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“[..] Tudo que dizemos tem um “antes” e um “depois” – 
uma margem a qual outras pessoas podem escrever. O 

significado é inerentemente instável: ele procura o 
fechamento (a identidade), mas ele é constantemente 
perturbado (pela diferença). Ele está constantemente 

escapulindo de nós.” 
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ATITUDES FRENTE AO PIERCING E A INTENÇÃO DE USÁ-LO: 
UMA EXPLICAÇÃO A PARTIR DO COMPROMISSO CONVENCIONAL 

 
RESUMO. A presente tese teve como objetivo principal elaborar e testar um modelo 
explicativo das atitudes frente ao uso de piercing, partindo da hipótese do compromisso 
convencional. Neste sentido, realizaram-se três estudos empíricos. O Estudo 1 
pretendeu, principalmente, conhecer os parâmetros psicométricos da Escala de Atitudes 
frente ao Uso de Piercing (EAFUP). Participaram 273 estudantes universitários de uma 
instituição privada de João Pessoa (PB), distribuídos equitativamente quanto ao sexo, 
com idades de 17 a 50 anos. Estes responderam a Escala de Atitudes Frente ao Uso de 
Piercing (EAFUP), e os seguintes instrumentos: Escala de Identificação com Grupos 
Convencionais (EIGC), Escala de Preferência Musical (EPM) e Questionário dos 
Valores Básicos (QVB), além de informações demográficas. Observou-se que os onze 
itens da EAFUP eram discriminativos, e que esta medida apresentou um único fator, 
com Alfa de Cronbach (α) de 0,97. Confirmou-se também a adequação psicométrica 
dos outros três instrumentos. O Estudo 2, realizado em João Pessoa (PB), teve como 
objetivos principais testar cinco hipóteses sobre os correlatos das atitudes frente ao uso 
de piercing e elaborar um modelo explicativo das mesmas. Assim, 210 estudantes 
universitários de instituição pública, a maioria do sexo masculino (57%), com idades 
entre 16 e 31 anos, responderam sete instrumentos: EAFUP, QVB, Escala de Atitudes 
frente ao Uso de Álcool (EAFUA), Escala de Preferência Musical (EPM-16), Escala de 
Identificação com Grupos Alternativos (EIGA), Escala de Atitudes frente ao Uso de 
Drogas (EAFUD) e Escala de Atitudes frente ao Uso de Maconha (EAFUM), e 
informações demográficas. Os resultados indicaram que, com exceção da hipótese 
correspondente à subfunção experimentação, todas as demais foram corroboradas; isto 
é, a identificação com grupos anticonvencionais (alternativos) e a preferência por 
músicas anticonvencionais favoreceram as atitudes positivas frente ao uso de piercing, 
ao passo que a importância atribuída aos valores normativos inibiu tais atitudes. 
Observou-se ainda que estas atitudes se correlacionaram diretamente com aquelas que 
eram favoráveis ao uso de drogas (álcool, maconha e drogas em geral). O modelo 
explicativo, o qual provou ser adequado, determina a preferência musical, a 
identificação com grupos anticonvencionais e os valores normativos como elementos 
explicativos das atitudes frente ao uso de piercing, as quais precederam as atitudes 
favoráveis frente ao uso de drogas. O Estudo 3 objetivou replicar estes resultados, 
considerando uma amostra de 230 estudantes universitários de Aracaju (SE), 
matriculados em instituições públicas e privadas de ensino, com idades entre 17 e 48 
anos, a maioria do sexo feminino (66,4%). Todos responderam os instrumentos usados 
no estudo anterior. Os resultados sugeriram um modelo menos satisfatório, embora 
teoricamente esperado. Neste caso, unicamente os valores normativos e a identificação 
com grupos anticonvencionais explicaram as atitudes frente ao uso de piercing, as quais 
estavam relacionadas às atitudes frente ao uso de drogas. Finalmente, testou-se o 
modelo hierárquico valores normativos (compromisso convencional) → atitudes (frente 
ao uso de piercing) → comportamento (uso de drogas), que se mostrou adequado para 
explicar os dados. Os resultados dos três estudos apoiaram a hipótese de compromisso 
convencional, indicando que as atitudes frente ao uso de piercing podem ser explicadas 
pela adesão aos valores normativos e identificação com grupos sociais 
anticonvencionais, e que tais atitudes podem contribuir para o entendimento do 
envolvimento dos jovens com consumo de drogas. 
 
Palavras-chave: piercing, corpo, compromisso, valores humanos, música, drogas.  
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ATTITUDES TOWARD PIERCING AND THE INTENTION TO USE IT:  
AN EXPLANATION BASED ON CONVENTIONAL COMMITEMENT 

 
ABSTRACT. This thesis aimed at elaborating and testing an explanatory model of 
attitudes towards the use of piercing based on the hypothesis of conventional 
commitment. For this, three empirical studies were done. Study 1 had the objective of 
identifying the psychometric parameters of Attitudes toward Use of Piercing Scale. 
Participants were 273 undergraduates, male and female, from 17 to 50 years-old, 
belonging to a private institution in João Pessoa (PB). They answered the following 
instruments: Attitudes toward Use of Piercing Scale (ATUPS), Conventional Group 
Identification Scale, Musical Preference Scale (MPS) and Basic Values Survey (BVS) as 
well as demographic asks. Results indicate that all items of the ATUPS were 
discriminating, and this instrument showed an only factor, with Cronbach’s Alpha (α) of 
0.97. Moreover, the psychometric adequacy for the other three instruments was 
confirmed. Study 2, done in João Pessoa, had the objective of both testing five 
hypotheses about the correlates of attitudes toward the use of piercing and elaborating 
an exploratory model about these attitudes. Participants were 210 16-to-30-years-old 
undergraduate students from a public university, most of them male (57%). They 
answered seven instruments: ATUPS, BVS, Attitudes toward Alcohol Use Scale 
(ATAUS), Attitudes toward Drug Use Scale (ATDUS), Attitudes toward Marijuana Use 
Scale (ATMUS), Musical Preference Scale (MPE-16), and Alternative Group 
Identification Scale (AGIS), as well as demographic asks. Results indicated that, with 
the exception of the hypothesis correspondent to the subfunction excitement, all the 
other hypotheses were confirmed. For instance, the identification with anti-conventional 
groups (alternative) and the preference for anti-conventional music favored the positive 
attitudes toward the use of piercing, while the importance given to normative values 
inhibited these attitudes. In addition, it was observed that these attitudes were directly 
related to those which were favorable to the use of drugs (alcohol, marijuana and drugs, 
in general). The explanatory model, which proved to be adequate, determined the 
musical preference, the identification with anti-conventional groups, and the normative 
values as explaining elements for the attitudes toward the use of piercing. These 
attitudes preceded the favorable attitudes toward the use of drugs. Study 3 aimed at 
replicating these findings by considering a sample of 230 17-to-48-years-old public and 
private undergraduate students from Aracaju (SE), most of them female (66.4%). They 
answered the same instruments as used in the previous study. Results suggested a less 
satisfactory model, though theoretically expected. In this case, only the normative 
values and the identification with the anti-conventional groups explained the attitudes 
towards the use of piercing, which were related to the attitudes toward the use of drugs. 
Finally, a hierarchical model, which proved to be adequate to explain the data, with the 
normative values (conventional commitment) → attitudes (toward the use of piercing) 
→ behavior (use of drugs), was tested. The results of the three studies supported the 
conventional commitment hypothesis, indicating that the favorable attitudes towards the 
use of piercing can be accounted for the adherence to normative values and 
identification with anticonventional social groups, and those attitudes may contributing 
to the understanding of youth involvement in drugs use. 
 
Keywords: piercing, commitment, body, human values, music, drugs. 
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ACTITUDES HACIA AL PIERCING Y LA INTENCIÓN DE USARLO: 
UNA EXPLICACIÓN BASADA EN EL COMPROMISO CONVENCIONAL 

 
RESUMEN. Esta tesis doctoral tuvo como objetivo principal desarrollar y comprobar 
un modelo explicativo de las actitudes hacia al uso de piercing, considerando la 
hipótesis de compromiso convencional. Fueron realizados tres estudios empiricos. El 
Estudio 1 pretendió, principalmente, conocer los parámetros psicometricos de la Escala 
de Actitudes hacia al uso de Piercing (EAHUP). Los participantes han sido 273 
estudiantes universitarios de una institución privada de la ciudad de João Pessoa 
(Paraíba, Brasil), mujeres y varones, con edades de 17 a 50 años. Ellos contestaron los 
siguientes instrumentos: EAHUP, Escala de Identificación con Grupos Convencionales 
(EIGC), Escala de Preferencia Musical (EPM) y Cuestionario de Valores Básicos 
(CVB), además de informaciones demograficas. Se ha observado que los itemes de la 
EAHUP fueron descriminativos,  y que esta medida presentó un unico factor, con Alfa 
de Cronbach (α) de 0.97; se constató también la adecuación psicometrica de los otros 
tres instrumentos. El Estudio 2 también fue llevado a cabo en João Pessoa (PB), 
teniendo como objetivos principales comprobar cinco hipotesis sobre las correlaciones 
de las actitudes hacia al uso de piercing, así como desarrollar un modelo explicativo 
sobre este constructo. Participaron 210 estudiantes universitarios de una institución 
pública, la mayoría varones (57%), con edades entre 16 y 31 años. Todos han 
contestado siete instrumentos: EAHUP, CVB, Escala de Actitudes hacia al Uso de 
Alcohol (EAHUA), Escala de Actitudes hacia al Uso de Drogas (EAHUD), Escala de 
Actitudes hacia al Uso de Marijuana (EAHUM), Escala de Preferencia Musical (EPM-
16), Escala de Identificación con Ggrupos Alternativos (EIGA), e informaciones 
demograficas. Los resultados indicaron que, excepto la hipótesis con respecto a la 
subfunción experimentación, todas las demás fueron corroboradas. Concretamente, la 
identificación con grupos no convencionales (alternativos ) y la preferencia por música 
no convencional llevó a actitudes favorables hacia al uso de piercing, al mismo tiempo 
que la importancia atribuida a los valores normativos las inhibieron. Además, las 
actitudes se correlacionaron directamente con aquellas favorables al uso de drogas 
(alcohol, marijuana y drogas en general). El modelo explicativo que mejor se presentó 
consideró la preferencia musical, la identificación con grupos no convencionales y los 
valores normativos como explicativos de las actitudes hacia al uso de piercing, y éstas 
como antecedentes de las actitudes favorables hacia al uso de drogas. El Estudio 3 tuvo 
como objetivo principal replicar estos hallazgos, considerando una muestra de 230 
estudiantes universitarios de Aracaju (SE), matriculados en instituciones publicas y 
privadas de ensenãnza, la mayoría mujeres (66%), con edades entre 17 y 48 años. Todos 
han contestado a los mismos instrumentos del estudio anterior. Los resultados 
sugirieron un modelo menos satisfactório, aunque teoricamente esperado. En el caso, 
unicamente los valores normativos y la identificación con grupos no convencionales 
explicaron las actitudes hacia al uso de piercing, y estas lo hicieron con respecto a las 
actitudes hacia las drogas. Por fín, se comprobó un modelo jerárquico formado por 
valores normativos (compromiso convencional) →  actitudes (hacia al uso de piercing) 
→ comportamiento (uso de drogas), que  se presentó adecuado para explicar los datos. 
Los hallazgos de los tres estudios apoyaron la hipótisis de compromiso convencional, 
indicando que las actitudes favorables al uso de piercing pueden ser explicadas por la 
adhesión a valores normativos e identificación con grupos sociales anticonvencionales, 
y tales actitudes pueden contribuir para comprender la implicacion de los jóvenes en 
consumo de drogas. 
 
Palabras-clave: piercing, compromiso, cuerpo, valores humanos, música, drogas.  
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Piercing é uma palavra de origem inglesa que significa perfurar. Contudo, 

popularmente ele tomou a conotação de uma jóia que se usa em diversas partes do 

corpo, como orelhas, nariz, sobrancelhas, lábios, língua, umbigo, mamilos e genitália, 

tendo o propósito precípuo de adornar o corpo (Armstrong, Ekmark & Brooks, 1995; 

Armstrong, 1998). O procedimento correspondente é fácil e não leva mais do que 

alguns minutos; apesar de se usarem osso e madeira para a confecção de tais jóias, 

freqüentemente empregam-se ouro, platina, titânio e aço inoxidável, sendo que os mais 

requintados têm em uma de suas extremidades um diamante (Greif & Hewitt, 1998). 

Assim como ocorrem com as tatuagens, os piercings têm se tornado prevalente 

na cultura popular dos últimos 30 anos (Featherstone, 1999; Medeiros, 2008; 

Sweetman, 1999). Tais práticas são consideradas formas de modificação corporal, 

juntamente com branding, cutting e binding, configurando-se em formas empregadas 

para alterar a aparência e a forma do corpo (Featherstone, 1999). Com fortes indícios, 

decorrentes de pesquisas empíricas, os piercings são mais comuns entre adolescentes e 

jovens adultos, geralmente estudantes universitários, talvez por estarem vivenciando um 

período em que a modificação corporal se torna extremamente apelativa na medida em 

que lutam por uma identidade e controle corporais (Armstrong, 1994). Neste contexto, 

no dizer de Martin (1997), o uso de piercing é provavelmente preponderante para 

manter o status de conduta de rebeldia e anticonvencional de tais jovens.  

Usar piercing ganhou força no mundo ocidental principalmente a partir dos 

Estados Unidos, resultante do movimento hippie dos anos 1960 e 1970 (Greif & Hewitt, 

1998). Entretanto, no final dos anos 1970 o piercing passou a ser associado com o 

movimento punk, iniciado em Londres (Vale & Juno, 1989; Wocjki, 1995), sendo que, 

nos anos 1980 os Estados Unidos se vêem novamente palco deste tipo de modificação 

corporal, sendo esta feita em razão do movimento gay iniciado na costa leste deste país 
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(Biber, 2003; Favazza, 1996; Higgins, Estcourt & Bhattacharyya, 1995; Sanders, 1988), 

cujos adeptos viram no adorno genital uma nova forma de exaltar o corpo e suas zonas 

erógenas. No Brasil, apesar de popularmente se achar que a utilização da jóia seja 

resquício da cultura indígena, a freqüência do hábito foi adquirida a partir de influência 

do mundo europeu (Oliveira & cols. 2006). 

Portanto, usar piercing parece estar em ascensão, principalmente entre os jovens 

universitários, tendo conseqüências à saúde e seqüelas psicossociais identificadas em 

estudos empíricos, preocupando profissionais de diversas áreas (Armstrong, 1994, 1996 

a, 1996b; Arnett & Taber, 1993; Braithwaite & cols., 1998; Houghton, Durkin, Parry & 

Turbett, 1996). Muitos adolescentes têm obtido informações sobre esta prática por meio 

de colegas, da televisão e da Internet (Armstrong, 1996a; Armstrong, Ekmark & 

Brooks, 1995), destacando-se também o papel propagador da imprensa, veiculando 

personagens que exibem tais tipos de modificações corporais (por exemplo, Christina 

Aguilera, Karina Bachi). Mesmo sendo cada dia mais freqüente, o uso de piercings 

ainda continua associado negativamente com criminalidade, motivo que pode levar a 

maioria das pessoas que usam tatuagens e piercings a escondê-los (Armstrong, 1996a; 

Atkinson, 2003; Copes & Forsyth, 1993; DeMello, 1995; Irwin & Millstein, 1986; Post, 

1968; Sanders, 1988).  

A popularidade crescente – porém não tão súbita – do uso de piercing justifica a 

preocupação de profissionais de áreas tão diversas (Fearthersthone, 2000). A propósito, 

foi registrado que há 4.000 piercers e tatuadores no Reino Unido que têm produzido 

cerca de um milhão de tatuagens e colocado em torno de um milhão e meio de piercings 

por ano (Papameletiou, Hakkinen, Zenié, Schwela & Reina, 2003). Armstrong (2006) 

indica que neste país os usuários de piercing representam cerca de 8% da população, 

isto é, aproximadamente cinco milhões de pessoas. Greif e Hewitt (1998) descrevem 



 

18 
 

dados de pesquisas realizadas em São Francisco, Nova York e Paris que dão conta da 

colocação de ao menos 30.000 piercings por ano em pessoas destas cidades. Destacam-

se também cifras destacáveis da propagação desta prática em diversos países. Por 

exemplo, no Canadá 8% da população jovem usam piercing (Atkinson, 2004); na Itália 

estima-se a existência de cerca de um milhão de tatuados e de pessoas com piercing 

(Mucciarelli, 2008; Santori, 2004). Nesta mesma direção, considera-se que entre 5 a 

10% da população geral dos Estados Membros da União Européia tenham uma 

tatuagem ou um piercing (Suris, Jeannin, Chossis & Michaud, 2007).  

Mayers e  Chiffriller (2008) realizaram uma pesquisa sobre o uso de piercing na 

Universidade Pace, em Nova Iork, entre 2001 e 2006, considerando 1.150 estudantes. 

Na oportunidade constataram que usar piercings era mais popular do que as tatuagens, 

com porcentagens de uso de 51 e 19%, respectivamente. Além disso, observaram que 

houve pouca variação na prevalência durante os anos pesquisados. Destacaram tais 

autores que, entre aqueles que usavam piercing, aproximadamente um quinto (19%) 

teve complicações de saúde decorrentes de infecções bacterianas. Nesta mesma direção, 

Laumann e Derick (2006), considerando uma amostra de 500 estudantes da 

Universidade de Chicago, randomicamente selecionados e com idade entre 18 e 50 

anos, verificaram que 23% daqueles com piercings relataram complicações de saúde, as 

quais ocorreram predominantemente nas três primeiras semanas depois da colocação do 

piercing. Destacaram ainda que, excluindo os brincos, diferentemente do que algumas 

vezes se pensa, as mulheres são responsáveis por apenas um quarto dos piercings, sendo 

a idade média inicial para uso do primeiro piercing de 18 anos.  

Em resumo, as estatísticas sobre uso de piercing podem variar e são difíceis de 

registro porque, na maioria dos casos, se um piercing não agrada ou dá problema, 

prontamente ele pode ser retirado, coisa que não ocorre com tanta facilidade em se 
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tratando de tatuagens ou branding (Meltzer, 2006; Stirn, 2003). Porém, apesar da 

oscilação dos quantitativos de uso de piercing, inclusive em um mesmo país 

(Armstrong, 2005; Frederick & Bradley, 2000), Gard (1999) considera que a tatuagem e 

o piercing representam a sexta indústria que mais cresce nos Estados Unidos. Mas, por 

que isso tende a ocorrer, o que explicaria que as pessoas cada dia mais passam a usar 

piercing?  

As explicações motivacionais para a colocação do piercing têm variado bastante 

de acordo com a civilização. Por exemplo, na Antiguidade eram de caráter religioso, 

ritualístico, cultural, político e até mesmo para identificação de escravos (Fisher, 2002). 

Porém, na sociedade ocidental moderna, evidencia-se que os motivos para colocação de 

piercing são bem mais diversos, incluindo arte corporal (DeMello, 2000; Vale & Juno, 

1989), forma de embelezamento (Featherstone, 2000; Pires, 2005), elevação da 

autoestima (Armstrong, 1998), busca por status social, papéis e de identidade (Sussman, 

Dent & Stacy, 19990), acessório de moda (Sweetman, 1999), afiliação, identificação 

com grupos alternativos e aceitação dos pares (Armstrong, 2005; Armstrong, Ekmark & 

Brooks, 1995) e mesmo automutilação (Jeffreys, 2000; Martin, 1997).  

Parece evidente do que foi anteriormente apontado e tendo em conta os autores 

citados, que usar piercing tem representado um objeto de estudo relativamente freqüente 

em diversas áreas do conhecimento, como Antropologia, Medicina, Sociologia e 

Direito. Por exemplo, na Antropologia e Sociologia os pesquisadores quase sempre 

descrevem piercing como um desvio cultural (Atkinson, 2003; Ceniceros, 1998; 

DeMello, 1995; Irwin & Millstein, 1986; Paine, 1994), sendo seu uso atribuído a 

prisioneiros (Kent, 1997; Seaton, 1987), membros de gangues (Rubin, 1988) e grupos 

de jovens desviantes (Atkinson, 2004; DeMello, 1995; Vail, 1999).  
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Estudos na área da Medicina têm sido fundamentais para embasar programas 

preventivos, que impactam na redução de condutas de risco e problemas de saúde 

decorrentes do uso de piercing (Laumann & Derick, 2006). Neste contexto, destacam-se 

as pesquisas cuja ênfase recai nas epidemias e infecções associadas com uso de piercing 

(Armstrong, Alden, Roberts, Koch, Saunders & Owen, 2007; Caliendo, Armstrong & 

Roberts, 2005; Carrol Riffenburgh, Roberts & Myhne, 2002; Greif &, Hewitt, 1998; 

Mayers, Judelson, Moriarty & Rundell, 2002; Millner & Eichold II, 2001), a infecção 

por HIV (Burger & Finkel, 2002) e a aparição de doenças infecciosas, como a 

endocardite infecciosa (Cetta, Graham, Lichtenberg & Warnes, 1999; Shebani, Miles, 

Simmons & De Giovanni, 2007).  

