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Autoestima e depressão de jovens adultos praticantes de 
caminhada de Montes Claros - MG 
Self-esteem and depression of young adults practitioners of walk from 
Montes Claros - MG 

D.R. Freitas, B.V. Sousa, L.P. Silva, L.B.C. Veloso, J.M. Germano 
ARTIGO BREVE   |   SHORT REPORT 

 
 
 
 
 

RESUMO 
O  objetivo foi comparar variáveis independentes, sexo, religiosidade e escolaridade com as variáveis 
dependentes autoestima e depressão.  A amostra foi composta de 131 indivíduos de 21 a 40 anos, 
sendo 62 do sexo masculino e 69 do sexo feminino. Foi utilizado o questionário de Beck Depression 
Inventory – BDI (1961), e na autoestima o questionário de Rosenberg Self-Esteem (1989). Os 
resultados indicaram que o sexo feminino reportou maiores níveis de cognição-afeto (p = .00) e de 
dimensão somática (p = .04).  A depressão geral e sua dimensão somática apresentaram diferenças 
significativas com médias mais elevadas em indivíduos analfabetos, indicando que um baixo nível de 
escolaridade pode afetar componentes depressivos principalmente no que diz respeito ao aspecto 
somático (p < .05). Dos indivíduos praticantes de caminhada, as mulheres apresentaram índices mais 
elevados que os homens nas dimensões da cognição e afeto e dimensão somática; os indivíduos 
analfabetos apresentaram maior autoestima, depressão geral e comprometimento com a dimensão 
somática. 
Palavras-chave: autoestima, depressão, jovens-adultos 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
The objective was to compare independent variables, sex, religiousness and educational level with the 
dependent variables self-esteem and depression. Sample was composed by 131 individuals. We used 
Beck Depression Inventory – BDI (1961), and in self-esteem we used the Rosenberg’s. Sex: cognition-
affect p = .00; somatic dimension p = .04. Scholarity: Self-esteem p = .00, general depression p = .03 
and somatic dimension of p = .00. So, in practitioners of walk, the women have higher levels of 
cognition-affect and somatic dimension than men; illiterate individuals showed higher self-esteem, 
general depression and somatic dimension. 
Keywords: self-esteem, depression, young adults 
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Esta pesquisa pretende observar as diferen-
ças existentes nos níveis de autoestima e 
depressão de jovens adultos praticantes de 
caminhada no que tange as diferenças exis-
tentes entre os sexos assim como a religio-
sidade, aqui entendida, como uma força supe-
rior na qual uma pessoa acredita. A variável 
independente escolaridade também tem sido 
objeto de análise, já que o nível de conheci-
mento de uma população pode dar a ela um 
maior entendimento da representação de si 
própria e das questões relativas à vida. 

Nesse momento pretende-se levantar a 
discussão da possível influência dessas variá-
veis independentes nos níveis de autoestima e 
depressão em praticantes de caminhada. 

Deste modo, o objetivo do presente estudo 
é comparar as variáveis independentes, sexo, 
religiosidade e escolaridade com as variáveis 
dependentes autoestima e depressão de jovens 
adultos praticantes de caminhada. 

 
MÉTODO 

Estudo exploratório, descritivo e de corte 
transversal. A população são os jovens adultos 
praticantes de caminhada. A amostra foi com-
posta de 131 indivíduos de 21 a 40 anos, 
destes 62 eram do sexo masculino e 69 femi-
nino. Os investigados faziam parte do projeto 
Caminhar da prefeitura municipal de Montes 
Claros. Na análise dos dados recorreu-se ao 
Teste “t” de Student para amostras indepen-

dentes e ANOVA oneway. Para a coleta da 
autoestima utilizou-se o inquérito de Rosen-
berg Self-Esteem (1989), esta é uma medida 
unidimensional com 10 itens designados a 
avaliar globalmente, a atitude positiva ou nega-
tiva de si mesmo. Na coleta da depressão foi 
usado o questionário de Beck Depression 
Inventory – BDI de Beck, Ward, Mendelson, 
Mock, e Erbaugh (1961) validado por Gores-
tein e Andrade (1998); este inquérito contém 
três dimensões: autodepreciação, cognição-
afeto e dimensão somática. Esta pesquisa obte-
ve aprovação do Comitê de Ética da Univer-
sidade Estadual de Montes Claros através do 
Parecer nº 1642, de 18 de setembro de 2009. 

 
RESULTADOS 

A comparação dos níveis de autoestima e 
depressão em função do sexo é apresentada na 
tabela 1. A tabela mostra os valores encontra-
dos de autoestima e depressão no sexo mascu-
lino e feminino de jovens-adultos praticantes 
de caminhada. Não foram encontradas diferen-
ças significativas na autoestima, depressão 
geral e na dimensão autodepreciação. 

Quando observada a dimensão cognição-
afeto foi encontrada diferença significativa em 
que os valores foram: masc. M= 1.60 ± 2.15, 
fem M= 1.99 ± 2.20, com p = .04. Quanto à 
dimensão somática os valores apresentados 
foram: masc. M= 3.13 ± 3.61, fem. M= 4.41 
± 3.68, com p = .04. 

