjetiva de praticantes de 

academia e fazer uma relação entre as variáveis.  



 METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa descritiva e transversal, sendo que a primeira tem 

como objetivo descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade 

(TRIVIÑOS, 1987 apud. GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p.35). Enquanto a pesquisa 

transversal é definida por Rouquayrol (1994) apud Bordalo (2006), como um estudo 

epidemiológico no qual um fator e efeito são observados num mesmo momento 

histórico e, atualmente, tem sido o mais empregado. O delineamento utilizado será o 

correlacional, que para Dancey e Reidy (2013) é o delineamento que investiga a 

relação entre variáveis, sendo que no estudo as variáveis presentes são: 

autoestima, autoimagem e felicidade subjetiva. 

DESENVOLVIMENTO 

 A pesquisa contará com 60 participantes voluntários e maiores de dezoito 

anos, sendo que serão 30 (50%) do sexo masculino e 30 (50%) do sexo feminino. 

Tais participantes frequentam academias localizadas na região do Alto Tietê. Como 

critério de inclusão serão pessoas que frequentam academia no mínimo três meses 

e duas vezes por semana. Como critério de exclusão, ficarão fora do estudo 

pessoas que praticam esportes ou alguma modalidade esportiva e/ou competitiva.  

 No primeiro contato com os participantes haverá a apresentação do projeto e 

de seus objetivos, junto com a entrega do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Em seguida será aplicado, de maneira individual, o questionário Sócio 

demográfico e depois as Escalas, sendo que a primeira será a Escala de Silhuetas 

Kakeshita, seguida da Escala de autoestima de Rosenberg, e por último, a Escala 

de Felicidade Subjetiva, por ultimo será feito as medidas de peso e estatura para 

posterior calculo de IMC. 

Para o desenvolvimento da pesquisa a coleta de dados será dividida em dois 

grupos, em cidades do Alto Tietê. As pesquisadoras ficarão disponíveis no período 

de dez dias em cada local e duas horas por dia.  

RESULTADOS PRELIMINARES 

 A coleta de dados está planejada para ocorrer no mês de Janeiro de 2018 em 

duas academias da Região do Alto Tietê. Contudo, espera-se que no final seja 



descoberta a relação entre a autoestima, autoimagem e felicidade subjetiva em 

praticantes de academia. 
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