Na Psicologia, entretanto, ainda são escassos os estudos a respeito, embora não 

faltem razões para que passe a chamar a atenção dos pesquisadores. Por exemplo, as 

pessoas que usam piercing são alvo de discriminação e preconceito (Houghton & 

Carroll,2005; Makkai & McAllister, 2001; Stirn, 2003), muitas vezes sem base 

consistente para tais atitudes e condutas. Contudo, também é certo que o uso do 

piercing é considerado por alguns pesquisadores de outras áreas como indicando um 

comportamento de risco (Greif & Hewitt, 1998; Stirn, 2003); chega-se mesmo a pensar 

que tais usuários apresentam algum problema mental (Atkinson, 2004; Weisskirch & 

Murphy, 2004). Descreve-se igualmente que as atitudes e motivações para usar piercing 

se correlacionam diretamente com a atividade sexual pré-marital (Koch, Roberts, 

Armstrong & Owen, 2007) e o uso de drogas (Braithwaite, Robillard, Woodring, 

Stephens & Arriola, 2001; Brooks, Woods, Knight & Shrier, 2003). Riscos 

psicossociais decorrentes do uso de piercing incluem também constrangimento, baixa 

autoestima e decepção em usá-lo (Armstrong, 1994; 1998; Armstrong, Ekmark, & 
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Brooks, 1995), além de suicídio (Dhossche, Snell & Larder, 2000; Suris, Jeannin, 

Chossi & Michaud, 2007).  

Como parece ter ficado evidente, a presente tese trata do tema piercing, focando 

as atitudes que este evoca e a intenção que as pessoas apresentam de usá-lo. Este é um 

tipo de modificação corporal que tem se popularizado nas últimas décadas e, em muitas 

das sociedades ocidentais, vem crescendo a cada dia, com independência da faixa etária 

ou classe social (Armstrong, Ekmark & Brooks, 1995; Armstrong, 1996; Braithwaite, 

Robillard, Woodring, Stephens & Arriola, 2001; Carroll, Riffenburgh, Roberts & 

Myhne, 2002; Deschesnes, Finés & Demers, 2006; Gold, Schorzman, Murray, Downs 

& Tolentine, 2005; Houghton, Durkin, Parry, Turbett & Odgers, 1996; Martin, 1997). 

Apesar da popularidade e do interesse empírico despertado a respeito, pouco ainda se 

conhece sobre quem usa ou adere à prática do piercing. E isso, seguramente, constitui-

se em um problema na sociedade atual, pois usar piercing tem múltiplas implicações, 

tanto em razão de doenças quanto dos fatores psicossociais correlatos, a exemplo do uso 

de álcool e maconha e da preferência por estilos musicais que rompem com normas 

convencionais (Atkinson & Young 2001; Copes & Forsyth, 1993; DeMello, 1995, 

2000; Irwin & Millstein, 1986; Pimentel, 2004).  

A idéia nesta tese é precisamente conhecer a intenção que jovens universitários 

apresentam em relação a usar piercing, verificando em que medida algumas variáveis 

psicológicas (por exemplo, valores humanos, preferência musical e identificação grupal) 

explicam a atitude frente ao piercing e esta, por sua vez, explica a intenção de usá-lo. 

Estas compreendem, portanto, variáveis de interesse da presente tese. Neste contexto, 

objetivou-se, como passo preliminar, elaborar e conhecer evidências de validade fatorial 

e consistência interna de um instrumento orientado especificamente para avaliar as 

atitudes em relação ao piercing. É importante ressaltar que, em levantamento realizado 
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no Google Acadêmico (2008), introduzindo como palavras-chave “atitudes” e 

“piercing” e fixando a busca em “páginas em português”, foram encontradas 615 

referências. Entretanto, a consulta destes textos revelou que tratavam de temas vários, 

geralmente expressando idéias pouco precisas sobre o piercing ou o considerando como 

uma variável inserida em um contexto maior, sem qualquer referência à medição de 

atitudes frente a este adorno corporal. Portanto, decidiu-se elaborar um instrumento 

específico a respeito, etapa essencial para conhecer os correlatos das atitudes frente ao 

piercing.  

Na presente tese se considera o uso de piercing como um comportamento 

anticonvencional, no sentido de ainda não representar uma prática da maioria das 

pessoas, ao menos conforme observações cotidianas (nenhuma informação oficial foi 

encontrada sobre o uso de piercing no Brasil). Partindo deste suposto, decidiu-se 

explicar as atitudes frente ao piercing tomando como referência a hipótese do 

compromisso convencional (Santos, 2008). Especificamente, pretendeu-se conhecer em 

que medida a adesão a elementos da sociedade convencional, como os estilos musicais 

mais tradicionais (por exemplo, música clássica, gospel), os valores normativos (por 

exemplo, religiosidade, obediência) e a identificação com grupos convencionais (por 

exemplo, professores, familiares) inibem ou diminuem as atitudes positivas frente a usar 

piercing.  

Os objetivos anteriormente expostos se justificam por duas razões principais: (1) 

apesar de existir produção acadêmica expressiva sobre esta temática em outros países 

(Armstrong, 1994; Armstrong, 1996a; Ferreira, 2006; Makai & McAllister, 2001; 

Mucciarelli, 2008; Peate, 2000; Stirn, Hinz & Brähler, 2006; Wrigth, 1995), muito 

pouco é efetivamente sabido no Brasil. Quando se encontram trabalhos a respeito neste 

país, costuma-se ser de caráter exploratório de áreas diversas, como Odontologia 
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(Oliveira, Matos, Martins & Teles, 2006; Soares, Oliveira & Ferreira, 2004) e 

Dermatologia (Poltronieri, 2001); e (2) embora se fale em uso de piercing, 

comportamento, muito pouco foi efetivamente encontrado na área específica da 

Psicologia; as evidências têm sido produzidas sobre comportamentos de risco nos 

âmbitos antropológico, médico e social, porém parece pertinente compreender a faceta 

psicológica deste tipo de conduta. 

A tese se estrutura em duas partes principais. Na primeira parte, como 

detalhados a seguir: 

Marco Teórico. Nesta parte são apresentados dois capítulos. No capítulo 1 é 

dado destaque para o piercing, considerando o histórico de seu uso, seus tipos e 

significados, os riscos inerentes à saúde, as motivações para usá-los e as atitudes que as 

pessoas podem apresentar frente ao seu uso. Por sua vez, o capítulo 2 enfoca a hipótese 

do compromisso convencional, resgatando as principais teorias em que esta pode ser 

fundamentada, assim como levantando alguns dos fatores principais que podem 

contribuir para operacionalizá-la. Especificamente, são considerados a identificação 

com grupos convencionais / alternativos, a preferência musical e os valores humanos. 

Pesquisas Empíricas. São apresentados três capítulos nesta oportunidade, cada 

um compreendendo um estudo empírico realizado. Os dois primeiros estudos foram 

levados a cabo em João Pessoa (PB). O primeiro estudo (capítulo 3) procurou elaborar a 

Escala de Atitudes frente ao Uso de Piercing¸ apresentando evidências de sua validade 

fatorial e consistência interna. Também pretendeu verificar tais parâmetros 

psicométricos para as demais medidas utilizadas, e construir um modelo preliminar e 

explicativo das atitudes frente ao uso de piercing.  O segundo estudo (capítulo 4) 

pretendeu reunir evidências psicométricas (validade fatorial e consistência interna) de 

medidas específicas (por exemplo, sobre preferência musical, identificação grupal, 
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atitudes frente ao uso de drogas) e testar o modelo explicativo das atitudes frente ao 

piercing. Finalmente, no terceiro estudo (capítulo 5), procurou-se corroborar os achados 

da pesquisa anterior, considerando os mesmos instrumentos, porém levando a cabo o 

estudo em outra cidade (Aracaju, SE). Em cada um destes estudos são apresentados o 

método, os resultados e a discussão parcial.  

A última parte principal desta tese, isto é, capítulo 6, apresenta as conclusões. 

Nesta oportunidade o propósito foi estruturar as conclusões em quatro partes principais: 

limitações potenciais do estudo, principais achados, implicações ou aplicações práticas 

e, por fim, estudos futuros. As partes complementares da tese dizem respeito às 

referências bibliográficas e anexos. 
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Capítulo 1. PIERCING: UMA PRÁTICA E SUAS IMPLICAÇÕES 
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Este capítulo tem como escopo contextualizar historicamente, apresentar as 

conceituações dos termos modificação corporal, piercing, apontar os riscos e os 

correlatos principais desta prática de modificação corporal. Embora definir e historiar 

constitua duas faces da mesma moeda, apenas de forma didática serão discutidos em 

tópicos separados, posto que o uso de piercing, como objeto, deve ser compreendido 

também em seu contexto sóciocultural. Procura–se apresentar as diversas visões a 

respeito, expressas por meio das abordagens sociológicas e psicológicas, por exemplo, e 

também são retratados alguns fatores de vulnerabilidade (“predisponentes”) no uso de 

piercing. Salienta-se ainda que o presente capítulo procura apresentar variáveis que 

compõem o compromisso convencional, embasamento principal desta tese. Tais 

variáveis são especialmente relevantes no sentido de compreender as motivações, as 

atitudes e os valores que orientam as escolhas de adolescentes e adultos jovens por tal 

prática de modificação corporal, assim como têm o potencial para orientar programas de 

saúde pública que tenham como propósito tê-la sob controle, prevenindo algumas de 

suas conseqüências indesejáveis (Armstrong, 1991; Armstrong, Ekmark & Brooks, 

1995; Deschesnes, Finès & Demers, 2006; Favazza, 1996; Fisher, 2002).  

 

1.1. Piercing: Considerações breves sobre sua história  
 

Existe uma longa história sobre os modificadores corporais, o uso de piercing e 

seus diversos significados por todo mundo. Piercing é derivado da body art que inclui a 

body modification. Ambas são utilizadas há séculos para distinguir não só o contexto 

histórico e cultural em que se vive, mas também para reafirmar a identidade de seus 

usuários (Featherstone, 2000).  

Modificação corporal é uma forma de arte corporal, definida como a alteração 

deliberada do corpo humano, ocasional ou permanente (Featherstone, 1999; Huxley & 
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Grogan, 2005; Rubin, 1988). Está incluída no que, marcadamente, o século XX trouxe 

em originalidade e inovações rebeldes que definiram como a body art no contexto da 

avant-garde art (Jones, 1998), razão pela qual o uso de piercing, além de ser uma 

modificação corporal, é visto por alguns adeptos como uma body art. É uma arte feita 

no corpo humano. As formas mais comuns da arte de modificação corporal são a 

tatuagem e o piercing, mas outras formas também empregadas são scarification, 

branding e scalpelling, shaping full body tattoo and body (Turner, 1999). 

A body art teve inicio em performances realizadas na década de 1960 por um 

grupo de artistas de Viena, na Áustria; nesta década o advento da arte do corpo 

coincidiu com um interesse cultural generalizado pelas expressões faciais, gestos 

culturais e expressões corporais, especialmente entre os psicólogos e semioticistas 

(Jones, 1998).  Em sessões conhecidas como happenings, eles realizavam ações muitas 

vezes brutais e sadomasoquistas nas quais a body art adquiria forma ritualística 

(O’Bryan, 2005). Sodomização, masturbação e ferimentos constituíam a linha do 

movimento. Um dos integrantes do grupo vienense, Rudolf Schwarskogler, acabou 

cometendo suicídio aos 29 anos ao protagonizar performances em que mutilava o 

próprio pênis. Teve hemorragia e sangrou até a morte, em 1969 (Hirschhorn, 1996). No 

mesmo ano, no Brasil, Hudinilson Jr. arrancava os pêlos do corpo e Letícia Parente 

bordava o próprio pé (Rosário, 2004; Rotânia, 2000). Gina Pane, uma italiana radicada 

em Paris, cortava-se com “gilete“ e Anna Mendieta se pendurava no teto do 

apartamento e convidava amigos para assistir ao espetáculo. No cenário contemporâneo, 

os nomes mais conhecidos são o da francesa Orlan, que se submete a cirurgias plásticas 

no rosto para tratar do consumo banal desse tipo de prática, e do australiano Sterlac, o 

homem dos ganchos (Gavin, 2005). Há, no entanto, alguns artistas e pessoas comuns, 

que utilizam os mesmos mecanismos da body art para falar de transgressão e limites. 
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Não são exatamente performers, mas pretendem chocar e provocar pelo tratamento 

pouco convencional dado ao corpo (Greif & Hewitt, 1998; Stirn, 2003).  

Historiadores endossam o uso de tais práticas, pois afirmam que alguns clãs e 

tribos já usavam apetrechos para furar a pele em cerimoniais carregados de 

simbolismos, com conotações espirituais, sexuais e estéticas, mas também em rituais de 

passagem (Feathersthone, 2000). Uma das múmias mais antigas encontradas, com cerca 

de 5.000 a.C. (DeMello, 1995; Nedden & cols., 1994; Rubin, 1988), tinha uma bitola na 

orelha, uma espécie de alargador, donde se deduz que alargar as orelhas é uma das 

formas mais antigas de modificação corporal (Bahn & Everett, 1993). Na África, as 

práticas de manipulação do corpo, a exemplo do uso de anéis, pinturas, escarificações 

e/ou mutilações marcavam os corpos nus e eram tidos como uma espécie de proteção, 

de amuleto; os tipos mais usados eram o piercing para alargamento de lábios e orelhas, 

e quanto maior o furo, maior era o status social de quem os usava (Myers, 1992).  

Outras sociedades fizeram uso de marcas corporais, seja por meio da colocação 

de ornamentos, realização de tatuagens, circuncisões ou escarificações, entendidas por 

alguns pesquisadores como deformações conscientes – tendo o corpo como o foco de 

representação sócio-cultural (Atkinson & Young, 2001; Featherstone, 2000).  Os 

egípcios usavam piercing nos mamilos e nariz, para expressar coragem, amor pela 

beleza e status social. Os romanos associavam o uso do piercing na orelha à riqueza e à 

luxúria, e nos mamilos os saldados o faziam como demonstração de coragem (Caplan, 

2000; Gard, 1999). Os esquimós colocavam piercings no lábio inferior das meninas 

recém nascidas como parte de um ritual de purificação e nos meninos, na adolescência, 

como ritual de passagem; os materiais utilizados podiam ser pedras, ossos e/ou marfim 

(Peticolas & Tilliss, 2000).  
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Na América do Norte era tradição na cultura Sioux o uso de piercing (Peticolas 

& Tilliss, 2000), que, provavelmente, devido às influências do cristianismo europeu e 

estadunidense caiu em desuso. No Brasil, na tribo dos Suya, colocam-se pratos de 

madeira nas orelhas e nos lábios inferiores (Schultz, 1962). Alguns povos da Índia 

perfuram a língua para fazerem votos de silêncio (Peticolas & Tilliss, 2000). O piercing 

usado no nariz - ou nostril (aba do nariz) – originou-se no Oriente Médio há 4000 anos 

(Polhemus, 1996). Espalhou-se para a Índia no século XVI, quando foi rapidamente 

adotado pelas castas nobres. Cada tipo de jóia distinguia a casta e a posição social.  

A prática do piercing tem sido documentada em muitas culturas por milhares de 

anos (DeMello, 1995; Ferguson 1999). Descobertas arqueológicas na Europa e Ásia 

Central sustentam a idéia de que tanto a tatuagem quanto o piercing foram importados 

para a Europa muito antes do século XIX. Os corpos mumificados encontrados por 

arqueólogos são as melhores evidências para tais argumentos (Spindler, 1994), a 

exemplo de um sacerdote da Dinastia XI em Tebas (2160–1994 a.C.) (Bahn & Everett, 

1993). Na China e na Rússia também foram relatados achados ancestrais que deram 

conta da presença de práticas de modificação corporal (Polosmak, 1994; Rubin, 1988). 

No Equador foi encontrado um corpo pertencente a um homem da cultura Jama-

Coaque, datando de 500 a.C., com evidências nítidas de práticas correspondentes 

(Bahn, 1993).  

Diferentemente das culturas milenares que faziam uso de práticas de 

modificação corporal como rituais de passagem ou religiosos, nas sociedades 

ocidentais, desde o final do século XIX e início do século XX, foram setores marginais 

da sociedade, como presidiários, meretrizes e soldados, os que se apropriaram da 

tatuagem e do uso do piercing (DeMello 2000; Pitts 1999). A passagem por esse tipo de 

universo social fez com que a tatuagem e o piercing começassem a ser identificados 
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como marca de marginalidade, conduta desviante, atuando em duplo sentido: como 

meio e como estigma social (Armstrong, Ekmark & Brooks, 1995).  

Mesmo assim, na era Vitoriana os jornais dirigidos ao público jovem discutiam 

o uso de jóias para aumentar o tamanho e dar forma aos mamilos, praticado pela 

nobreza da época (Ferguson, 1999; Pitts, 2003; Polhemus, 1996). Neste período também 

o uso do piercing, na genitália, que originalmente surgiu como uma forma de garantia 

da castidade (Higgins, Estcourt & Battacharyya, 1995; Myers 1992), passou a ser usado 

para intensificação do prazer sexual, colocado no pênis nomeado de ‘Prince Albert’ em 

homenagem ao marido da rainha Vitória, que foi o primeiro a divulgá-lo. Tal prática se 

supõe advinda de grupos culturais próximos ao Oceano Índico, que usaram pedaços de 

ossos na genitália (Greif & Hewitt, 1998; Polhemus,1996). Isso comprova que as 

classes média e aristocrática dos séculos XVIII e XIX já usavam os piercings.  

Apesar do que anteriormente se comentou, parece ser que a prática do piercing 

foi esquecida ou ficou adormecida na Europa no século XX, porém ressurgiu no século 

XXI, na Inglaterra, com o movimento punk, especificamente nos anos 1980 e 1990 

(Wojcik, 1995); os punks criaram uma contracultura que supunha chocar e provocar. A 

propósito, eles usavam piercing para chocar e foram estigmatizados como 

automutiladores. Embora a literatura relate que moças inglesas usavam argola nos 

mamilos para empinar os seios, esta não era uma prática comum, mas foi se tornando 

extremamente popular entre jovens, acompanhado do discurso de rebeldia e oposição às 

normas sociais e políticas vigentes, principalmente a moda; logo, a automutilação, a 

rejeição à beleza e o uso piercing não eram as normas naqueles tempos, como ainda não 

são nos dias atuais. Os locais do corpo escolhidos para colocação de jóias pelos punks 

eram intencional e deliberadamente para ofender os membros mais conservadores da 

sociedade inglesa (Sanders, 1988).  
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Neste mesmo período, o movimento gay na costa leste estadunidense, chama a 

atenção de todo o planeta com o uso de piercing como um artefato sadomasoquista 

(Atkinson & Young, 2001; Pitts, 2003; Stirn, 2003). Neste caso serviam para evidenciar 

a genitalidade do indivíduo, oferecendo-se uma vitrine aos observadores e interessados 

(Atkinson, 2004). Outros dois grupos urbanos responsáveis pela promoção do uso de 

piercing foram o Queer e os sadomasoquistas propriamente ditos (Greif, Hewitt & 

Armstrong,1999; Stirn, 2003). Os Modern Primitives, como um segmento dos 

movimentos NewAge e  Punk (Wojcik, 1995),  adotaram formas extremas de piercing, 

branding e tatuagem.  

O uso de piercing passa então a ser cada dia mais freqüente, estimulado por 

diversos fatores, dentre os quais podem ser destacados a ascensão dos grupos de rock 

com suas roupas e adornos extravagantes, a “anormalidade nos modelos sociais” e o 

exagero no modismo (Dorfer & cols., 1999; Ferguson, 1999). Este modismo se 

configurou como unissex, pois os homens do dia a dia começaram a usar jóias 

(piercing) na face. Neste sentido, destaca-se o fato pontuado por Ortega (2004) de que 

antes dos anos 1960 apenas estrelas do rock, atletas populares e outros ícones do cinema 

e teatro eram os que ostentavam suas tatuagens e piercings.  

Na costa oeste estadunidense, precisamente na Califórnia dos anos 1970, uma 

característica forte se fazia notar, fruto de ações e estilos de vida dos jovens: as tribos 

urbanas. Estas prontamente passaram a usar marcações corporais como forma de 

protesto generalizado ou contra os valores morais da classe média (Le Breton, 2007). Os 

cenários nos dias de hoje parecem ser outros, com práticas de modificação corporal se 

popularizando e ampliando sua função, isto é, se outrora se configurava, por exemplo, 

como um ritual de passagem, individualizado, passou a ser encarado como uma opção 

de protesto, mas, não se descarta uma busca simples de embelezamento, já não restrito à 
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mulher. Deste modo, um número expressivo de pessoas de países, classes e princípios 

diferentes passou a usar tatuagens e piercings (Forbes 2001; Houghton & cols., 1996). 

No Brasil, concretamente, só no final dos anos 1950 se observou registros de uso aberto 

e deliberado de tatuagens e piercings com propósito de protesto, questionamento de 

posições sociais convencionais (Soares, Oliveira & Ferreira, 2004).  