 
 

Tabela 1. 
Teste t da variável independente sexo 

  M DP p 

Autoestima 
Masc 
Fem 

31.94 
32.49 

4.32 
5.11 

.25 

Depressão geral 
Masc 
Fem 

6.65 
7.97 

7.41 
6.52 

.13 

Autodepreciação 
Masc 
Fem 

1.91 
1.55 

2.68 
2.39 

.06 

Cognição-afeto 
Masc 
Fem 

1.60 
1.99 

2.15 
2.20 

.00 

Dimensão somática 
Masc 
Fem 

3.13 
4.41 

3.61 
3.68 

.04 
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Tabela 2. 
Teste t da variável independente religiosidade 

  M DP p 

Autoestima 
Sim 
Nao 

32.41 
31.38 

4.92 
5.14 

.25 

Depressão geral 
Sim 
Nao 

7.70 
7.06 

2.42 
3.13 

.22 

Autodepreciação 
Sim 
Nao 

1.61 
2.16 

2.20 
1.99 

.57 

Cognição-afeto 
Sim 
Nao 

1.91 
1.69 

3.70 
3.71 

.16 

Dimensão somática 
Sim 
Nao 

1.16 
3.22 

6.66 
8.35 

.61 

 

Tabela 3. 
ANOVA da variável independente escolaridade 

  M DP p 

Autoestima 

Analfabeto 
Ens. fund. 
Ens. médio 
Ens. superior 
Ens. fund. Incomp. 
Ens. médio. Incomp. 
Ens. Superior Incomp. 

35.11 
32.43 
31.61 
30.94 
33.39 
34.38 
30.65 

5.67 
5.52 
4.35 
4.84 
5.38 
4.49 
4.23 

.00 

Depressão geral 

Analfabeto 
Ens. fund. 
Ens. médio 
Ens. superior 
Ens. fund. Incomp. 
Ens. médio. Incomp. 
Ens. Superior Incomp 

9.56 
7.04 
7.12 
7.98 
9.00 
8.66 
4.83 

4.67 
6.03 
7.58 
6.63 
6.45 
6.49 
3.70 

.03 

Autodepreciação 

Analfabeto 
Ens. fund. 
Ens. médio 
Ens. superior 
Ens. fund. Incomp. 
Ens. médio. Incomp. 
Ens. Superior Incomp 

1.22 
1.47 
1.82 
1.81 
1.73 
1.17 
1.04 

1.59 
2.18 
2.74 
2.58 
2.57 
2.12 
1.02 

.49 

Cognição-afeto 

Analfabeto 
Ens. fund. 
Ens. médio 
Ens. superior 
Ens. fund. Incomp. 
Ens. médio. Incomp. 
Ens. Superior Incomp 

1.89 
1.90 
1.82 
2.07 
2.14 
2.64 
1.52 

2.47 
2.11 
2.35 
2.09 
2.10 
2.18 
1.53 

.77 

Dimensão 
somática 

Analfabeto 
Ens. fund. 
Ens. médio 
Ens. superior 
Ens. fund. Incomp. 
Ens. médio. Incomp. 
Ens. Superior Incomp 

6.44 
3.65 
3.47 
4.11 
5.08 
5.85 
2.09 

4.05 
3.28 
3.62 
3.06 
3.85 
4.40 
1.98 

.00 

 

O sexo feminino mostrou-se com menor 
capacidade de articular processos relativos ao 
conhecimento e de equilibrar emoções e senti-

mentos assim como maiores alterações somá-
ticas. Essa diferença pode estar relacionada à 
personalidade submissa, sensível e preocupada 
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que foi apontada por Poeschl, Murias e Ribeiro 
(2003) em que tentam discutir mitos e verdade 
entre os sexos. 

No que se refere à religiosidade nenhuma 
das variáveis independentes investigadas apre-
sentaram diferenças significativas. Nos prati-
cantes de caminhada ora investigados o fato de 
acreditar ou não em uma força maior ou su-
perior não interferiu nos níveis de autoestima e 
depressão. 

Com relação à escolaridade foram encontra-
das diferenças significativas na variável autoes-
tima e na dimensão somática da depressão. 
Observando as médias apresentadas na autoes-
tima o valor mais elevado foi para indivíduos 
analfabetos e a menor, indivíduos com nível 
superior incompleto, podendo esses valores ser 
observados na tabela acima. Esse aspeto pode 
estar associado à cobrança que a pessoa faz 
dela mesma perante os outros, esses resultados 
levam a crer que, quanto maior a escolaridade, 
maior a cobrança de si mesmo. A depressão 
geral e sua dimensão somática apresentaram 
diferenças significativas com médias mais ele-
vadas em indivíduos analfabetos, indicando 
que um baixo nível de escolaridade pode afetar 
componentes depressivos principalmente no 
que diz respeito ao aspeto somático. 

 
CONCLUSÕES 

Os aspetos psicológicos em praticantes de 
atividade física têm sido objeto de investigação 
no Grupo de Pesquisa em Psicologia do Espor-
te/Exercício e Saúde, Saúde Ocupacional e 
Mídia - GIPESOM e, para além disso, o grupo 
também tem procurado discutir outros fatores 
que possam estar associados com a prática de 
atividades físicas nas suas mais diversas 
formas. 

Conclui-se que mulheres praticantes de 
caminhada possuem maiores preocupações 
com a dimensão somática que se trata da 
questão corporal, quando comparadas com o 
sexo masculino. O resultado para as mulheres 
jovens adultas evidenciou ainda, maiores índi-
ces de associação com a cognição e afeto. 
Entretanto, os indivíduos analfabetos apresen-
taram maior autoestima, depressão geral e 
preocupação com a dimensão somática, o que 
contraria a literatura, pois a autoestima tem 
relação inversa com a depressão. Sugerimos 
assim que novos estudos sejam realizados 
sobre autoestima e depressão de praticantes de 
atividade física nessa faixa etária. 
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