Em resumo, diante do que se comentou previamente, parece evidente que as 

práticas de modificação corporal não são precisamente um evento recente, embora 

apenas nas três últimas décadas tenha sido mais comum entre os jovens devido a vários 

fatores, como os movimentos musicais, de protesto e modismo. Os indícios entre os 

brasileiros são mais recentes, e talvez isso explique a razão da pouca atenção recebida 

por esta temática. Isso também justifica o interesse na presente tese. Contudo, por sua 

novidade, ao menos no âmbito da Psicologia Social deste país, demanda-se considerar 

mais detalhadamente o piercing, seus significados, usos, riscos correspondentes e 

atitudes que podem despertar nas pessoas, empreendimento que se leva a cabo a seguir.  

 

1.2. Práticas, Significados e Motivações do Uso de Piercing 

As formas mais comuns de uso de piercings nas sociedades ocidentais, incluindo 

o Brasil, são os piercings visíveis na face, no nariz e orelhas; quanto ao piercing como 

brinco no lóbulo da orelha, alguns autores já não o inclue na categoria de piercing 

(modificação corporal), dada sua aceitação social e normatização na sociedade como um 

todo (Armstrong, Ekmark & Brooks, 1995; Caliendo, Armstrong & Roberts, 2005; 

Pires, 2005). Existem diversas tipologias possíveis para os piercings; por exemplo, 

alguns autores subdividem em (a) invisíveis (íntimos), que incluem únicos ou múltiplos 

nos mamilos e na genitália, (b) semi-invisíveis, localizados na língua e no umbigo 
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(navel) e (c) visíveis, evidentes na face. Mas, poderiam ser classificados também em 

razão do seu valor, significado ou qualquer outro atributo.  

Os piercings podem ser objetos pontiagudos como um alfinete, um anel ou uma 

haste com duas pontas (Myers 1992). Na cavidade bucal, o piercing na língua e no lábio 

superior é popular na sociedade em geral, mas há os menos convencionais como os 

alargadores nas orelhas, nos lábios, no umbigo, no clitóris, nas pálpebras, na úvula, no 

hímem e no pênis; e a suspensão, que consiste em pendurar uma pessoa por ganchos 

inseridos como piercing temporários. No geral, excetuando o piercing na orelha, aqueles 

mais “radicais” são mais usados por pessoas consideradas como apresentando condutas 

de risco ou rebeldes (Armstrong, Masten & Martin, 2000; Braithwaite, Stephens, Sterk 

& Braithwaite, 1999; Scully & Chen, 1994), ao menos no que se refere aos padrões 

convencionais de beleza no Ocidente.  

Procura-se a seguir indicar as partes principais do corpo em que comumente são 

usados os piercings, e por que pessoas ou grupos, com seus significados respectivos. 

Previamente, parece importante destacar o tipo de piercing que se faz, isto é, os locais 

do corpo a serem colocados evidenciam uma dinâmica revelar/esconder, que pode 

traduzir um cálculo por parte do usuário sobre o quão interessante pode ser mostrar sua 

marca em público, ou não, e em quais situações. Esta dinâmica está relacionada com o 

mercado de trabalho (por exemplo, exclusão do trabalhador, discriminação em processo 

seletivo) e o piercing como um elemento de sedução (Armstrong, Ekmark & Brooks, 

1995; Ferguson, 1999). Feitas tais considerações, indicam-se os diversos locais em que, 

comumente, em maior ou menor medida, se tem colocado piercing. 

Lóbulo da orelha – Este é de longe o piercing mais comum na história. Antigamente 

distinguia uma pessoa rica de uma pobre. Agora é a forma mais popular de usar e 

ostentar jóias. Marinheiros colocavam piercing acreditando que estes lhes davam 
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melhor visão. Como anteriormente comentado, pessoas da Roma Antiga associavam o 

piercing na orelha com atributos como riqueza e luxúria, um aspecto que não difere 

substancialmente do uso por tribos sul-americanas e africanas; estas usam piercings 

como alargadores, sendo que quanto maior o furo, maior se admitia o status social 

(DeMello, 1995; Featherstone, 2000). 

Nariz – nostril (aba do nariz) – A colocação do piercing nesta parte do corpo teve 

origem no Oriente Médio há 4000 anos, e na Índia no século XVI, quando foi 

rapidamente adotado pelas castas nobres. Cada tipo de jóia distinguia a casta e a posição 

social. Este tipo de piercing foi introduzido no Ocidente pela cultura hippie que viajou 

pela Índia nos anos 1960 e 1970, mas foi adotado rapidamente pelo movimento punk e 

outras culturas jovens dos anos 1980 e 1990. Continua muito popular neste novo 

milênio (Armstrong 1996; Polhemus,1996). 

Língua – Nos templos Astecas e Maias, os sacerdotes colocam ossos e ouro – 

piercings- em suas línguas como parte de um ritual de comunicação com os deuses. Mil 

anos depois continua popular, mesmo que por razões diferentes (Armstrong, 1996; 

Biber, 2003). Seguramente o significado nos tempos atuais revela mais um ato de 

protesto, uma ação anticonvencional, de desafio e afronta às normas sociais (Armstrong, 

2005; Holtham, 1997). 

Genitais – A origem da prática e dos nomes dados aos piercings genitais ainda não são 

muito claras; sabe-se que gays estadunidenses deram inicio ao seu uso, inicialmente em 

rituais sexuais em que imperavam o prazer mesclado com a automutilação (Ferguson 

1999). O tipo mais comum é o masculino, colocado no pênis e que, como previamente 

detalhado, recebe o nome de ‘Prince Albert’; este é colocado entre o ânus e a base do 

saco escrotal (é o que mais prazer proporciona ao homem) (Ferguson, 1999; Scully & 

Chen, 1994). Quanto ao feminino, o mais comum é a argola colocada no clitóris e nos 
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grandes lábios, sobretudo entre aquelas acima dos 30 anos de idade (Braithwaite, 

Stephens, Sterck & Braithwaite, 1999; Meltzer, 2006; Stirn, 2003). Os despeitos 

existem diferentes tipos específicos, como: Frenum é uma argola colocada abaixo da 

glande; ampallang corresponde a halteres (jóias) introduzidos na glande, de ponta-a-

ponta; Pirrace Albert que compreende uma argola entre a uretra e a glande (este 

piercing é o que dá mais prazer à mulher); e, finalmente, capuz do clitóris, que é 

definido como uma argola introduzida na pele acima do clitóris. 

Lábios – Como o piercing na orelha, os brincos e anéis de metal colocados na boca são 

de diferentes estilos e compreendem peças como pinos, tarraxas e argolas. Astecas e 

Maias adornavam seus lábios com labutes de puro ouro, considerado afrodisiáco. Na 

África, as mulheres da tribo Makolo usam pratos chamados "Pelele" nos seus lábios 

superiores para atrair homens de suas tribos (Biber, 2003). Tribos indígenas da América 

Central e do Sul, incluindo índios brasileiros, fazem piercings nos lábios inferiores e 

alargam os furos para colocar pratos de madeira. Hoje em dia o piercing labial mais 

comum é colocado nos lábios inferiores. Tornou-se popular também o piercing no lábio 

superior, representando uma esfera de metal introduzida no canto dos lábios, chamados 

de "Madonna" (Biber, 2003; Grief & Hewitt. 1998). 

Mamilos – Piercing nos mamilos era considerado símbolo de força e virilidade pelos 

romanos. Nativos da América Central faziam piercings nos mamilos como marca de 

transição da masculinidade. Em 1890 foi uma "coqueluche" de mulheres Vitorianas que 

faziam piercings em seus mamilos com jóias adquiridas em famosos joalheiros de Paris. 

Um modismo era usá-los unindo os dois mamilos com uma corrente de prata (Roberts 

& Ryan, 2002), simplesmente sugerindo beleza e sensualidade.  

Umbigo – As primeiras aparições do piercing no umbigo vêm do Antigo Egito, aonde 

apenas aos faraós e às famílias reais era permitido o uso de tais piercings; a população 
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geral estava proibida de fazê-lo. Hoje é o tipo de modificação corporal desta categoria 

mais usado em todo mundo. Os faraós egípcios obtinham piercings no umbigo durante 

uma cerimônia real (Pires, 2005; Roberts & Ryan, 2002).  

O piercing está se tornando normal entre adolescentes e jovens adultos, com 

prevalência próxima a dois terços em alguns estudos. Por exemplo, Roberts, Auinger e 

Ryan (2004) realizaram uma pesquisa com estudantes universitários estadunidenses (n = 

454), com média de idade de 21 anos, tendo observado que o piercing era usado por 

42% dos homens e 60% das mulheres. Entre os homens, 31% tinham piercing nas 

orelhas, 9% na língua, 19% no nariz, 9% nas sonbrancelhas, 9% nos mamilos, 2% na 

genitália e 9% no umbigo (navel). Sendo que, entre os homens, 7% do total tinham 

removido piercings, principalmente na língua e nos mamilos. No caso das mulheres, 

29% tinham piercing no umbigo, 27% nas orelhas (excluindo os brincos), 12% usavam 

na língua e 5% nos mamilos e na genitália; no nariz e nos lábios foram menos de 2%. 

Destas, 4% tinham removido o piercing da língua e 3% o removeram do navel 

(umbigo). 

Os debates sobre as motivações das pessoas para usar piercing não se esgotam, 

sendo que vários pesquisadores têm se perguntado o que faz uma pessoa usar piercing? 

Mas, nem sempre a escolha está claramente disposta de forma lógica, pois o processo de 

escolha de um piercing pode ser longo, durando anos e envolvendo uma busca por parte 

do interessado sobre a imagem e o seu significado. Porém, pode configurar-se também 

como uma decisão realizada em tempo curto, quase instantâno, algumas vezes refletindo 

até a disponibilidade e facilidade de “clínicas” para realização deste tipo de modificação 

corporal. No que se refere aos aspectos desta escolha, estão implicadas as noções de 

tanto de distinção (individualidade, privacidade) como pertencimento (afiliação, 
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composição grupal) (Armstrong, Caliendo & Roberts, 2006; Stirn, 2003; Nathanson, 

Paulhus & Williams, 2006).  

Existe um entendimento de que o piercing pode ser visto como um desvio de 

conduta (Atkinson, 2004; DeMello, 2000; Irwin & Millstein, 1986). A propósito, alguns 

pesquisadores consideram que este tipo de modificação corporal expressa rebeldia e 

inconformismo, podendo ser associada com a bandidagem, o uso de droga, o alcoolismo 

e a vida desregrada (Atkinson, 2003; Deschesnes, Finès & Demers, 2006). Stuppy, 

Armstrong e Casals-Ariet (1998) explicam que os estereótipos que cercam a tatuagem e, 

por analogia, o uso de piercing, apesar do consumismo por tal prática com base na 

sociedade estadunidense, podem e devem ter um impacto muito negativo em muitos 

aspectos da vida cotidiana, incluindo perda de trabalho e exclusão de planos de saúde.  

 Dois estudos etnográficos sobre tatuagem e piercing na sociedade 

estadunidense, realizados por Myers (1992) e Sanders (1988), chamam a atenção para a 

consciência e a motivação das pessoas que usam piercing. Este último autor tornou-se, 

ele mesmo, extensivamente tatuado e por sete anos engajou-se neste campo de pesquisa 

enfatizando que a tatuagem e o piercing eram ambos uma marca da desafiliação da 

sociedade convencional e uma afirmação simbólica de identidade pessoal. Por outro 

lado, o primeiro autor observou durante dois anos grupos de sado-masoquistas usuários 

de piercing, concluindo que tais práticas preenchem uma função universal humana 

como um ritual de passagem, mantendo uma variedade de afinidades sociais. Mayers e 

Chiffriller (2008) consideram como evidente, nas sociedades tradicionais, o fato de que 

o ritual de práticas de modificação corporal conecta as pessoas e seus corpos para a 

reprodução e manutenção conformista da já estabelecida posição social, enquanto nas 

sociedades industrializadas o piercing parece ter a função de individualizar o self na 

sociedade.  
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 Com respeito às motivações para adquirir e usar piercing, Wohlrab, Stahl, 

Rammsayer e Kappeler (2006) oferecem uma revisão extensa da literatura, que é 

resumidamente apresentada na Tabela 1 a seguir.  

Tabela 1. Categorias motivacionais referentes à prática do piercing 
Motivação Referências 

Beleza, arte e moda. 

Armstrong e cols., 2006, Featherstone, 1999; Forbes, 2001; 
Gans, 2000; Greif e cols., 1999; Hewitt, 1997; Huxley e Grogan, 
2005; Jeffreys, 2000; Kleese, 2000; ; Myers, 1992; Pitts, 1999; 
Reybold, 1996 e; Stirn, 2003; Stirn e cols., 2006,; Sweetman, 
1999; Turner, 1999; Wright, 1995. 

Individualidade 

Armstrong e cols., 2006; Armstrong, Ekmark e Brooks, 1995; 
Armstrong, Roberts, Owen e Koch, 2004; Caliendo e cols., 2005; 
Featherstone, 1991; Featherstone, 1999; Forbes, 2001; Frederick 
e Bradley, 2000;Greif e cols., 1999; Hewitt, 1997; Huxley e 
Grogan, 2005; Jeffreys, 2000; Kleese, 1999; Makkai e 
McAllister, 2001; Marcoux, 2000; Millner e Eichold, 2001; 
Nathanson e cols., 2006; Pitts, 1998; Pitts, 1999; Pitts, 2003; 
Riley e Cahill, 2005; Schildkrout, 2004; Stirn, 2003; Sweetman, 
1999; Turner, 1999; Vale e Juno, 1989; Wocjik, 1995; Wright, 
1995. 

História Pessoal 

Armstrong e cols., 2006; Armstrong e cols., 2004; Caliendo e 
cols., 2005; Featherstone, 1999; Forbes, 2001; Greif e cols., 
1999;; Hewitt, 1997; Jeffreys, 2000;Millner e Eichold, 2001; 
Musafar, 1996; Myers, 1992; Pitts, 1998; Pitts, 1999; Pitts, 2003; 
Roberti e cols., 2004; Schildkrout, 2004; Shilling, 1993; Soyland, 
1997; Stirn, 2003;2004a; Sweetman, 1999; Turner, 1999; Vale e 
Juno, 1989. 

Resistência Fisíca 
Featherstone, 1999; Frederick e Bradley, 2000;; Jeffreys, 
2000;Makkai e McAllister, 2001; Myers, 1992; Pitts, 1999, 
2003;; Stirn, 2003; Sweetman, 1999; Vale e Juno, 1989; Wocjik, 
1995. 

Compromisso e Afiliação 
a Grupos 

Carroll e Anderson, 2002; Claes e cols., 2005; Featherstone, 
2000; Forbes, 2001; Frederick e Bradley, 2000; Kleese, 1999; 
Makkai e McAllister, 2001; Millner e Eichold, 2001; Myers, 
1992; Nathanson e cols., 2006; Pitts, 1999, 2003; Polhemus, 
1994; Riley e Cahill, 2005; Rosenblatt, 1997; Schildkrout, 2004; 
Stirn, 2003; Stirn e cols., 2006; Sweetman, 1999; Turner, 1999; 
Vale e Juno, 1989; Wocjik, 1995. 

Oposição(Transgressão) 

Armstrong e cols., 2004; Featherstone, 1999; Featherstone, 2000; 
Jeffreys, 2000; Makkai e McAllister, 2001; Nathanson e cols., 
2006; Pitts, 1998, 1999, 2003; Polhemus, 1994; Rosenblatt, 
1997; Stirn, 2003a, 2004b; Turner, 1999; Vale e Juno, 1989; 
Wocjik, 1995. 

Espiritualidade e 
Tradição  cultural  

Hewitt, 1997; Jeffreys, 2000; Kleese, 1999; Laumann e Derick, 
2006; Millner e Eichold, 2001; Musafar, 1996; Myers, 1992; 
Myers, 1997; Pitts, 2003; Rosenblatt, 1997; Vale e Juno, 1989. 

Vício Greif e cols., 1999. Greif e Hewitt,1998.  

Motivação Sexual Armstrong e cols., 2006; Caliendo e cols., 2005; Greif e cols., 
1999; Greif, Hewitt e Armstrong (1999); Jeffreys, 2000; Kleese, 
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1999;Millner e Edenholm, 1999; Myers, 1992; Pitts, 2003; 
Reybold, 1996; Stirn, 2003; Vale e Juno, 1989; Wright, 1995. 

Sem razão especifica Greif e cols. 1999; Turner, 1999. 

 
Nota: Tabela adaptada de Wohlrab e cols. (2006). 

 Como é possível observar nesta tabela, existem múltiplas motivações para usar 

piercing, variando desde aspectos mais pessoais (por exemplo, beleza, individualidade, 

história pessoal) a sociais (por exemplo, compromisso e afiliação a grupos, tradição 

cultural). Possivelmente, estes significados reflitam algo em relação à forma como as 

pessoas percebem este tipo de modificação corporal e/ou, mais especificamente, suas 

atitudes a respeito de seu uso. Este aspecto interessa particularmente nesta tese, 

merecendo atenção pormenorizada a seguir.  

Neste ponto cabe ressaltar que apesar dos estudos sobre a temática do uso de 

piercing, percebem-se divergências e lacunas teóricas a respeito dos fatores que 

influenciam a decisão de ter ou não um piercing. Contudo, não se pode duvidar da 

relevância e atualidade desta prática, que pode ser considerada aqui como um fator de 

risco ou, talvez mais adequadamente, um tipo de comportamento socialmente desviante, 

típico de jovens, ao menos em alguns contextos culturais mais tradicionais. 

A propósido do que se acaba de mencionar, estudos empíricos realizados em 

contextos estadunidense e europeu têm constatado maior incidência de uso de piercing 

entre adolescentes e adultos jovens, na faixa etária de 12 a 25 anos, sendo uma 

explicação o período de mudanças acentuadas na vida das pessoas, iniciando-se com 

transformações da puberdade (por volta dos 12 anos) e culminando com a entrada na 

vida adulta (por volta dos 21 anos) (Armstrong, 1991, 2006; Laumann & Derick, 2006; 

Mayers, Judelson, Moriarty & Rundell, 2002; Suris, Jeannin, Chossis & Michaud, 

2007).  



 

41 
 

 Em resumo, apesar de os piercings terem sido costumeiramente empregados na 

orelha, passando mesmo a configurar uma prática convencional nos dias atuais, 

inclusive entre os homens, não se pode perder de vista que o local em que eles são 

colocados podem ou não ser mais admissíveis. Entretanto, pode fazer diferença quem o 

usa. Por exemplo, tê-los no umbigo pode hoje em dia parecer normal para as mulheres, 

porém bem menos para os homens. Existem ainda evidências de que o número total de 

piercings que uma pessoa tem pode implicar maior ou menor anticonvencionalismo, 

levando a comportamentos de recusa e atribuições pejorativas por parte da sociedade. 

Contudo, acentua-se que, quiçá, um dos principais problemas desta prática corresponde 

aos riscos para a saúde quando ela é levada a cabo. Este aspecto será a seguir tratado.  

 

1.3. Danos à saúde resultantes da prática do piercing 

A modificação corporal na forma de piercing, como mencionado com 

anterioridade, tem se tornado prática comum em sociedades ocidentais (Feathersthone, 

2000), embora continue associada com a concepção de cultura desviante (Armstrong, 

1994; Atkinson, 2003; Copes & Forsyth, 1993), talvez também por ser uma técnica 

invasiva (Stuppy, Armstrong & Casals-Ariet, 1998). Na revisão da literatura, as 

pesquisas médicas e epidemiológicas sobre o tema consideram que os riscos e a 

popularidade andam juntos nesta prática, haja vista ser esta o resultado de 

impetuosidade, irracionalidade e impulsividade típicas da juventude (Armstrong, 1996a; 

Armstrong & Fell, 2000; Grief & Hewitt, 1999; Houghton, Durkin, Parry, Turbett & 

Odgers 1996; Martin, 1997), o que tem contribuído para reafirmar sua associação com 

fatores de risco. 

A prática do piercing, como é realizada em sociedades ocidentais, representa 

diversas manifestações infringidas ao corpo (Featherstone, 1999). Tal prática pode 
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resultar potencialmente numa variedade de consequências negativas à saúde, algumas 

das quais incluem cicatrizes indesejadas e sangramento inesperado, bem como alergias, 

formação de quelóides, hepatittes e HIV (Meltzer, 2006; Stirn, 2003; Tweeten & 

Rickman, 1998). Laumann e Derick (2006) encontraram que 23% dos participantes com 

piercings relataram complicações, que ocorreram mais freqüentemente num período de 

três semanas depois da colocação do piercing. Existem evidências de que próximo a um 

quinto das pessoas com piercings tem experienciado problemas de saúde (Huxley & 

Grogan, 2005; Mayers & Chiffriller, 2008). A propósito, taxas altas de problemas 

físicos foram relatadas também por Armstrong, Roberts, Owen e Koch (2004).  

Pesquisa levada a cabo por Roberts, Auinger e Ryan (2004), especificamente no 

que se refere ao uso de piercing, constataram-se quantitativos expressivos entre homens 

(42%) e mulheres (60%). Contudo, do contingente total (n = 454), 17% relataram ter 

tido complicações decorrentes do uso de piercings; no caso, em sua maioria foram 

infecções bacterianas, sangramentos e traumas no local. Em se tratando do piercing na 

língua, este esteve associado com feridas orais subseqüentes numa percentagem de 

10%.  

Traumatismos podem ocorrer e são comuns em partes do corpo, como a língua, 

o umbigo, os mamilos, os lábios e os genitais, que se encontram mais expostas ao 

arrancamento. A perfuração da língua pode levar a perda permanente da sensação do 

paladar, dificuldade para falar e mesmo problemas de respiração. Alguns 

dermatologistas recomendam que não se deve usar piercing no dorso das mãos, pois 

causam cicatrizes difíceis de serem retiradas (Deschesnes, Demers & Finès, 2006; 

Huxley & Grogan, 2005).   

Na linha do anteriormente comentado, no caso do piercing na língua, 

encontram-se também relatos da ocorrência de diversos outros efeitos adversos, a 
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exemplo da formação de cicatriz hipertrófica, recessão gengival, fraturas dentárias, 

desgaste dental, além de este adorno ser causador de trauma crônico que quando 

associado a fatores carcinogênicos como o fumo e o álcool, podem contribuir para a 

ocorrência do câncer bucal (Armstrong, 1996; Arthur, Hawkins, Pollard, Catalano & 

Baglioni, 2002). 

Dados pouco divulgados dão conta de que mais de 15% dos jovens que utilizam 

o piercing em alguma parte do corpo procuram um serviço de saúde porque não 

agüentam a dor, o inchaço ou a febre em razão do uso do adereço (Mayers, Judelson, 

Moriarty & Rundell, 2002). Um número equivalente relata complicações, mas não 

procura ajuda. Inflamações, sangramentos e infecções constituem os problemas mais 

comuns. Em torno de 1% dos usuários precisam ficar internados para tratamento. Estes 

dados são de uma pesquisa publicada no British Medical Journal em junho de 2008. Na 

oportunidade foram entrevistados 1.049 ingleses que usam ou já usaram piercing. 

Segundo este estudo, cerca de 50% das perfurações no local trouxeram algum 

inconveniente; em 24% dos casos o episódio terminou em um consultório médico (ver 

Hewitt, 1997; Higgins, Estcourt & Bhattacharyya, 1995). 

Vários artigos foram escritos sobre as estratégias para reduzir as complicações e 

os riscos que o uso de piercing acarreta a saúde de quem porta este tipo de adorno. 

Constatam-se recomendações de médicos, profissionais da Enfermagem, Educação e 

Psicologia (Armstrong, 2005; Stirn, 2003). Dos pobres aos ricos, dos povos urbanos aos 

rurais, dos trabalhadores braçais aos liberais e dos jovens aos mais idosos, possuir 

algum tipo de modificação corporal, a exemplo do piercing, tem se constituído um dos 

padrões que ajudaram a definir o século XX, seguindo o percurso estadunidense da 

contracultura e do movimento hippie. Entretanto, os significados, como já foram 

descritos, variam muito em razão de múltiplos fatores (por exemplo, lugar de colocação, 
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período da história), porém, sua conseqüência física é bastante consensual: 

potencialmente produz danos à saúde dos seus portadores.  

Em resumo, em consonância com o que foi previamente indicado, os danos 

proporcionados pelo uso de piercing se fazem notar de forma clara. Portanto, 

recomenda-se cautela ao decidir efetuar a modificação corporal correspondente, 

acudindo a clinicas sabidamente bem equipadas, com assistência de qualidade 

(Armstrong, 1996). Contudo, estes são danos imediatos, facilmente perceptíveis; 

possivelmente existam outros menos evidentes, porém não menos impactantes, que 

tomam uma conotação diferente. Não são danos físicos ou fisiológicos, mas sociais ou, 

inclusive, sociomorais. Enquanto outrora ou entre artistas e esportistas o piercing pode 

significar apenas um sinal de excentricidade e, talvez, bom gosto, entre os mais jovens 

pode levar a incitar o imaginário da marginalidade. Neste sentido, cabe compreender 

mais pormenorizadamente as implicações sociais deste tipo de modificação corporal, 

entendendo seus correlatos e as atitudes que suscitam. 

 

1.4. Uso de Piercing e Comportamentos de Risco  

 Comportamentos de risco designam condições ou variáveis associadas com a 

possibilidade de ocorrência de resultados negativos para a saúde, o bem-estar e o 

desempenho social (Pimentel, 2004; Rhee & Waldman, 2002). Alguns desses fatores se 

referem a características dos indivíduos, outros ao seu meio microssocial e ainda há 

aqueles relativos às condições estruturais e sócioculturais mais amplas (Formiga, 2005; 

Pimentel, 2004; Rhee & Waldman, 2002; Vasconcelos; 2004). Contudo, geralmente, 

tais fatores não agem isoladamente, mas são combinados quando uma situação perigosa 

se concretiza. Por exemplo, no caso do usar piercing e fumar maconha, o adolescente 

pode aumentar a probabilidade de desenvolver uma doença pulmonar, e também sofrer 
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conseqüências psicossociais ou sanções legais, conflitos com os pais, perda de interesse 

na escola ou culpa e ansiedade.  

A participação em comportamentos de risco está bem documentada na 

população de estudantes universitários com idades entre 16 e 24 anos, como dirigir 

embriagado ou drogado, praticar sexo sem segurança (Fromme, D’Amico & Katz, 

1999). De acordo com Grief, Hewitt e Armstrong (1999), modificações corporais (por 

exemplo, tatuagens e piercings) são a mais nova forma de comportamentos de risco que 

tem se tornado comum entre estudantes de graduação.  

Muitas das condutas de risco podem iniciar apenas pelo caráter exploratório do 

jovem, assim como pela influência do meio (por exemplo, grupo de pares, família). 

Entretanto, caso não sejam precocemente identificadas, podem levar à consolidação 

destas condutas com conseqüências significativas nos níveis individual, familiar e social 

(Eisenstein & souza, 1993). Neste âmbito, com o fim de uma avaliação de 

comportamentos de risco em adolescentes e jovens adultos é necessário, antes de tudo, 

haver um entendimento da dimensão psicossocial, na qual tais indivíduos estão 

inseridos. A propósito, vive-se um período de intensa pressão socioeconômica, no qual 

os jovens fazem parte de uma população ativa profissionalmente, com a urgência de 

contribuir na renda familiar. Por outro lado, a violência intra e extrafamiliar têm 

atingido proporções alarmantes, e estes jovens podem ser tanto vítimas como agressores 

(Strasburger, 2000).  

 O pensamento mágico do adolescente facilita sua identificação com 

personagens fortes e, freqüentemente, existe uma simplificação e “garantia” de que os 

problemas adversos serão resolvidos, culminando em mais um “final feliz”. Outro 

aspecto importante nesse padrão de influência se refere aos modelos nutricionais, de 

beleza e de saúde que, muitas vezes, são incompatíveis com suas condições 
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socioeconômicas ou sua fase de crescimento, ocasionando transtornos alimentares, 

deficiências nutricionais, sentimentos de frustração e alterações na imagem corporal 

(Hawkins, Catalano, Miller, 1992). O que significa para o jovem usar piercing?  

De acordo com as pesquisas desenvolvidas sobre o tema (Armstrong, 1994), 

pode significar um modismo e ao mesmo tempo representar um risco, uma ameaça pela 

perspectiva de confrontar padrões recomendáveis para o período de desenvolvimento. 

Esta ênfase no uso de piercing como um comportamento de risco é admitida na presente 

tese (Braithwaite, Robillard, Woodring, Stephens & Arriola, 2001;Ferguson, 1999). 

Contudo, isso não significa que usar piercing, por si, constitui-se em um 

comportamento de risco, mas que a adesão a tal tipo de modificação corporal pode ser 

um fator predisponente para ou concomitante com comportamentos que desviam de 

padrões convencionais. Não se fecham os olhos, porém, para explicações que têm 

também sido oferecidas para este tipo de “arte corporal”. Por exemplo, é possível que o 

jovem universitário em busca de sua própria identidade social, faça uso de piercing 

como uma maneira de obter o senso de independência (Frederick & Bradley, 2000) e 

expressar seu ponto de vista pessoal ao mundo (Drews, Allison & Probst, 2000). Alguns 

dependem das modificações corporais como uma forma de comunicação visual de suas 

emoções e pensamentos (Grief & Hewitt, 1998), enquanto para outros, é uma maneira 

de aumentar sua sedução (Reybold, 1996). 

Neste marco, entende-se que existem outras perspectivas para explicar o uso de 

piercing, como as que seguem: (a) constitui uma afirmação do controle que se quer ter 

sobre o próprio corpo num contexto cultural caracterizado pela aceleração do 

consumismo e alienação, além, de reafirmar a  individualidade e singularidade; (b) 

significa identificação e afiliação com um grupo; e (c) é uma manifestação de impulsos 



 

47 
 

auto destrutivos e pode, ainda mais, ser visto como uma forma de comportamento 

automutilatório (Jeffreys, 2000; Martin, 1997).  

A prática do piercing tem se tornado mais e mais popular entre adolescentes e 

adultos jovens. Mas, o que tem de fato preocupado profissionais da saúde e 

pesquisadores dedicados ao tema é o fato de o que era restrito aos lóbulos das orelhas, 

como os brincos, agora não há limites para sua inserção; claramente não se observa um 

único lugar no corpo em que não se possa colocar um anel, uma argola ou um pedaço de 

metal. Ao difundir este tipo de modificação por todo o corpo, evidentemente se define 

outro padrão de imagem corporal, seguramente ainda pouco convencional para os dias 

de hoje. Assim, além da preocupação devido aos riscos inerentes à saúde, faz-se notar 

aquela referente à caracterização de conduta anticonvencional ou socialmente desviante, 

que pode ser um prelúdio da rejeição dos valores tradicionais e a adesão a 

comportamentos delinqüentes. Porém, o que pode ser verdade para algumas pessoas, 

talvez não seja para outras; é possível assim que alguns vejam o piercing simplesmente 

como uma forma de autoexpressão (Armstrong, 2005). Contudo, há que insistir, esta 

não é a concepção advogada na presente tese, que encara o uso de piercing como um 

fator potencial para os comportamentos de risco. 

Coerente com o que anteriormente se indicam, vários estudos têm revelado a 

correlação positiva entre comportamentos de risco (por exemplo, uso de drogas, 

tabagismo, consumo de álcool) e a prática de modificação corporal (Fromme, D'Amico 

& Katz, 1999; Katz, Fromme & D'Amico, 2000). Outras pesquisas têm indicado a 

relação entre modificação corporal e comportamentos de dirigir drogado e praticar sexo 

sem preservativo (Fromme, Katz & Rivet, 1999; Grief & Hewitt, 1998). Estudo 

realizado por Gold, Scorzman, Murray, Downs e Tolentino (2005), considerando uma 

amostra de 4.337 adolescentes com idades entre 16 e 18 anos, comprovou-se que não 
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houve diferenças de etnias, residência, ou circunstâncias familiares quanto ao uso de 

piercing. Porém, esta prática de modificação corporal foi significativamente relacionada 

com comportamentos de risco, que incluíram relações sexuais, abuso de substâncias 

psicoativas, fuga de casa e, o que pode ser mais preocupante, a ideação suicida. Neste 

caso, identificaram-se taxa de 13 e 26% de tentativa de suicidio e ideação suicida, 

respectivamente.  

Neste cenário, falar de risco demanda pensar em duas terminologias-chave: 

“fatores de risco” e “fatores de proteção”, que gozam de notoriedade nos estudos sobre 

comportamentos antisociais (Santos, 2008). Estes termos, originalmente restritos à 

epidemiologia médica, com o passar do tempo se revelaram úteis nos diversos campos 

das ciências sociais. Ambos os conceitos são probabilísticos e não deterministas. Um 

indivíduo jovem que faz uso de drogas se embriaga e dirige imprudentemente não 

necessariamente usa piercing ou apresenta outro tipo de modificação corporal 

(Braithwaite, Robillard, Woodring, Stephens & Arriola, 2001). Portanto, os fatores de 

risco não chegam a ter o status de “causas”, podendo apenas ser concebidos como 

elementos predisponentes, o que não sugere uma relação direta e linear perfeita. É 

necessário também observar que nenhum fator de risco ou proteção por si só permite 

predizer adequadamente o comportamento de usar piercing (Armstrong, 1996). Admite-

se que estes fatores atuam em interrelação, refletindo também motivações individuais. 

Neste campo, uma das dificuldades enfrentada pelos pesquisadores refere-se ao fato de 

como se articulam as distintas variáveis (os fatores). Mesmo conhecendo diversos 

preditores dos comportamentos de risco, ainda é relativamente escasso o conhecimento 

de como estes se ordenam e se relacionam (Petraitis & cols., 1995). 

Em resumo, apesar dos muitos riscos e complicações relacionados com o uso de 

piercing, mais e mais pessoas estão praticando este tipo de modificação corporal 
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(Armstrong, Roberts, Koch, Saunders & Owen, 2007). Portanto, as complicações físicas 

do uso de piercings, como sugeridas pelas pesquisas (Armstrong, 1994; Featherstone, 

1999; Houghton, Durkin, Parry & Turbett, 1996; Sweetman, 1999), são desconhecidas 

pelas pessoas em geral ou não são tais informações os elementos preponderantes para 

explicar a decisão de usá-lo. Quiçá, a questão seja mais de ordem atitudinal; o uso do 

piercing talvez seja explicado por atitudes que as pessoas apresentam frente a este tipo 

de modificação corporal e tais atitudes, por sua vez, o seriam por variáveis de ordem 

mais pessoal. Isso demanda considerar mais pormenorizadamente as atitudes frente ao 

uso de piercing e, posteriormente, considerar a possibilidade de explicá-las a partir do 

marco do compromisso convencional, como se detalhará mais adiante. 

 

1.5. Atitudes frente ao Uso de Piercing 

Classicamente, na Psicologia Social as atitudes configuram-se como um tema 

amplamente abordado desde os estudos de Allport, em 1931, até os dias de hoje 

(Albarrecín, Johnson & Zanna, 2005). Verificam-se na literatura análises tanto nos 

níveis inter e intragrupais quanto inter e intrapessoais. Nesta tese, considerando ambas a 

prevalência do uso piercing e a lista de complicações e riscos previamente assinalados, 

a preocupação é com o último nível de análise indicado. Interessa conhecer as atitudes 

dos indivíduos frente ao uso de piercing, aspecto que deve interessar, por exemplo, as 

famílias e os profissionais preocupados em compreender a disposição para aderir a este 

tipo de modificação corporal. Neste contexto, demanda-se explicitar a concepção ou 

modelo teórico assumido quanto às atitudes. 

O conceito de atitude tem sofrido mudanças ao longo do tempo, traduzindo-se 

em diferentes definições e operacionalizações, sustentadas em diversas abordagens e 

modelos teóricos. Independentemente destes, e atendendo à multiplicidade de definições 



 

50 
 

ainda hoje bem patentes na literatura, alguns pesquisadores são unânimes em considerar 

que este conceito é uma realidade psicossocial ambígua e difícil de apreender 

(Albarracín, Johnson & Zanna, 2005).  

Vários modelos são apresentados na literatura psicossocial, sendo alvo de 

atenção especial entre os pesquisadores, que conceitualizam e operacionalizam as 

atitudes a partir de três componentes, justificando denominá-los de modelos tripartidos: 

o cognitivo, que diz respeito a crenças, conhecimentos, informações e opiniões, sejam 

eles conscientes ou inconscientes, por meio dos quais a atitude é expressa; o afetivo, que 

se refere aos sentimentos e às respostas fisiológicas expressas na atitude; e, finalmente, 

o comportamental que diz respeito aos processos que permitem a estruturação de uma 

intenção do comportamento e preparam o indivíduo para agir de determinada maneira 

(Ajzen, 2001).  

Dito de outra forma, o componente cognitivo enfoca as crenças e informações 

acerca de objetos atitudinais. O afetivo diz respeito aos sentimentos pró ou contra um 

objeto social. Autores como Fishbein e Ajzen (1975), por exemplo, defendem que este é 

o único elemento característico das atitudes; as crenças e comportamentos associados às 

atitudes, no entender destes autores, são apenas elementos a partir dos quais medi-las, 

não sendo, porém, partes integrantes das atitudes. Por último, o componente 

comportamental é identificado pela maioria dos psicólogos sociais, que defendem que 

há nas atitudes um componente ativo, instigador de comportamentos que são coerentes 

com as cognições e os afetos relativos aos objetos atitudinais (Lima, 2000; Rodrigues, 

Assmar & Jablonski, 2001).  

 As atitudes e a intenção são construtos importantes para o entendimento do 

comportamento. A propósito, existem evidências de diversos estudos sobre a 

importância das atitudes na predição de diversos comportamentos, como uso de drogas 
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em geral (Hawkins, Catalano & Miller, 1992; Petraitis, Flay & Miller, 1995; Simons & 

Carey, 2002), uso de álcool (Gouveia, Pimentel, Queiroga, Meira & Jesus, 2005; 

Petraitis, Flay & Miller, 1995; Simons & Gaher, 2004) e atividade sexual precoce e com 

diversos parceiros (Ferguson, 1999; Forbes, 2001; Roberts, Auinger & Ryan, 2004; 

Stirn, 2003; Sweetman, 1999). Os estudos sobre atitudes frente ao piercing e 

comportamentos correlatos vão na mesma direção destes estudos (Braithwaite, 

Robillard, Woodring, Stephen & Arriola, 2001; Brooks, Woods, Knight & Shrier, 2003; 

Caliendo, Armstrong & Roberts, 2005; Carrol, Rifferburgh, Roberts & Myhre, 2002; 

Mayers, Judelson, Moriarty & Rundell, 2002; Millner & Eichold II, 2001). 

 De acordo com Triandis (1995), é necessário que se entenda que as atitudes 

envolvem o que as pessoas pensam, sentem e como elas gostariam de se comportar 

frente a um objeto atitudinal. Neste sentido, o comportamento não é apenas determinado 

pelo que as pessoas gostariam de fazer, mas também pelo que elas pensam que devem 

fazer, ou seja, por suas crenças e normas. As atitudes e o comportamento fazem parte 

integrante da vida de toda pessoa, mas como se relacionam estas duas dimensões? 

Como é que as atitudes influenciam a perspectiva de um adolescente ou adulto face ao 

uso de piercing?  

 Uma contribuição a respeito pode ser obtida a partir da Teoria da Ação Racional 

(TAR; Fishbein & Ajzen, 1971), que tem sido usada na explicação de comportamentos 

associados com variadas situações, mostrando-se capaz de predizer quando e em que 

condições o conhecimento da atitude permite inferir a manifestação de um 

comportamento (Albarracin, Johnson, Fishbein & Muellerleile, 2001). Por exemplo, 

diferentes estudos têm sido levados a cabo focando na prevenção de comportamentos de 

saúde (Fisher & Fagot, 1993; Saner & Ellickson, 1996) e implantação de programas de 

ação afirmativa (Bell, Harrison, & McLaughlin, 2000). 
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 A TAR apresenta como ponto central a identificação de um elemento, 

denominado Intenção Comportamental, e dos fatores que exercem influência sobre este 

elemento. Para os possíveis determinantes da intenção, seus proponentes indicam os 

seguintes dois construtos fundamentais, com seus correspondentes elementos 

desencadeadores, a saber: (1) atitudes, que é determinada em função de crenças 

comportamentais e avaliações acerca das conseqüências da conduta; e (2) normas 

subjetivas, que compreendem um resultado de crenças normativas (o que os outros 

considerados importantes para a pessoa acreditam que ela deveria se comportar) e 

motivações para concordar. Este modelo é resumido na Figura 1 a seguir. 

 

Figura 1. Teoria da Ação Racional de Fishbein e Ajzen (Adaptada de Dias, 1995). 
  

 É importante destacar que neste modelo de Fishbein e Ajzen (1975) a intenção 

comportamental, isto é, a disposição do indivíduo de se comportar, constituiu-se em 

elemento central. Neste caso, as atitudes não seriam os explicadores diretos do 

comportamento em si, mas das intenções comportamentais que desencadearam, com 

alguma probabilidade, a conduta correspondente. Neste contexto, a atitude mostra o que 

o indivíduo faria se seu ato não tivesse qualquer conhecimento ou repercussão social, 

porém, quando combinada à norma subjetiva, irá resultar no ato mais adequado para 

cada pessoa em dada circunstância. Conseqüentemente, a intenção de comportamento 

poderá seguir uma ou outra direção, dependendo da intensidade da atitude e da norma 
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subjetiva, ou seja, ela representará o que for predominante no binômio atitude/norma 

subjetiva (D’Amorim, Freitas e Sá, 1992).  

 Apesar das contribuições relevantes da TAR, a partir das pesquisas realizadas 

seus autores perceberam a necessidade de reformulá-la ou propriamente desenvolver um 

modelo mais amplo, que contemplasse o controle percebido. Teve lugar então a Teoria 

da Ação Planejada (TAP; Ajzen & Fishbein, 1980; Fisher & Fisher, 2001). Esta teoria 

busca entender e prever o comportamento humano de forma geral, a partir de um 

conjunto reduzido de variáveis antecedentes. Este modelo é proposto para predizer e 

compreender influências motivacionais sobre um comportamento que não esteja sobre 

controle volitivo, procurando identificar quando e onde devem ser iniciadas estratégias 

para a modificação de comportamento e para explicar algum comportamento humano.  

 Nesta perspectiva, o mais importante e determinante do comportamento, como 

na TAR, é sua intenção, considerada o resultado da influência combinada de atitude e de 

normas subjetivas. É importante observar que a linha tracejada, apresentada na Figura 2 

indica a versão da TAP, uma vez que em determinadas situações a Intenção 

comportamental pode ser predita diretamente pela Percepção de Controle, sem ser 

medida pela atitude e/ou pela Norma subjetiva. Dependendo da situação, a pessoa não 

chega nem a elaborar sequer um tipo de intenção. Da oportunidade apresentada passa 

logo a ação.  
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Figura 2. Modelo Esquemático da Teoria da Ação Planejada 
 

 Nos dois modelos destes autores (TAR e TAP) é proposto que as atitudes são 

disposições favoráveis ou desfavoráveis relativamente a objetos, pessoas e 

acontecimentos, ou em relação a alguns dos seus respectivos atributos. Por exemplo, no 

que se refere ao objeto da presente tese, poder-se-ia contar com itens atitudinais como 

“Eu gosto de piercing”, “Gosto de me enfeitar”, “Os encontros da turma são divertidos” 

e “Fazer a vontade de meus pais é aborrecido”. A maior diferença entre estas teorias é a 

adição de um terceiro antecedente das intenções na TAP, isto é, o controle 

comportamental percebido, que, por sua vez, é determinado por dois fatores: crenças de 

controle e força percebida. Se o indivíduo, por exemplo, tem baixa percepção de 

controle, provavelmente terá crenças de controle que impedirão seu comportamento. 

Esta percepção pode refletir experiências passadas ou, ainda, a antecipação de 

circunstâncias e atitudes que influenciam suas normas internas (Fisbein, 1980; Godin, 

1994). 

A validade da TAP está bastante estabelecida na literatura (Albarracin, Johnson, 

Fishbein & Muellerleile, 2001). Apesar deste aspecto, alguns autores têm proposto 
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refinamentos, o que poderiam aumentar seu poder explicativo. Por exemplo, há 

evidências de que a inclusão de normas morais (por exemplo, crenças pessoais de que o 

comportamento em foco é certo ou errado) aumenta seu poder explicativo quando 

aplicada em uso de maconha (Armitage & Conner,1999) ou violações de trânsito (Ajzen 

& Fishbein, 2005). Por outro lado, sugere-se que as atitudes poderiam ter uma 

influência direta (tão bem quanto um efeito indireto por meio das intenções) no 

comportamento, e tem sido constatado que o controle comportamental percebido pode 

também afetar diretamente o comportamento (Ajzen, 1991; Bandura, 2001). 

Embora não se adote completamente nesta tese qualquer um destes modelos, isto 

é, a TAR ou a TAP, assume-se a concepção hierárquica da explicação do 

comportamento, como advogam ambas as teorias. No caso, partilha-se a concepção de 

que as atitudes são explicadoras das intenções comportamentais, mas que as próprias 

atitudes não existem em um vácuo, sendo fruto de fatores sociais e pessoais. Esta 

concepção ficará mais evidente quando forem considerados os antecedentes das atitudes 

frente ao piercing. 

Com respeito ao estudo específico das atitudes frente ao uso de piercing, estes 

são bastante recentes. Destaca-se claramente o nome de Myrna Armstrong, uma 

enfermeira de profissão, pesquisadora texana, precursora dos estudos acerca de atitudes 

tanto frente à tatuagem como ao uso de piercing. Por sua formação profissional a ênfase 

de seus estudos, que tiveram começo nos anos 1990, tem sido no âmbito da saúde, 

enfatizando os riscos associados com as práticas de modificação corporal, a exemplo do 

piercing. Suas pesquisas têm considerado, sobretudo, estudantes do ensino médio e 

universitários, enfocando como as atitudes dos que usam piercing ou não podem se 

relacionar, por exemplo, com diversos comportamentos, como prestar cuidados de 

saúde a pessoas tatuadas, ter número elevado de parceiros sexuais, envolvimento com 
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drogas e álcool (Armstrong, Masten & Martin, 2000; Carrol, Riffenburgh, Roberts & 

Myhne, 2002; DeMello, 1995; Deschesnes, Finès & Demers, 2006).  

 Esta pesquisadora e sua equipe desenvolveram um instrumento específico para 

medir atitudes frente ao uso de tatuagem, intitulado Armstrong Tattoo Scale (ATS) 

(Armstrong, Owen, Roberts & Koch, 2002; Stuppy, Armstrong & Casals-Ariet, 1998). 

Inicialmente, composto de 17 itens, este instrumento tem apresentado parâmetros 

psicométricos aceitáveis; com uma estrutura unifatorial, sua consistência interna (Alfa 

de Cronbach) variou de 0,92 a 0,95 em cinco amostras diferentes (Stuppy, Armstrong & 

Casals-Ariet, 1998). Ao longo do tempo, a ATS veio sofrendo modificações, como o 

acréscimo de itens; atualmente ela conta com 30 itens (Greif, Hewitt & Armstrong, 

1999), que fazem parte do Armstrong Tattoo Attitude Survey (ATTAS) (Armstrong, 

Owen, Roberts & Koch, 2002), um questionário mais amplo formado por 134 itens. Em 

estudo posterior sobre piercing (Armstrong, Owen, Alden, Roberts & Koch, 2004), 

acrescentaram-se questões similares àquelas sobre tatuagem, procurando medir atitudes 

e uso de piercing.  

 As atitudes em relação ao uso de piercing estão correlacionadas com a 

consciência que se tem do potencial para os riscos em relação à saúde (Armstrong, 

Koch, Saunders, Alden, Roberts & Owen, 2007). Esta pesquisa sugeriu ainda que 

adolescentes que usavam piercing e tatuagem eram de classe economicamente baixa, 

tendo um estilo de vida desviante. Contudo, estes não são achados contundentes. Por 

exemplo, alguns anos antes a própria Armstrong (1994) sugeriu que as pessoas que 

usam piercing e tatuagem podem ser boas estudantes, de famílias de classe média e 

socialmente responsáveis.  

Alguns pesquisadores têm relacionado as atitudes e/ou uso de piercing com a 

maior propensão à violência (Armstrong, 1994), apresentação de comportamentos 
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criminais (Millner & Eichold II, 2001), uso e abuso de substâncias psicoativas (Arnett 

& Ballen-Jesen, 1993) e tratamento de problemas relacionados com o uso de drogas 

(Strasburger, 2000). Destacam-se também estudos que indicam que as atitudes 

favoráveis frente ao uso de piercing estão correlacionadas com riscos de natureza 

psicológica, como tristeza e constrangimento (Armstrong, Owen, Alden, Roberts & 

Koch, 2004). 

Em resumo, as atitudes se configuram como um construto importante para a 

explicação do comportamento; permite ao menos predizer a intenção comportamental, 

segundo Ajzen e Fishbein (2005). Conhecer as atitudes frente ao uso de piercing, por 

exemplo, deve ser um passo importante para conhecer a possibilidade de as pessoas se 

implicarem neste tipo de modificação corporal. Evidentemente, tal prática, embora não 

delivita, como se acentuou previamente, tem implicações diversas e adversas na saúde 

física e psicológica das pessoas. De fato, usar piercing ainda é percebido como um 

comportamento não convencional, que pode representar uma ruptura com padrões 

sociais vigentes, e mesmo ter conseqüências em comportamentos desviantes, a exemplo 

do uso de drogas. Neste contexto, possivelmente, as atitudes frente ao uso de piercing 

podem ser compreendidas no marco da hipótese de compromisso convencional (Santos, 

2008), demandando compreender seus elementos constitutivos, avaliar ou levantar 

hipóteses acerca de sua contribuição para explicar ou predizer as atitudes frente ao 

piercing. Neste sentido, considera-se a seguir esta hipótese, detalhando sua 

fundamentação e principais elementos que permitem operacionalizá-la. 
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Capítulo 2. Compromisso Convencional 
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Como foi mencionado na Introdução desta tese, nos últimos trinta anos foi 

possível acompanhar a investida de estudiosos em diversas disciplinas das ciências 

humanas e sociais com o intuito de compreender o comportamento de jovens e 

adolescentes que se envolvem com comportamentos socialmente desviantes ou 

anticonvencionais, a exemplo do uso de piercing, bem como sobre os comportamentos 

de risco propriamente ditos (por exemplo, jogos de diversão violentos, balbúrdias em 

festas, vandalismo, consumo elevado de álcool e fumo e drogas, sexo sem proteção) 

(Catalano & Hawkins, 1997; Petraitis & cols. 1995; Pimentel, 2004; Santos, 2008).   

Muitas são variáveis que contribuem para explicar os problemas acima 

mencionados, as quais podem ir da perspectiva sociodemográfica, personalística à 

psicossocial (Tamayo, Nicaretta, Ribeiro & Barbosa, 1995). Existe igualmente a 

possibilidade de contar com perspectivas mais integradoras, a exemplo das teorias que 

enfocam a fragilidade dos vínculos sociais como um dos elementos principais da 

etiologia e do desenvolvimento de comportamentos socialmente desviantes (Catalano & 

Hawkins, 1997; Elliott & cols., 1985). Nesta oportunidade, antes de considerar o 

conjunto de variáveis tidas em conta nesta tese, parece pertinente apresentar alguns dos 

modelos principais que explicam os comportamentos socialmente desviantes. Em 

conjunto, eles expressam, em maior ou menor medida, idéias contidas na teoria do 

controle social de Hirschi (1969).  

 

2.1. Modelos Teóricos do Compromisso Convencional 

 
A banalização e popularização das modificações corporais criam novos 

horizontes existenciais e novos impasses. Surgem interrogações relativas à capacidade 

de quem usa tais ornamentos corporais, para discriminar e valorizar experiências, 
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refletir e deliberar com autonomia responsável. Via sociedades ocidentais, o uso de 

piercing é pensado enquanto prática de modificação corporal, associada à marginalidade 

(Costa, 2003). Neste âmbito, considera-se a temática do uso de piercing por jovens e 

adolescentes tendo em conta a possibilidade de explicá-lo a partir de variáveis de 

comprometimento convencional. Portanto, falar em “vínculo convencional frágil” 

envolve dois aspectos fundamentais: (1) a falta de compromisso com a sociedade 

convencional, seus valores, suas instituições e forças socializadoras (por exemplo, 

escola, religião); e (2) a debilidade da adesão e identificação com modelos de papéis 

convencionais, a exemplo dos pais, professores e familiares em geral (Petraitis, Flay & 

Miller, 1995). 

Serão consideradas nesta oportunidade algumas teorias que defendem que a 

fragilidade do vínculo convencional, além de predispor os comportamentos anti-sociais, 

promove sua continuidade e desenvolvimento; e de modo oposto, quanto mais 

vinculado à sociedade convencional ele estiver, maior será a probabilidade de que venha 

a ponderar o que pode perder ao se associar com companheiros delinqüentes (Catalano 

& Hawkins, 1997; Hawkins, Catalano & Arthur, 2002; Hawkins & Weis, 1985). Inicia-

se com a teoria do controle social, uma vez que alguns de seus componentes estão 

presentes nas teorias que compõem o marco teórico desta tese.  

2.1.1. Teoria do Autocontrole 

 Esta teoria compreende uma perspectiva sociológica que se centra nas forças que 

podem impedir as pessoas de participarem no comportamento desviante a patir da 

aprendizagem do autocontrole (Gottfredson & Hirschi, 1990). Este tem sido definido 

como um conflito intrapessoal entre razão e paixão, entre cognição e motivação e entre 

um plano executor interno e externo (Rachlin, 1974).  
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O autocontrole é freqüentemente entendido em relação aos efeitos das 

consequências imediatas que forçam a comportamentos imprudentes. Com base nesta 

teoria, muitos pesquisadores estudaram a relação entre autocontrole e comportamentos 

desviantes (Arneklev, Grasmic, Tittle & Bursik, 1999; Evans, Cullen, Burton, Dunaway 

& Benson, 1997; Sellers, 1999; Wright & Cullen, 2000). Também têm sido constatadas 

correlações diretas e significativas do autocontrole com o abuso de substâncias 

psicoativas (Gibbes & Giever, 1995; Keane, Maxim, & Teevan, 1993; Piquero & 

Tibbetts, 1996). A falta de autocontrole é um fator de risco ou centralmente relacionado 

com dirigir embriagado (Gottfredson & Hirschi, 1990a; Jackson, Sher, & Wood, 2000), 

tabagismo entre homens jovens, assim como assumir comportamentos de risco e 

imprudentes (Griffen, Botvin, Epstein, Doyle & Diaze, 2000; Sawadi, 1999).  

Nesta mesma direção, Tarter (1988) e Torchia (2004) registraram que a 

desinibição neurocomportamental (menor autocontrole) é um componente que aumenta 

a propensão da pessoa iniciar o uso de substâncias em idade tenra. Algumas pessoas 

jovens parecem assumir riscos e têm menos controle sobre seus comportamentos. Elas 

agem sem considerar as conseqüências, tendem a assumir riscos e adotar 

comportamento de risco e são conhecidas por não terem autocontrole (Adalbjarnardottir 

& Rafnsson, 2002; Gibson & Wright, 2001; Piquero & Tibbetts, 1996).  

Esta teoria, em linhas gerais, compreende esforço de dois autores: Gottfredson e 

Hirschi (1990). Eles afirmam que as pessoas que não têm autocontrole estão 

predispostas a comportamentos imprudentes, tais como abuso de drogas, consumo 

excessivo de alcool e exceder em velocidade quando dirigindo um veículo. Neste 

sentido, podem ser percebidas como mais impulsivas e sensiveis fisicamente. 

Gottfredson e Hirschi (1990, 1994) defendem que as pessoas diferem quanto ao 

grau de autocontrole que apresentam. Embora possa existir algum componente 
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biológico do autocontrole, segundo estes autores, ele compreende algo que pode ser 

modificado por meio de educação e treinamento. Portanto, é “tarefa” da sociedade, por 

meio da socialização, fazer com que os indivíduos se comportem de acordo com os 

interesses da coletividade. Todo o comportamento futuro do indivíduo é influenciado 

por essa falha inicial do educar para a convivência coletiva. A possibilidade do crime é 

dada pelo contexto específico da subcultura que permite o aprendizado de técnicas e 

habilidades específicas que desprezam ou inibem o autocontrole do indivíduo.  

De acordo com Gottfredson e Hirschi (1990), indivíduos com ligações fortes e 

estáveis com outras pessoas, principalmente aquelas com comportamentos 

convencionais, pressupõem serem menos susceptíveis de violar normas sociais. 

Contrariamente, alguém com ligações fracas, presumivelmente, é despreocupado com 

os desejos dos outros, estando assim inclinado a desviar-se de expectativas sociais. 

Neste contexto, o pressuposto básico desta teoria é o conceito de  "laço social", que é 

composto dos seguintes elementos, que são detalhados:  

1. Apego. Se uma pessoa estiver ligada, apegada, a sua família, aos amigos, à 

comunidade e às instituições sociais normativas (por exemplo, escola, igreja), 

será menos provável que deliberadamente enverede por comportamentos que 

possam prejudicar ou causar perigo aos seus pares. 

2. Compromisso. Refere-se ao investimento individual que uma pessoa tem com 

as instituições e atividades sociais (Hirschi, 1969). Assim, uma pessoa que 

tem investido tempo, energia e recursos em conformidade com as normas 

sociais e expectativas (por exemplo, perseguem metas educacionais) são 

menos propensos a desviar do que alguém que não tenha feito este 

investimento. Os indivíduos que investiram pesadamente em compromissos 
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têm mais a perder (por exemplo, interrupção de carreira) do que aqueles que 

não investiram ou então investiram moderadamente. 

3. Envolvimento. Postula-se que uma grande quantidade de tempo gasto para 

estruturar atividades socialmente aprovadas reduz o tempo disponível para o 

desvio. Isso faz com que a pessoa se exponha menos a comportamentos de risco 

e aqueles que rompem normas sociais e leis. 

4. Crença. Este último elemento social diz respeito à crença na validade da moral 

social de normas e valores compartilhados. Quanto mais se acredita em tais 

normas e valores, tanto maior o autocontrole e menor o envolvimento em 

práticas socialmente desviantes. 

A teoria do autocontrole segue despertando interesse até hoje. Mesmo que 

diversas pesquisas empíricas não tenham conseguido mais que uma verificação parcial e 

limitada a respeito, os elementos que são propostos parecem consistentes e, 

conceitualmente, fazem sentido. No geral, a teoria opõe um reparo metodológico 

relevante: a necessidade de que seja testada com técnicas longitudinais e não apenas 

com as usuais técnicas transversais. Contudo, sabe-se que este é um empreendimento 

por vezes dispendioso e mesmo pouco factível, sobretudo no contexto de um exercício 

acadêmico, como é o presente caso. 

Em resumo, esta teoria relaciona a criminalidade com o baixo autocontrole de 

certas pessoas, podendo ser consequência de uma educação incorreta e ausência de 

disciplina, repercutindo em diversas facetas da vida do indivíduo (por exemplo, vida 

social deficitária, fracasso escolar). Desta forma, com o baixo autocontrole se 

dissolveriam os vínculos sociais que freiam o comportamento delitivo. Portanto, 

indivíduos que logram manter o autocontrole são menos prováveis se implicarem em 

comportamentos desviantes e, talvez, os anticonvencionais. 
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2.1.2. Modelo de Associação Diferencial 

Este é mais um dos modelos teóricos que têm organizado e/ou integrado diferentes 

variáveis explicativas do comportamento desviante. Em termos gerais, o modelo de 

associação diferencial pode servir de base para a integração do conjunto de variáveis 

consideradas relevantes nesta tese.  

Elaborado por Sutherland (1973), tal modelo centra seu foco de análise no 

processo pelo qual os indivíduos, principalmente os jovens, determinam seus 

comportamentos a partir de suas experiências pessoais com relação a situações de 

conflito. Portanto, o comportamento favorável ou desfavorável ao crime seria 

apreendido a partir de interações interpessoais, pautadas no processo de comunicação. 

Diante deste marco, a família, os grupos de amizade e a comunidade ocupam 

papéis centrais na promoção e/ou inibição de comportamentos socialmente desviantes. 

Contudo, estima-se que os efeitos decorrentes da interação de atores destes grupos são 

indiretos, sendo suas influências captadas a partir da variável latente denominada como 

determinação favorável ao crime (DEF), uma vez que esta não pode ser mensurada 

diretamente, mas, sim, resulta da conjunção de uma série de outras. Dentre as variáveis 

mensuradas normalmente utilizadas para captar essa variável latente DEF, podem ser 

listadas, por exemplo, as seguintes: grau de supervisão familiar; intensidade de coesão 

nos grupos de amizade; existência de amigos que foram, em algum momento, pegos 

pela polícia; percepção dos jovens acerca de outros jovens na vizinhança que se 

envolvem em problemas; e se o jovem mora com os pais.  

Matsueda (1982) foi o principal autor que buscou elementos empíricos para 

atestar o modelo teórico da associação diferencial, considerando uma amostra de 1.140 

participantes que foram entrevistados individualmente. Porém, este não foi o único a se 

dedicar a este modelo. Por exemplo, podem-se encontrar artigos importantes neste 
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campo, como os de Bruinsma (1992) e McCarthy (1996). Estes, além de encontrarem 

evidências empíricas favoráveis à existência da variável latente DEF, enfatizaram o fato 

de que o que também motiva e legitima tal comportamento é o contato e o aprendizado 

de métodos e técnicas criminosos. 

Em resumo, estudos contemporâneos da teoria de Sutherland, isto é, associação 

diferencial, argumentam que as pessoas aprendem sobre o crime predominantemente ou 

exclusivamente por meio da exposição a atitudes e motivos que legitimam tais 

comportamentos, o que ocorre a partir da interação com múltiplos agentes de 

socialização (por exemplo, família, amigos).  

A propósito do anteriormente comentado, os dois modelos apresentados a seguir 

se concentram, especificamente, na família, na escola e nos grupos de referência. Embora 

possam ser considerados também fatores de níveis individual e macro-social, suas 

explicações baseiam-se, fundamentalmente, nos espaços psicossociais onde se produz a 

socialização de um modo mais direto. 

2.1.3. Teoria da Desorganização Social 

Trata-se de uma abordagem sistêmica cujo enfoque gira em torno das 

comunidades locais, sendo estas entendidas como um complexo sistema de redes de 

associações formais e informais, de relações de amizade, parentesco e outras que, de 

alguma forma, contribuem para o processo de socialização do indivíduo. Estas relações 

seriam condicionadas por fatores estruturais, como status econômico, heterogeneidade 

étnica e mobilidade residencial. Além destes fatores, a teoria tem sido estendida para 

comportar outras variáveis, como fatores de desagregação familiar e urbanização. 

 Desenvolvido por Elliott, Ageton e Canter (1979), este modelo integra três das 

principais tradições teóricas no âmbito do estudo dos comportamentos anti-sociais. Em 

primeiro lugar, encontram-se os pressupostos da teoria da anomia (Merton, 1938), cujo 
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eixo central é a disparidade entre as metas ou aspirações adotadas pelos indivíduos e os 

meios de que dispõem para conseguí-las; quando a sociedade não facilita recursos para 

se alcançar às metas que ela mesma inculca (por exemplo, êxito, status, poder 

econômico), uma reação provável é o comportamento desviante. Em segundo lugar, o 

modelo incorpora aspectos das teorias do controle social (Hirschi, 1969). De acordo com 

estas teorias, os comportamentos antissociais aparecem quando não existe uma relação 

estreita com a sociedade convencional; se o indivíduo não se “apega” às instituições 

convencionais e não assimila seus valores, tenderá a transgredir as normas. Por fim, são 

consideradas aquelas correntes que concedem especial importância aos processos de 

aprendizagem dentro dos grupos mais próximos, como, por exemplo, a teoria da 

aprendizagem social e associação diferencial (Sutherland, 1973). Neste caso, dá-se 

especial ênfase a importância do grupo de amigos como um contexto no qual se 

reforçam e se “modelam” as condutas desviantes.  

Este modelo pode ser considerado como uma reformulação da teoria do controle 

social (Luengo, Otero-López, Romero, Gomez-Fraguela & Tavares-Filho, 1999).  

Segundo Elliott, Agenton e Canter (1979), três fatores contribuem para a fragilidade 

deste vínculo: (1) “tensão” entre as metas e os meios vividos na família e/ou escola. Por 

exemplo, quando faltam oportunidades para que o adolescente alcance uma relação 

ajustada com seus pais ou para conseguir êxito acadêmico (duas metas pessoais 

freqüentes), a vinculação com esses contextos será débil; (2) a desorganização social 

também debilita os vínculos convencionais. Se a pessoa pertence a uma vizinhança 

conflituosa, com escassos laços comunitários e dificuldades socioeconômicas, se 

implicará escassamente com as instituições convencionais; e, finalmente, (3) as “falhas” 

na socialização por parte da família ou da escola também serão determinantes da falta 

de apego a estes ambientes. 
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Vale enfatizar que o modelo modificado de controle social - desorganização social 

de Elliot integra os elementos das teorias do controle da frustração e da aprendizagem de 

forma seqüencial. Neste sentido, a socialização inadequada do indivíduo, com controle 

débil da frustração o torna mais propenso delinqüir. Portanto, ao debilitarem-se os 

vínculos sociais do indivíduo, este tende a freqüentar grupos de iguais favoráveis aos atos 

delitivos ou anti-sociais, e este seu relacionamento pode promover condutas socialmente 

desviantes.  

No modelo integrado de Elliot a delinqüência é o resultado da conjunção de 

vínculos sociais convencionais débeis por parte de pessoas e grupos desviados. Não 

obstante, Elliot aceita a possibilidade de que tanto a frustração, em si mesma, como a 

debilidade dos controles sociais influenciam de forma direta na gênese do comportamento 

delitivo, se bem com menor intensidade. A partir da pesquisa empírica que Elliot levou a 

cabo, deduziram-se duas conseqüências: (1) as pessoas que tendem a delinqüir mais são 

aquelas com vínculos sociais convencionais débeis e/ou com vínculos sólidos com pares 

delinqüentes; e (2) a relação entre ambas variáveis se apresenta de forma condicional. Isso 

implica, segundo Elliot, que relacionar-se com iguais delinqüentes propicia o 

comportamento delitivo, mas somente quando o vínculo do indivíduo a grupos ou 

atividades convencionais é débil.  

Neste ponto, o modelo de Elliot coincide, ao menos em parte, com a teoria da 

associação diferencial, ao passo que se distancia daquela clássica do controle social, isto 

é, admite-se que qualquer um pode levar a cabo um delito isolado, mas manter a longo 

prazo o comportamento criminal requer um apoio de grupo (associação diferencial). A 

relevância criminógena do apoio do grupo de iguais depende de que não existam controles 

sociais informais - vínculos sociais sólidos - que previnam o delito (teoria clássica do 

controle). Em segundo lugar, os indivíduos com uma vinculação débil a iguais 
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delinqüentes tendem a delinqüir pouco com independência de que o vínculo dos mesmos a 

grupos e atividades convencionais seja sólido ou escasso. Portanto, se o indivíduo possui 

vínculos fracos com a família ou a escola, aumentará o risco de envolvimento com grupos 

de amigos desviantes; isso será a “causa” mais direta de sua conduta-problema (Elliott, 

Agenton & Canter, 1979).  

2.1.4. Modelo do Desenvolvimento Social  

 
O chamado modelo do desenvolvimento social (Catalano & Hawkins, 1997; 

Catalano, Kosterman, Hawkins, Newcomb & Abbott, 1996; Hawkins & Weis, 1985), como 

o anterior, incorpora elementos de outras teorias. Precisamente, as teorias de controle social 

(Hirschi, 1969) e associação diferencial (Sutherland, 1973) são “fontes” em que este modelo 

constrói algumas de suas hipóteses principais e mecanismos explicativos.  

Seus autores tentam organizar as evidências disponíveis em torno dos fatores de risco 

e de proteção. Esta teoria pretende ser um esquema explicativo de diferentes tipos de 

comportamentos antissociais, localizando o foco da atenção no processo de socialização. 

Seus proponentes partem do pressuposto de que comportamentos pró-sociais e 

problemáticos originam-se nos mesmos processos. Tomando em conta este modelo, Santos 

(2008) elabou o que passou a denominar como hipótese do compromisso convencional e 

afiliação social. Nesta, estima-se que a conduta apresentada dependerá de vínculos que se 

estabelecem com os ambientes de socialização; quando um indivíduo adquire vínculo forte 

com âmbitos pró-sociais, o resultado será um comportamento pró-social. Contrariamente, o 

vínculo forte com ambientes antissociais acarretará comportamentos antissociais.   

De acordo com Santos (2008), com o propósito de que se formem vínculos com 

qualquer ambiente psicossocial, é preciso que ocorram ao menos quatro condições básicas: 

(1) é necessário que a pessoa perceba as oportunidades para interagir e participar deste meio 
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social; (2) ela precisa interagir com este ambiente, participando em suas atividades e sua 

dinâmica; (3) tal pessoa terá que apresentar habilidades e recursos pessoais para desenvolver 

as interações; e, finalmente, (4) deverá perceber que a implicação com o grupo social lhe 

proporciona algum tipo de recompensa ou benefício.  

Catalano e Hawkins (1997) apontam que, ao longo da socialização, produzem-se 

dois processos paralelos: o primeiro deles gera vínculos com ambientes pró-sociais e, 

portanto, inibe o aparecimento de condutas desviantes; o segundo, por outro lado, 

promove laços com meios antissociais e, assim, contribui para o aparecimento de 

condutas-problema. O resultado final dependerá da força relativa destes dois processos. 

Quando os vínculos pró-sociais têm mais peso, não se desenvolvem comportamentos 

antissociais, mas, se os vínculos antissociais são predominantes, aparecerão as condutas 

desviantes.  

Um ponto relevante no modelo do desenvolvimento social refere-se ao fato de 

os autores apresentarem sub-modelos específicos, correspondendo a distintos períodos 

evolutivos (Catalano & Hawkins, 1997). Deste modo, assume-se que os contextos de 

socialização exercem influências distintas nos diferentes momentos da vida. Portanto, 

cada um dos sub-modelos especifica como se concretizam os componentes do modelo 

geral. Por exemplo, nos anos pré-escolares as figuras familiares serão cruciais como 

fonte de influência sobre o indivíduo, enquanto que poderão sê-los os grupos de pares 

no caso dos adolescentes (Catalano, Oxford, Harachi, Abbott & Abbott, 1999). 

 O vínculo com famílias pró-sociais gerará condutas pró-sociais. Por outro lado, 

apegar-se ou estar atrelado a famílias violentas ou desajustadas facilitará o aparecimento 

de condutas agressivas e disruptivas. Cabe destacar que na escola primária professores e 

companheiros de classe adquirem importância, junto com a família, como contextos de 
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socialização. Posteriormente, os amigos e a comunidade vão se convertendo em 

ambientes cruciais (Fleming, Catalano, Oxford & Harachi, 2002).  

Segundo Catalano e Hawkins (1997), com o fim de assegurar a promoção de 

programas de prevenção, cada uma das variáveis deste modelo pode, em função do 

período evolutivo, receber atenção diferenciada. Por exemplo, no período pré-escolar, 

poder-se-iam colocar em prática programas de treinamento para pais, capacitando-os a 

reforçar adequadamente os comportamentos da criança e estabelecer vínculos estreitos 

com ela. Depois da iniciação escolar, os programas de treinamento a famílias poderiam 

complementar-se com estratégias que favoreçam o envolvimento com o meio escolar. 

Na medida em que o indivíduo se aproxima da adolescência, adquire especial utilidade 

os programas de competência psicossocial, permitindo capacitar os adolescentes com 

habilidades para reduzir a interação com grupos delinqüentes e, sobretudo, para 

conseguir um funcionamento adequado nos ambientes pró-sociais (Herrenkohl, Maguin, 

Hill, Hawkins, Abbott & Catalano, 2000). 

 

Em resumo, neste subcapitulo foi feito um esforço para delinear, com base na 

literatura, algumas das teorias que permitem pensar na hipótese do compromisso 

convencional e afiliação social, como exposta por Santos (2008). Esta é tida na presente 

tese como a referência principal para definir um modelo teórico explicativo de atitudes 

frente ao uso de piercing, assim como conhecer seu impacto em comportamentos de 

risco (por exemplo, uso de drogas) associados a esta prática de modificação corporal. 

Por suposto, não se esgotam nesta oportunidade todos os modelos teóricos, mas os aqui 

descritos permitem pensar em uma explicação plausível para tais atitudes. Entretanto, 

em razão da complexidade e diversidade de explicações é preciso encarar este 
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empreendimento como especulativo, descritivo, um passo inicial nesta área ainda 

definida em razão de achados isolados, sem uma integração.  

O desafio apresentado, diante do que se apresentou previamente, é sabidamente 

amplo, podendo ser expresso na seguinte pergunta: quais fatores são preponderantes 

para explicar as atitudes dos jovens frente ao uso de piercings? Neste sentido, o leitor 

não pode se iludir e esperar uma resposta definitiva, mas um recorte que priveligia 

algumas das variáveis potencialmente explicadoras, que têm sido reconhecidas em 

estudos que consideram outros objetos atitudinais e comportamentos socialmente 

desviantes, a exemplo de comportamentos antissociais e delitivos (Pimentel, 2004), uso 

de drogas (Chaves, 2006) e atitudes frente à tatuagem (Medeiros, 2008). 

 

2.2. Variáveis Explicadoras de Comportamentos Anticonvencionais 

 
Como foi mencionado na Introdução desta tese, nos últimos trinta anos foi 

possível acompanhar a investida de estudiosos em diversas disciplinas das ciências 

humanas e sociais com o intuito de compreender jovens e adolescentes que se envolvem 

com comportamentos socialmente desviantes ou anticonvencionais, a exemplo do uso 

de piercing, bem como sobre os comportamentos de risco propriamente ditos (por 

exemplo, jogos de diversão violentos, balbúrdias em festas, vandalismo, consumo 

elevado de álcool e fumo e drogas, sexo sem proteção) (Catalano & Hawkins, 1997; 

Petraitis & cols. 1999; Pimentel, 2004; Santos, 2008).   

Como vem sendo dito, muitas são as variáveis que contribuem para explicar os 

comportamentos socialmente desviantes ou anticonvencionais (Catalano & Hawkins, 

1997; Elliott & cols., 1985; Tamayo, Nicaretta, Ribeiro & Barbosa, 1995). Embora se 

encontrem na literatura explicações que enfocam causas também biológicas, 
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econômicas e culturais de tais comportamentos (Formiga, 2005; Rhee & Waldman, 

2002; Vasconcelos; 2004), considerando a natureza da presente tese, desenvolvida no 

contexto da Psicologia Social, consedera-se mais pertinente enfocar variáveis que se 

referem às relações interpessoais e as orientações sociais dos jovens. Este interesse é 

congruente com a proposta de um modelo explicativo das atitudes frente ao uso de 

piercing a partir de variáveis que compõem a hipótese de compromisso convencional e 

afiliação social. Neste sentido, priorizaram-se três variáveis explicadoras principais, a 

saber: identificação grupal, preferência musical e prioridades axiológicas (valores 

humanos). Estas são detalhadas e justificadas a seguir. 

2.2.1. Identificação com Grupos Alternativos 

 
As pesquisas sobre identificação com grupos começaram a ser desenvolvidas há 

pelo menos quatro décadas (Sussman, Pokhrel, Ashmore & Brown, 2007). O tema tem sido 

estudado sob diferentes perspectivas e definições; alguns autores consideram, por exemplo, 

a associação com grupos de pares (Sussman & cols., 1990), a auto-identificação com grupos 

(Sussman, Dent & McCullar, 2000) e a afiliação com amigos (Prinstein & La Greca, 2002). 

Dentre as diferentes possibilidades para conceituar este construto, destacam-se as definições 

de Kiesner, Cadinu, Poulin e Bucci (2002), que mencionam a importância subjetiva do 

grupo para o indivíduo, e a de Krech, Crutchfield e Ballachey (1962/1975), que expressam a 

identificação grupal como o processo de procurar ser como outro indivíduo ou grupo. No 

âmbito psicossocial, de interesse prioritário para os pesquisadores da etiologia dos 

comportamentos socialmente desviantes, diz-se grupo de amigos.  

As pessoas tendem, naturalmente, a filiar-se a outras para alcançarem objetivos e 

satisfazerem um conjunto de necessidades, que sozinhas não poderiam ou não saberiam 

como fazer. Desde os primeiros anos, as crianças desenvolvem vínculos com aquelas 

pessoas com quem têm contato regular, a exemplo de pais, familiares, vizinhos, colegas da 
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escola e professores (Coelho Junior, 2001; Santos, 2008). Segundo (Jesuíno, 2002), a 

função principal da afiliação e dos vínculos sociais consiste em garantir a sobrevivência, 

tanto do indivíduo como da espécie; a afiliação pode promover o alcance de metas ou 

objetivos que, buscados individualmente, seriam mais difíceis de serem obtidos, como, por 

exemplo, diversão, entretenimento e manutenção da autoestima.  

Adicionalmente, o processo de afiliação também serve para reduzir a ansiedade e o 

medo, e proporcionar diversos critérios de comparação para a formação de atitudes e 

comportamentos das pessoas (Rodrigues, Assmar & Jablonski, 2001). Dentre os principais 

aspectos relacionados com o processo de afiliação, destacam-se a formação de normas e a 

identificação grupal. Neste contexto, a associação entre a conduta desviante dos amigos e 

aquela do adolescente alcança uma intensidade relativamente elevada; de fato, a 

desviação dos amigos convencionais, isto é, aqueles que seguem regras e normas sociais 

são provavelmente um dos “fatores de risco” com maior capacidade de “determinação” 

do comportamento do indivíduo (Otero-López, 1996; Santos, 2008). Coerente com esta 

concepção, nesta tese se estima que as atitudes dos jovens frente ao uso de piercing 

podem ser explicadas por sua identificação com grupos alternativos, aqueles que não 

seguem padrões convencionais (por exemplo, punks, skinheads).  

Presume-se que a pertença a tais grupos seja reforçada em razão da prática de 

modificação corporal, que termina por conferir ao indivíduo uma identidade que pouco 

tem a ver com aquela produzida pela interpelação da sociedade convencional mais 

ampla e suas instituições socializadoras e disciplinadores, como a escola e a igreja. A 

propósito, a teoria do grupo de referência dá ênfase na debilidade da contenção externa, 

ou seja, o declínio de regras e normas, a ausência de papéis definidos para os 

adolescentes e o fracasso da família em imprimir limites e regras adequadas para os 

mesmos (Almeida, 1984). 
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Diversos estudos têm sido realizados para avaliar a identificação com grupos 

alternativos específicos (Sussman, Dent & McCullar, 2000), como aqueles que se 

vinculam aos estilos musicais alternativos ou não-convencionais (por exemplo, 

headbangers, hippies) (Pimentel, 2004). Estes, entretanto, podem ser considerados 

como formadores de uma cultura de grupo, sistema de significações que incide, 

sobretudo, mas não tão-somente, no comportamento de jovens e adolescentes (Pais, 

2004). Nas pesquisas em que tais grupos têm sido considerados, observa-se que os 

jovens que se identificam com eles tendem a apresentar comportamentos antissociais, 

incluindo o uso de álcool e drogas (Costa, 1993; Loimer & Werner, 1992). Nestes 

grupos, presume-se, os amigos assumem para o jovem e adolescente importância em 

vários níveis, como suporte instrumental e emocional, ajuda na resolução das tarefas 

desenvolvimentais e na construção da identidade.  

Notadamente relevantes têm sido os estudos com ênfase no modelo do 

desenvolvimento social, que visa à explicação do uso de drogas e álcool, mas também à 

explicação da delinqüência e violência juvenis (Benda & Corwin, 2000; Herrenkohl, 

Maguin, Hill, Hawkins, Abbott & Catalano, 2000; Saner & Ellickson, 1996). Neste 

modelo, pressupõe-se que o tipo de relação que o adolescente estabelece com os grupos 

de referência, particularmente, aqueles que servem à modelagem do comportamento 

social (por exemplo, pais, professores, amigos), pode se constituir em fator de risco ou 

proteção para uso de álcool e drogas. Por exemplo, o compromisso com grupos 

normativos (familiares, pais e professores), os quais assumem a função de transmissão 

dos valores sociais e reforçam a harmonia social, é considerado como um fator de 

proteção para condutas socialmente desviantes; por outro lado, a identificação com 

aqueles delinqüentes pode se constituir em fator de risco (Benda & Corwyn, 2000; 
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Hawkins, Catalano & Miller, 1992; Petraitis, Flay & Miller, 1995; Sussman, Dent & 

Stacy, 1999).  

Segundo Mayers e Chiffriller (2008), a adolescência é o período entre a infância 

e a vida adulta em que, geralmente, tem lugar a busca por uma identidade própria, 

aproximando os jovens de diversos grupos, como tentativa de lograr um sentimento de 

pertencimento. Paradoxalmente, busca-se o grupo, a imersão nele como forma de definir 

sua própria identidade, o que tem de específico, ainda que em um contexto e com 

relação a um grupo determinado. Portanto, os membros dos grupos seguem 

direcionamentos dos líderes, onde, muitas vezes, têm que fazer escolha sobre o que é 

mais importante para eles mesmos, colocando o grupo acima de sua individualidade 

pessoal. É comum, pois, o uso de expressões de intimidade entre os membros, como 

irmão ou a adoção de gírias, práticas de modificação corporal ou quaisquer outros 

procedimentos que demonstrem, ao mesmo tempo, intimidade individual e pertença 

grupal.  

Neste marco de referência, os grupos possuem papel fundamental na autoestima 

e no processo de construção da identidade dos adolescentes. Questionamentos como 

quem sou eu, o que fazer no futuro e em que ou quem acreditar se configuram em 

aspectos ou indagações tipicamente empregados pelos jovens na definição de sua 

identidade. A conformidade nos grupos é uma característica comum destes jovens, 

podendo ser causada por pressão imaginária ou real, e se manifesta de diversas 

maneiras, como: corte de cabelo, estilo das roupas e uso de drogas, apenas para citar 

alguns exemplos. Esta conformidade pode ser considerada a partir de duas perspectivas: 

(1) negativa quando, por exemplo, os jovens adotam comportamentos de desrespeito 

aos professores e pais, roubam e realizam práticas de vandalismo; e (2) positiva quando, 
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por meio da convivência com os pares, é despertado um relacionamento saudável, 

desenvolvendo hábitos e práticas de atividades altruístas (Myers, 1992). 

Percebe-se então, que a participação em grupos tem funções primordiais para o 

desenvolvimento dos jovens, uma vez que o social está presente tanto no início quanto 

no fim da adolescência e, inclusive, da fase adulta jovem. Esta possibilidade fica mais 

preeminente em contextos urbanos contemporâneos, onde a ampliação das demandas do 

mundo do trabalho vem contribuído para mudanças na dinâmica da família, reduzindo o 

tempo de convivência entre pais e filhos (Vitaro, Brendgen & Tremblay, 2000), ao 

tempo que exige o desenvolvimento de redes de cuidado alternativo na proteção das 

crianças. Neste cenário, os grupos de pares assumem papel de importância crescente na 

formação da subjetividade dos jovens, representando, em algumas formas de atividade, 

seus principais interlocutores na atribuição de significado às experiências cotidianas.  

Malek, Chang e Davis (1998), em pesquisa com estudantes universitários de 

Massachustes e Lousiana (Estados Unidos), concluíram que os pais eram fundamentais 

como fator de proteção para condutas desviantes dos jovens. Por exemplo, constataram 

que os valores mantidos por eles e suas estratégias disciplinares afetaram diretamente a 

tendência de comportamentos violentos apresentado por seus filhos. Coerente com tais 

achados, Brooks, Woods, Knight e Shrier (2003), utilizando dados de três estudos, 

sendo duas amostras de adolescentes estadunidenses e uma de colombianos, verificaram 

que a identificação parental (com o pai e a mãe) diminuiu a probabilidade de uso de 

maconha por parte destes jovens. 

Com amostras de pessoas do Nordeste brasileiro, mais especificamente no 

contexto paraibano, vários estudos recentes trataram de conhecer a correlação entre a 

identificação com grupos normativos e o comportamento antissocial. Por exemplo, 

Coelho Júnior (2001) observou que a pontuação total de identificação com nove grupos 
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normativos (por exemplo, família, familiares, vizinhos, professores) se correlacionou 

inversamente com os fatores de condutas antissociais e delinqüência juvenil. Resultados 

muito parecidos foram relatados por Formiga (2005), quem comprovou que a pontuação 

total de identificação com cinco grupos normativos (família, familiares, companheiros 

de estudo, vizinhos e professores) se correlacionou negativamente com as condutas 

antissociais (r = -0,16, p < 0,001) e delitivas (r = -0,13, p < 0,001). Entende-se, pois, 

que tais estudos sinalizam para a atuação protetora que a identificação com grupos 

normativos exerce com respeito a atitudes e comportamentos socialmente desviantes 

(Pimentel, 2004; Santos, 2008). 

A compreensão da vulnerabilidade e dos fatores de risco é fundamental para a 

apreensão de variáveis importantes na etiologia dos comportamentos socialmente 

desviantes (Allison, Crawford, Leone, Trickett, Perez-Febles, Burton & Blanc, 1999). 

Neste marco, a dinâmica de afiliação de pares, a formação de tribos urbanas e as 

relações intergrupos podem se constituir em elementos preponderantes para explicar 

práticas de modificações corporais, assim como comportamentos de risco e condutas 

desviantes associados com os mesmos (Dishion, Patterson, Stoolmiller & Skinner, 

1991; Miller, 1989; Scaramella, Conger, Spoth & Simons, 2002; Vitaro, Brendgen & 

Tremblay, 2000). Neste contexto, a formação de tribos tornou-se um fenômeno 

sóciocultural significativo, representando uma estratégia importante de formação 

cultural, bem como de inserção e agregação social, especialmente no caso da população 

juvenil (Maffessoli, 1987). 

O fenômeno das tribos tem sido pesquisado por vários autores (Caiafa, 1985; 

Canclini, 1995; Featherstone, 1999; Maffesoli, 1987; Sarlo, 1994). Estas podem ser 

comprendidas como comunidades empáticas, organizadas em torno do 

compartilhamento de gostos e formas de lazer. Os vínculos comunitários perduram 



 

78 
 

enquanto se mantém o interesse pela atividade (por exemplo, uma apresentação musical, 

uma festa ou manifestação política). Os membros da tribo se portam como personagens 

de um enredo imaginário (Maffesoli, 1987). 

Na contramão destes argumentos, Riesman (1995) sociólogo estadunidense, 

pioneiro nos estudos da condição do jovem adolescente nas sociedades do século XX, já 

na década de 1960 apontava para a existência deste tipo de sociabilidade no mundo 

contemporâneo, classificando os grupos que convivem desta forma como de iguais. 

Diferentemente de Maffesoli (1987), ele aborda tribo urbana de como sendo mais 

substancial, identificando-a como o peer-groups (grupos de pares) ou, como costuma 

enfocar, o espaço da ditadura dos grupos de iguais, em que o fenômeno da multidão 

solitária mostra o indivíduo que busca, na tribo, uma fuga impossível do tédio. Este é o 

sujeito que habita as comunidades tribalizadas contemporâneas.  

Existe, na atualiadade, grande número de tribos jovens, a exemnplo de 

baladeiros, emos, metalerios, headbagers, punks, hippies, nerds, geeks, skinheads, 

patricinhas, rockeiros, tatuados e piercerd (Marcoux, 2000). Algumas destas tribos são 

consideradas fundamentais na compreensão do uso de piercing, como as três que se 

indicam a seguir: 

• Techno / ravers reúne pessoas que vão às festas raves, onde se ouvem música 

techno (produzida eletronicamente) e têm intensas experiências sinestésicas que elas 

sentem como auto-transformadoras (Peate, 2000).  

• Modern primitives representa um movimento contracultural, composto por 

pessoas que usam a body art, adotando práticas de automodificação, tais como 

tatuagem, branding (marcar o corpo com ferro em brasa), piercing e coloração de 

cabelos (por exemplo, tingindo-os de verde, vermelho). Tais práticas são 

freqüentemente vistas como tentativas cruéis de imitar os rituais primitvos de 
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sociedades tribais (baseadas em imagens da cultura pop), incluindo também certos 

comportamentos sadomasoquistas (Kleese, 2000; Schor, 1996). 

• Punk é o movimento inglês das décadas de 1960 e 1970, constituídos em 

Londres por meia dúzia de pessoas outsiders (na época, estudantes, desempregados, 

prostitutas etc.) que freqüentavam locais undergrounds (Kleese, 2000). Atingindo todas 

as classes sociais, este grupo reuniu jovens de diferentes origens e países que 

imediatamente se identificaram com o movimento, compartilhando uma forma de 

negação e de revolta frente aos padrões sociais convencionais. 

 Em termos gerais, cada tribo, por possuir características distintas, serve de 

modelo de estilos de vida e fazer parte de uma delas significa ter uma identidade pré-

definida. Tais características podem ser peculiares, despertando curiosidade ou mesmo o 

preconceito por quem está “de fora”. Cada uma tem uma denominação diferente e serve 

como uma forma de socialização do indivíduo, usando a semelhança como estratégia de 

diferenciação (Maffesoli, 2002). Portanto, a marcação da pele tem um poder simbólico 

para o indivíduo da tribo, uma vez que esses códigos incrustados na pele determinam 

semelhanças entre as pessoas marcadas e, por meio disso, o pertencimento destas a uma 

cultura comum e diferenciação com respeito às demais tribos. 

Diante deste contexto, há que dizer que também tem sido comum enfocar a 

identificação com grupos não-normativos ou desviantes (gangs, companheiros que 

usam drogas, praticam delitos, familiares que têm atitudes ou comportamentos 

antissociais) como explicadores de atitudes e comportamentos desviantes em jovens 

(Hawkins, Catalano & Miller, 1992; Herrenkohl, Maguin, Hill, Hawkins, Abbott & 

Catalano, 2000; Medeiros, 2008). Na presente tese se tomam em conta tais grupos, não 

individualmente, mas como expressão de desviação ou não convencionalismo; não 

interessa em qual deles o jovem participa, mas em que medida se identifica com a gama 
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de grupos que não seguem os padrões normativos da sociedade, sendo, portanto, 

considerados não-convencionais. 

Confia-se que as atitudes frente ao uso de piercing, prática corporal entendida 

como socialmente desviante, não-convencional, reflitam uma forma da própria pessoa 

se perceber, sua identidade (Armstrong, 2005). Considera-se que sua aparência ou a 

daqueles com os quais se identificam constitui um padrão específico de identidade 

manifesto também por meio de sua afiliação com uma cultura particular ou subcultura 

grupal (Myers, 1992; Polhemus 1996). Entretanto, no conjunto, prima-se mais pela 

renúncia às normas sociais do que a própria afiliação com tais subculturas da sociedade. 

Neste sentido, é por meio da identificação que o jovem apresenta com tais grupos não-

convencionais que ele procura ser como o outro (indivíduo ou grupo), apresentando o 

desejo de se integrar e mostrando atitudes na mesma direção dos grupos (Turner, 1999). 

Usar piercing, neste sentido, pode ser visto como conformismo social ao grupo 

desviante, porém uma ruptura com a sociedade convencional.  

Finalmente, destaca-se que o uso de piercing pode estar estreitamente 

relacionado com a identificação com determinados grupos. Portanto, conhecer a 

influência que exercem tais grupos, geralmente alternativos (tribos juvenis, urbanas ou 

subculturas juvenis), propicia um melhor entendimento de diversas atitudes mantidas 

por seus membros, que agem como uma forte fonte de influência social para jovens por 

fazerem parte ou mesmo por apenas se identificarem com tais grupos. Porém, destaca-

se, igualmente, que esta pode não ser a única ou a mais preponderante influência. É 

possível que outros símbolos de demarcação grupal / cultural possam influenciar 

também tais atitudes, a exemplo dos tipos de músicas preferidas pelos jovens. 
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2.2.2. Preferência Musical 

 A Psicologia da Música é um campo de estudo cientifico a partir do qual se 

estudam as operações mentais que subsidiam o ouvir música, o fazer música, o dançar e 

a composição musical (McNamara & Ballard, 1999). Historicamrente, a música sempre 

foi importante, considerada como uma força tão potente e influente na sociedade que 

filósofos e políticos de destaque defendiam seu controle pela constituição da Nação. 

Estes eram, por exemplo, os casos de Atenas e Esparta, cidades-estados da Grécia 

antiga. Outras culturas antigas, incluindo o Egito, a Índia e a China, deram evidências 

de preocupações semelhantes. Na tradição ocidental, Pitágoras é citado como um dos 

primeiros a empreender a pesquisa sistemática acerca da influência da música na psique 

humana. 

Durante o século XX os regimes Comunistas, Facistas e Islâmicos também 

expressaram preocupações a respeito e programaram leis dentro de suas fronteiras para 

controlar a música (Vandor, 1980). Porém, foi no início do século XXI quando a 

Psicologia da Música realmente refloresceu, com o registro de cerca de setecentos 

artigos publicados, particularmente na Psicologia Social (Hargreaves; 1986; Hargreaves 

& North, 1997, 2001; North & Hargreaves, 2005).  

Na cultura ocidental contemporânea, a música tem sido vista quase que 

exclusivamente como uma forma inofensiva de entretenimento, destinada a prover 

prazer e criar atmosferas agradáveis, com os indivíduos consultando o que gostam ou 

não gostam como base para sua utilização (Farnsworth, 1969). Contudo, entende-se, 

atualmente, que a música compreende um fenômeno sumamente importante na vida das 

pessoas, servindo a diferentes propósitos e interesses (Friedlander, 2002; Pais, 2004; 

Rentfrow & Gosling, 2003; Tekman & Hortaçsu, 2002).  
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À medida que o tempo passa, de acordo com Abdounur (2002), o poder da 

música se torna factível. A exemplo do que acontece com a identidade, a música oferece 

um universo simbólico, que dá luz a uma gama de identificações sócio-afetivas, 

homogeneíza e dá coesão ao grupo; ela também ativa questões emergentes e individuais 

que se atualizam na existência singular de cada um, perturba e sedimenta a urgência de 

cada indivíduo, delineando um caráter autopoético e criando autonomia e 

individualidade. Coerentemente, observa-se que no contexto social comtemporâneo os 

jovens incorporaram a cultura beat (“beatniks”, movimento dos jovens insatisfeitos com 

o papel que a sociedade impunha a eles), o rock, acrescentaram a droga, trocaram o 

preto dos beatniks pelas cores do arco-íris, a cultura pela contracultura, o ateísmo pela 

religião oriental e reinventaram as modificações corporais, tais como a prática do 

piercing e da tatuagem, e as festas raves com suas músicas eletrônicas (Friedlander, 

2002; Tekman & Hortaçsu, 2002; Rentfrow & Gosling, 2003).  

 De acordo com Pimentel (2004), a música pode aproximar os membros de um 

grupo de jovens, unindo-os em torno de uma tarefa ou objetivo comum, compensando 

ou prevalecendo sobre aquilo que os separa ou distingue, dadas as suas pertenças 

sociais, referências ideológicas ou simbólicas. A preferência por certas músicas, as 

idéias e os comportamentos que se lhes associam, podem variar consoante com a etnia, 

a cultura, a religião, o contexto, a idade e o sexo. Os estilos de música preferidos podem 

até diferenciar algumas subculturas juvenis, periféricas à cultura de massas, ao oferecer 

referências ou modelos de identificação.  

 A combinação de ritmos, vozes e melodia parece ser tão importante como as 

letras para suscitar uma preferência musical. Na prática, os jovens podem gostar de 

vários tipos ou estilos musicais (McNamara & Ballard, 1999). Entre os estilos atuais 

mais comuns, encontram-se, por exemplo, os seguintes: rock, hard rock, heavy metal, 
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black metal, grunge, alternative rock, new metal (ou nu metal), punk, pop, pop/rock, 

trip-hop, hip-hop e o gospel (Pais, 1998; Pimentel, 2004).  

É importante a ressalva de que os estilos musicais associados com o uso de 

piercing, isto é, o punk, o rave e o rock são os que mais preocuparam a opinião pública 

(Hogan & cols., 1996; McNamara & Ballard, 1999). Portanto, foram os que mais 

capturaram a atenção dos pesquisadores, sendo dos mais preponderantemente como 

explicadores de comportamentos juvenis, sobretudo aqueles que rompem normas 

sociais (Pimentel, 2004; Rentfrow & Gosling, 2003). Segundo Myers (1992), por 

exemplo, existe uma correlação positiva, porém moderada, da preferência por tais 

estilos com atitudes positivas frente ao sexo pré–marital, uso de álcool e drogas ilícitas. 

Coerente com estes achados, Pimentel (2004) observou mais comportamentos 

desviantes em jovens que demonstraram maior preferência pelo estilo musical heavy 

metal.  

A relação estabelecida com a música por parte dos jovens transcende o gostar e 

apreciar as canções, ritmos, letras e cantores; é um elemento importante da socialização 

na infância e da constituição de indivíduos de 12 a 21 anos, fase em que se colocam 

como “pré-adolescentes”, “meio adultos” e “quase adultos”. Ao se expressarem acerca 

das músicas, cantores, programas de rádio e de televisão, estas pessoas emitem 

julgamentos, delimitam territórios e estabelecem significações tendo em vista padrões 

morais e estéticos vigentes. Por exemplo, os estilos heavy metal, rap e punk 

representam em suas letras sentimentos de rejeição e desafio à autoridade, 

comportamentos antissociais e hiper-sexualidade. Estes aspectos, principalmente o 

último listado, podem ser atribuídos ao funk nacional, reconhecido por destacar o sexo, 

a violência e o cotidiano de enfrentamento nas favelas.  
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Em sua análise qualitativa dos estilos rap e funk, Dayrell (2002) argumenta que, 

por intermédio da música, os jovens experimentam a possibilidade de uma atividade 

com sentido, recusando-se a aceitar sua sujeição às alternativas que lhes são postas. No 

caso específico do rap, acrescenta este autor, produz-se um discurso de denúncia da 

injustiça e opressão a partir do seu enraizamento nos guetos negros urbanos. Portanto, 

seria este estilo uma crônica da realidade da periferia, figurando inclusive como uma 

forma de intervenção social, embora em outros moldes, isto é, por meio da linguagem 

poética, do corpo e do lazer, impregnando o discurso com uma visão que educa e 

transforma a periferia (Pimentel, Gouveia & Pessoa, 2006).  

A música está presente em diversas situações cotidianas, desempenhando 

diferentes papéis, a exemplo de relaxante, estimulante, propiciadora de clima romântico 

etc. (Rentfrow & Gosling, 2003; Tekman & Hortaçsu, 2002). A propósito de seu papel 

no contexto social, observam-se correlações diretas e significativas da preferência por 

estilos musicais alternativos/anticonvencionais (rap, heavy metal, reggae, punk) com 

atitudes e comportamentos socialmente desviantes entre os jovens (Namara & Ballard, 

1999; North, Desborough & Skarstein, 2005).  

No Brasil, Pimentel (2004), considerando amostra de 548 estudantes do ensino 

médio, de escolas públicas e privadas de João Pessoa, verificou correlação da 

preferência por músicas anticonvencionais (rap, hard core, heavy metal) com a 

identificação com grupos alternativos (por exemplo, punk, skinhead) (r = 0,49, p < 

0,001), comportamentos  antissociais (r = 0,21, p < 0,001) e delitivos (r = 0,23, p < 

0,001) e atitudes positivas frente ao uso de maconha (r = 0,27, p < 0,001). Em uma 

pesquisa mais recente, com 200 estudantes universitários desta mesma cidade, este autor 

e seus colaboradores observararam que preferência por músicas intensas e rebeldes (por 
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exemplo, rock, heavy metal) se correlacionou negativamente com o medo do suicídio (r 

= -0,15, p < 0,05) (Pimentel & cols., 2008). 

Aquino (2009) realizou uma pesquisa em João Pessoa (PB), considerando a 

participação de 314 estudantes de sete cursos, tendo considerado a preferência musical e 

indicadores de suicídio. Especificamente, constatou que a preferência por músicas 

anticonvencionais (por exemplo, heavy metal, rap, rock) se correlacionou diretamente 

com a repulsão pela vida (r = 0,14, p < 0,05) e atração pela morte (r = 0,11, p < 0,05). 

Além disso, empregando uma medida de cenários de suicídio, a partir da apresentação 

de sinopses de filmes, constatou que tal preferência musical também se correlacionou 

positivamente com o endossamento de suicídio anômico (r = 0,18, p < 0,01) e suicídio 

altruísta (r = 0,21, p < 0,001) como forma de resolução de problema existencial. 

Em resumo, a influência musical parece extrapolar os limites sonoros, incluindo 

também a identificação com bandas e grupos de jovens, que alimentam culturas juvenis que, 

muitas vezes, exercem mais poder de decisão que a própria família. Contudo, entende-se 

que este tampouco é um construto que encerra toda possibilidade de explicar atitudes ou 

comportamentos dos jovens. A propósito, pode ser igualmente relevante ter em conta os 

princípios que guiam suas vidas, isto é, seus valores. Diversas pesquisas têm demonstrado o 

papel dos valores humanos, especialmente daqueles denominados normativos, como 

explicadores de comportamentos socialmente desviantes (por exemplo, Coelho Júnior, 

2001; Pimentel, 2004; Santos, 2008). Além disso, como demonstrou Medeiros (2008), tais 

valores têm um papel importante para inibir atitudes favoráveis ao uso de tatuagem. 

Portanto, parece pertinente ter em conta este construto na presente tese.  

2.2.3. Valores Humanos 

Tanto quanto as atitudes os valores humanos configuram-se como um tema central 

nas Ciências Sociais, desempenhando um papel importante no processo seletivo das ações 
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humanas (Rokeach, 1973). Os valores são estudados desde diferentes perspectivas; 

referências sobre o tema podem ser encontradas em campos distintos, como Antropologia, 

Filosofia, Psicologia e Sociologia (Gouveia, 2003; Gouveia & cols. 2008). Na Psicologia e, 

mais precisamente, na Psicologia Social, este tema vem sendo amplamente abordado, 

sobretudo a partir dos anos 1970 e 1980 (Ros, 2001). De fato, eles têm sido de primordial 

importância na explicação do comportamento das pessoas, dada sua capacidade de 

orientar tanto suas atitudes como suas escolhas (Rokeach, 1973), constituindo-se um 

construto preponderante para o entendimento de muitos fenômenos sociopsicológicos 

(Bardi & Schwartz, 2001).  

Ao se considerar o interesse sobre os valores humanos, pretendeu-se 

apreender a realidade a partir de outro prisma, na busca por encontrar mais 

uma peça na solução do quebra-cabeça teórico sobre a explicação e 

compreensão dos comportamentos socialmente desviantes (Petraitis, Flay & 

Miller, 1995). Decorre deste argumento, apresentar um breve histórico acerca dos 

valores humanos, ressaltando as contribuições ao tema na Filosofia e Sociologia, para em 

seguida expor uma teoria específica dos valores humanos, que tem sido desenvolvida no 

contexto brasileiro (Gouveia, 2003; Gouveia, Milfont, Fischer & Santos, 2008), 

contando com diversos estudos empíricos acerca de sua aplicação para explicar 

condutas desviantes e de risco (Chaves, 2006; Santos, 2008), preferência musical 

(Pimentel, 2004) e uso de tatuagens (Medeiros, 2008). 

 Na direção do antes comentado, Bardi e Schwartz (2001) apontam os valores como 

um construto de relevância especial para o entendimento de diversos fenômenos sócio-

psicológicos. De fato, pesquisas nesta direção corroboram a afirmação destes autores, 

demonstrando a importância dos valores para explicação, por exemplo, de atitudes e 

comportamentos ambientais (Coelho, Gouveia & Milfont, 2006), religiosidade (Schwartz & 

Huismans, 1995), preconceito (Vasconcelos, Gouveia, Souza Filho, Sousa & Jesus, 2004), 



 

87 
 

consumo de drogas (Coelho Júnior, 2001) e, especialmente, comportamentos anti-sociais 

(Pimentel, 2004; Santos, 2008; Vasconcelos, 2004).  

Quando se fala em valores que uma pessoa tem, salienta-se uma crença 

duradoura, uma maneira de se comportar ou um estado final de existência, podendo ser 

preferidos no âmbito pessoal e social (Gouveia, 1998). Especificamente, prima-se pela 

diferenciação entre o que é importante e secundário para o indivíduo, pois os valores 

revelam tanto a relação com o comportamento e as opções de vida dos indivíduos 

quanto a sua preferência no que diz respeito ao que tem ou não valor como um princípio 

que guia a comportamento humano (Rokeach, 1973; Tamayo, 1988; Schwartz & Bilsky, 

1990). 

Para compreender este construto é necessário considerar que eles são 

estruturados no sistema psicológico, dando coerência à ação humana (Rokeach, 1973). 

Eles são derivados das experiências sociais e culturais, pois alguns vão sendo 

incorporados ao longo da socialização enquanto que outros são adquiridos sob 

condições específicas, principalmente por meio de episódios ou experiências relevantes 

na vida de cada um. Tais construtos são fundamentais para a compreensão de indivíduos 

e grupos sociais (Mayton, Ball-Rokeach & Loges, 1994), reunindo pesquisadores 

interessados de diversos países, como Milton Rokeach, Ronald Inglehart e Shalom 

House Schwartz, os quais derão contribuições importantes para conhecer o conteúdo e a 

estrutura dos valores. Mais recentemente, um grupo de pesquisadores têm também 

procurado colaborar com esta temática no Brasil, quer testando o modelo de Schwartz, 

como foi o caso do professor Álvaro Tamayo (Tamayo, 1988; Tamayo, Nicaretta, 

Ribeiro & Barbosa, 1995), ou propondo um modelo alternativo a este, como ocorre com 

Valdiney V. Gouveia (Gouveia, 2003; Gouveia & cols., 2008). 
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Na presente tese se tem em conta o modelo teórico desenvolvido pelos autores 

anteriormente citados, denominado como teoria funcionalista dos valores humanos. Ela 

tem encontrado respaldo em diversas pesquisas no país, permitindo explicar 

comportamentos antissociais (Chaves, 2006; Pimentel, 2004; Vasconcelos, 2004), 

atitudes e comportamentos ambientais (Coelho, Gouveia & Milfont, 2006), 

religiosidade e preconceito (Vasconcelos, Gouveia, Souza Filho, Sousa & Jesus, 2004), 

preferência musical (Pimentel, 2004), consumo de drogas (Coelho Junior, 2001), 

tatuagens (Medeiros, 2008), delinqüência juvenil (Santos, 2008), uso de água e atitudes 

pró-ambientais (Coelho, 2009) e intenção de cometer suicídio (Aquino, 2009).  

 Como será o foco principal nesta tese no que se refere aos valores, a teoria de 

Gouveia e seus colaboradores será mais detalhadamente descrita. Entretanto, antes que 

se faça isso, demanda-se contextualizar, definir o contexto a partir do qual tal modelo 

teórico teve origem. Neste sentido, apresenta-se a seguir uma revisão breve sobre o 

estudo dos valores, enfocando nos modelos de Rokeach (1973), Inglehart (1977) e 

Schwartz (1994). É importante ressaltar que não se pretende oferecer um levantamento 

histórico acerca do tema, que o leitor pode contemplar, por exemplo, em Ros (2001).  

2.2.3.1. Valores Humanos: Contribuições Iniciais  

 O conceito de valores surgiu primeiramente na Grécia antiga e, desde então, 

continua como objeto de interesse tanto de acadêmicos quanto da sociedade em geral. 

Os valores humanos constituem um dos temas mais consistemente pesquisado nos 

últimos 45 anos, porém com uma tradiçaõ nos campos das ciências sociais que remonta 

ao começo do século XX (Ros, 2001). Contudo, nesta oportunidade não se apresenta um 

apanhado histórico acerca da origem deste construto, mas toma-se como referência a 

década de 1970, período a partir do qual foram desenvolvidos os modelos teóricos mais 

aceitos na área, a exemplo dos descritos a seguir. 
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Na perspectiva sócio-política, Inglehart (1977) propôs uma taxonomia que 

diferencia dois grupos de valores: materialistas e pós-materialistas. O interesse deste 

autor era analisar as mudanças culturais em sociedades industriais avançadas ou 

desenvolvidas. Neste sentido, derivou doze indicadores, itens ou valores específicos que 

pudessem representar a tipologia das necessidades de Maslow (1954). A metade deles 

representa as necessidades mais básicas (por exemplo, sobreviência, segurança), 

reunindo valores de orientação materialista que acentuam a segurança física e 

econômica dos indivíduos; e a outra metade representa necessidades de autorealização, 

estética e intelectual, sendo chamada de pós-materialista, compreendendo preocupações 

com a qualidade de vida e a justiça social. Segundo este autor, apenas as sociedades que 

tenham atingido certo grau de satisfação das necessidades materiais e de segurança 

priorizariam os valores pós-materialistas. Portanto, as sociedades caminhariam, em 

princípio, para o pós-materialismo, segundo se tornassem mais ricas, avançadas. 

 Ronald Inglehart desenvolveu o World Values Survey (WVS), procurando 

estudar os valores materialistas e pós-materialistas de diversos grupos sociais, 

principalmente de culturas nacionais. O WVS compreende um esforço de uma pesquisa 

ampla sobre mudanças socioculturais e políticas, executada por uma rede global de 

pesquisadores a partir de questionários aplicados a amostras nacionais representativas 

de mais de 80 nações espalhadas por todos os continentes do planeta. As coletas de 

dados têm se repetido desde o início da década de 1980 em ondas sucessivas (1980-

1984, 1990-1993, 1995-1997, 1999-2002 e 2005) e, na sua última edição, produziu 

dados representativos para mais de 80% da população mundial (Inglehart & Welzel, 

2005). 

 Segundo Inglehart (1977), as necessidades materiais são diferentes das 

necessidades não fisiológicas. As primeiras ele designa como sendo manutenção física 
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ou segurança, as segundas se podem dizer que são de autoexpressão e estética. A 

importância que se dá a um ou outro tipo de orientação reside no processo de 

socialização por que passam as pessoas. Neste caso, destaque deve ser dado ao contexto, 

e o período em que essas pessoas foram socializadas, isto é, na infância e adolescência. 

Por exemplo, pessoas que vivenciaram um período de guerra poderão, mesmo depois de 

passar a viver em contexto de paz, dar importância à segurança física e econômica, 

ainda tais necessidades já tenham sido satisfeitas. 

 Paralelo aos trabalhos de Inglehart, inclusive uns anos antes, tiveram lugar os 

estudos de Milton Rokeach. Sua contribuição foi, seguramente, a mais preponderante 

para a área dos valores. Este autor ofereceu uma revisão sistemática da área, procurando 

chegar a uma definição consensual dos valores, diferenciando-os de outros construtos, a 

exemplo de atitudes, traços de personalidade e interesses. Essencialmente, propôs que 

os valores eram representações cognitivas das necessidades humanas. Os valores, 

portanto, servem como padrões ou critérios que orientam ações, escolhas, julgamentos, 

atitudes e explicações sociais. 

 Sua definição apresenta os valores como sendo relativamente estáveis ao longo 

do tempo, em oposição, por exemplo, às atitudes que são dirigidas a um objeto 

específico. Enquanto as pessoas possuem inúmeras atitudes, elas têm um número mais 

reduzido de valores, sendo, portanto, elementos fundamentais para a estrutura da 

personalidade de cada um (Rokeach, 1979). Os valores são tidos como as crenças 

avaliativas (prescritivas ou poscritivas) mais importantes, ocupando uma posição central 

na rede cognitiva que fundamenta as atitudes e sendo amplamente compartilhados por 

grupos sociais.  

Rokeach (1973) propôs cinco pressupostos básicos: (1) o número total de 

valores que uma pessoa possui é relativamente pequeno; (2) todos possuem os mesmos 



 

91 
 

valores em diferentes graus; (3) os valores se organizam em sistemas de valores; (4) os 

antecedentes dos valores podem ser encontrados na cultura, sociedade, instituições e na 

personalidade; e (5) as conseqüências dos valores humanos devem se manifestar 

virtualmente em todos os fenômenos de interesse para as ciências sociais. Tomando em 

conta tais supostos, ele apresenta sua definição específica dos valores:  

crença duradoura de que um modo de conduta específico ou 
estado final de existência é pessoal e socialmente preferível ou em 
oposição a um outro modo de conduta ou estado final de existência 
(Rokeach, 1973, p. 4).  

Na concepção deste autor, um valor seria, portanto, um atributo, um princípio geral 

que serve como orientação para a conduta humana. Contudo, não somente seria importante 

entender ou reconhecer os valores específicos, mas também ter em conta a existência de um 

sistema de valores. Este, segundo defendia Rokeach (1973), deve ser entendido como uma 

organização de crenças duradouras, podendo os valores serem organizados 

hierarquicamente para constituí-lo, segundo a importância que tenha cada um deles para o 

indivíduo. 

Além de sua contribuição teórica para o estudo dos valores humanos, Rokeach 

(1973) contribuiu com o desenvolvimento do RVS (Rokeach Value Scale), que durante 

anos, principalmente entre o começo de 1970 e final de 1980 foi a medida principal para 

as pesquisas sobre os valores humanos o estudo dos valores e assim permaneceu durante 

toda a década de 1970 e 1980 (Mayton, Ball-Rokeach & Loges, 1994; Ros, 2001). As 

razões que explicam o sucesso de sua escala foram: (1) dispor de valores específicos 

que diferenciam diversos grupos políticos, religiosos, geracionais e culturais e (2) a 

versatilidade de uso e simplicidade dos conceitos envolvidos (Braithwaite, Makkai & 

Pittelkow, 1996). 

  A escala de Rokeach (1973), RSV, distingue dois tipos de valores: 

instrumentais e terminais. Como lembram Evans, Cullen, Burton, Dunaway e Benson 
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(1997), os valores instrumentais (os comportamentais) são aqueles relacionados com 

modos preferidos de conduta, uma forma de atingir os objetivos; no caso dos valores 

terminais (o próprio desejável), ainda segundo tais autores, são aqueles relacionados 

com o crescimento e a autoatualização. Os valores instrumentais podem ser morais e de 

competência. Estes últimos independem da moralidade e sua violação provoca 

sentimentos de vergonha ou de inadequação pessoal; já os morais correspondem a uma 

perspectiva interpessoal, provocando sentimentos de culpa quando de sua transgressão. 

Por outro lado, os terminais se subdividem em pessoais (de foco intrapessoal, focados 

em promover o indivíduo, seus interesses) e os sociais (de foco interpessoal, destacando 

as relações interpessoais e o contexto social). 

Influenciado fortemente por Rokeach (1973) e procurando solucionar algumas 

das críticas feitas ao modelo teórico deste autor, Schwartz e Bilsky (1987) propuseram 

um primeiro modelo pretensamente universal acerca da estrutura e do conteúdo dos 

valores humanos. Schwartz (1992, 1994) define, então, os valores como sendo 

princípios-guia desejáveis, transituacionais, variando de importância e servindo como 

orientação para a vida das pessoas. Seu modelo estabelece que as motivações são 

subjacentes aos valores, sendo manifestas por meio de metas que o indivíduo pretende 

alcançar na sua vida. 

Em termos mais específicos, Schwartz e Bilsky (1987) indicam que os valores 

são transformações e representações cognitivas de necessidades humanas; há três tipos 

de necessidades básicas consideradas: (1) necessidades biológicas, (2) necessidades 

sociais e (3) de interação social, isto é, de sobrevivência e funcionamento grupal. 

Formalmente, tais autores definem os valores como: (a) conceitos ou crenças; (b) 

estados finais desejáveis; (c) transcedem situações específicas; (d) guiam a seleção ou 

avaliação de comportamentos e eventos; e (e) são ordenados por sua importância 



 

93 
 

relativa. São propostas três formas amplas de se classificar os valores, refletindo visão 

da relação que o indivíduo mantém com a sociedade: valores individualistas (centrados 

no próprio indivíduo), valores coletivistas (centrados na sociedade, nos demais) e 

valores mistos (são compatíveis com os individualista e coletivistas).  

O modelo de Schwartz (1992, 1994) prevê a existência de dez tipos 

motivacionais dos valores, segundo a ênfase motivacional. Estes conformam quatro 

dimensões de ordem superior, que agrupam os tipos motivacionais específicos segundo 

a compatibilidade estabelecida entre eles, como se descrevem: 

Compatibilidade entre os tipos motivacionais. Os pares de tipos motivacionais 

que expressam compatibilidade são os espeficicados a seguir: (a) poder e realização 

enfatizam a superioridade e a estima social; (b) realização e hedonismo se concentram 

na satisfação pessoal; (c) hedonismo e estimulação implicam a busca efetiva por 

excitação; (d) estimulação e autodireção compartilham o interesse pela novidade e 

exploração; (e) autodireção e universalismo expressam confiança no próprio 

julgamento e conforto com a diversidade da existência; (f) universalismo e benevolência 

ocupam-se do bem-estar dos demais e de transcender interesses egoístas; (g) 

benevolência e conformidade demandam comportamentos normativos que promovem 

relações próximas; (h) benevolência e tradição promovem a dedicação ao próprio 

grupo; (i) conformidade e tradição implicam subordinação do self em favor de 

expectativas sociais impostas; (j) tradição e segurança destacam a preservação dos 

acordos sociais existentes para dar segurança à vida; (k) conformidade e segurança 

enfatizam a proteção da ordem e harmonia nas relações; e (l) segurança e poder 

sublinham a evitação ou superação do medo e das incertezas mediante o controle das 

relações e dos recursos. 
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Dimensões de ordem superior dos tipos motivacionais. São sugeridas duas 

dimensões bipolares básicas. Cada pólo constitui um tipo de valor de ordem superior 

que combina dois ou mais dos dez tipos de valores. Uma das dimensões põe em 

oposição a Abertura a Mudanças (Autodireção e Estimulação) à Conservação 

(Conformidade, Tradição e Segurança); a outra opõe a AutoTranscendência 

(Universalismo e Benevolência) à AutoPromoção (Realização e Poder). Cabe destacar 

que o Hedonismo está relacionado tanto com a Abertura a Mudanças como com a 

AutoPromoção (Schwartz, 2001,2006).  

Esta tipologia mantém relação estreita com a que propõe Rokeach (1973), o que 

pode ser comprovado em ao menos dois aspectos: (a) adota o mesmo conceito de valor, 

com algumas reformulações e (b) utiliza como base a mesma metodologia para medí-

los, inclusive divide os valores em instrumentais e terminais, recuperando as listas 

apresentadas por Rokeach (1973). Contudo, a proposta teórica de Schwartz desfruta 

hoje de grande popularidade no meio científico, tendo sido utilizada em diversos 

estudos da psicologia social. Não obstante, não está isenta de falhas. Autores como 

Gouveia (1998) e Molpeceres (1994) têm levantado uma série de questões acerca deste 

modelo, como o aspecto que não se constituir em um empreendimento construído com 

suporte teórico, mas fundamentado em ajustes empíricos. Neste sentido, não oferce uma 

razão plausível, psicologicamente justificada, para derivar os dez tipos motivacionais 

dos valores. Precisamente em razão destas críticas Gouveia (1998, 2003; Gouveia & 

cols., 2008) desenvolveu um modelo alternativo a respeito, integrando as propostas de 

Inglehart e Schwartz, como se descreve a seguir. 

2.2.3.2. Valores Humanos: Teoria Funcionalista 

 A teoria funcionalista dos valores humanos tem sido desenvolvida nos últimos 

dez anos (Gouveia, 1998, 2003; Gouveia, Milfont, Fischer & Santos, 2008), integrando 
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dois modelos mencionados anteriormente (Inglehart, 1977; Schwartz, 1992). A 

perspectiva desenvolvida por Gouveia (1998) considera igualmente a noção de valoress 

como construtos latentes, como abordados por Braithwaite e cols. (1996). Inicialmente, 

Gouveia (1998) conceitua os valores humanos como  

Categorias de orientação consideradas como desejáveis, baseadas 
nas necessidades humanas e nas pré-condições para satisfazê-las, 
adotadas por atores sociais, podendo variar quanto a sua 
magnitude e aos elementos que as constituem (p. 433). 

Partindo destas considerações, Gouveia (1998) propôs o modelo conhecido como 

teoria dos valores humanos básicos, que sofreu alterações recentes, tomando como 

referência contribuições teóricas e evidências empíricas, oferecendo um modelo que 

contempla o conteúdo, a estrutura, a compatibilidade dos valores com variáveis antecedents 

e conseqüentes, e a congruência dos valores (Gouveia, 2003; Gouveia & cols., 2008). 

Embora tenham sido propostos originalmente 22 itens e, logo, 24 valores (Gouveia, 1998), a 

versão atual conta com 18 itens (Gouveia & cols., 2008).  

A teoria possui quatro suposições teoricas principais: (1) os seres humanos têm 

uma natureza benevolente ou positiva; (2) os valores são princípios-guia que servem 

como padrões gerais de orientação para os comportamentos dos indivíduos; (3) os 

valores apresentam uma base motivacional; e (4) apenas os valores terminais, por serem 

menor em número e de fácil conceitualização, são considerados. Estas suposições 

permitem pensar em atributos consensuais dos valores, como os seguintes: (a) conceitos 

ou categorias, (b) sobre estados desejáveis de existência, (c) que transcendem situações 

específicas, (d) assumem diferentes graus de importância, (e) guiam a seleção ou 

avaliação de comportamentos e eventos e (f) representam cognitivamente as 

necessidades humanas (Inglehart, 1977; Rokeach, 1973; Schwartz & Bilsky, 1987).  

Segundo Gouveia e cols. (2008), as funções dos valores são definidas como os 

aspectos psicológicos que os valores cumprem ao guiar comportamentos e representar 

cognitivamente as necessidades humanas. Esta possibilidade empresta aos valores o 



 

96 
 

sentido de universalidade, reconhecendo que, mesmo evoluindo de acordo com as 

necessidades, alguns valores são residuais ou básicos, sendo encontrados em épocas e 

culturas diversas. Tais valores cumprem funções psicossociais que são essenciais como 

critérios de orientação e expressão de necessidades.  

Esta teoria considera as funções e subfunções derivadas da combinação dessas. 

Neste marco, o núcleo central é a concepção de que os valores não podem ser atribuídos 

a objetos ou instituições específicos (por exemplo, dinheiro, casa, família), mas têm 

como funções serem princípios-guia de orientação e representarem as necessidades 

humanas. Esta teoria pode ser abordada em duas partes principais (Gouveia & cols., 

2008): (1) conteúdo e estrutura e (2) congruência e compatibilidade das funções 

valorativas. Antes de tratar estes aspectos, demanda-se descrever as funções e 

subfunções valorativas. 

2.2.3.2.1. Identificando Funções e Subfunções Valorativas 

Como dito anteriormente, Rokeach (1973) nomeou dois tipos de valores 

terminais: sociais (por exemplo, amizade verdadeira, um mundo de paz) e pessoais (por 

exemplo, harmonia interna, uma vida excitante). Esta distinção social-pessoal é uma 

dimensão importante de orientação humana, representada, por exemplo, na tipologia 

coletivismo – individualismo (Triandis, 1995). Pessoas guiadas por valores sociais são 

centradas na sociedade ou possuem um foco interpessoal, enquanto que as guiadas por 

valores pessoais são egocêntricas ou possuem um foco intrapessoal. Deste modo, os 

valores guiam o comportamento humano em uma orientação social ou pessoal.  

Existe um terceiro grupo de valores que não são completa ou exclusivamente 

social ou pessoal (Gouveia, 2003). Schwartz (1992; Schwartz & Bilsky, 1987) os 

denomina como valores mistos ou tipos motivacionais mistos. Entretanto, ele não 

oferece uma explicação para esta nomenclatura. Gouveia e cols. (2009), por outro lado, 
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defendem que este grupo de valores se situa entre os valores sociais e pessoais porque 

compreendem a base organizadora ou espinha dorsal da estrutura dos valores. Os 

valores sociais e pessoais têm como referência ou podem ser preditos a partir deste 

terceiro grupo de valores, explicando o porquê deles se situarem entre valores sociais e 

pessoais, sendo compatíveis com ambos. Por isso, este terceiro grupo de valores é 

referido como valores centrais. Então, a função dos valores como guia de 

comportamentos humanos é identificada pela dimensão funcional denominada como 

tipo de orientação, com três tipos: social, central e pessoal. 

Como visto no modelo de Inglehart (1977), identificam-se valores em relação às 

necessidades que expressam. Deste modo, pode-se pressupor que todos os valores sejam 

classificáveis como materialistas (pragmáticos) ou idealistas (abstratos) (Inglehart, 

1977; Ronen, 1994). Os valores materialistas são relacionados a idéias práticas, 

sugerindo uma orientação para metas específicas e regras normativas. Indivíduos 

guiados por tais valores tendem a pensar em condições de sobrevivência mais 

biológicas, dando importância à sua própria existência e às condições nas quais esta 

pode ser assegurada. Por outro lado, os valores idealistas expressam uma orientação 

universal, baseada em idéias e princípios mais abstratos. Comparados com os valores 

materialistas, os idealistas não são dirigidos a metas concretas e, geralmente, são não 

específicos. Dar importância a valores idealistas é coerente com um espírito inovador e 

uma menteaberta, indicando menos dependência de bens materiais. Portanto, a segunda 

função dos valores é dar expressão cognitiva às necessidades humanas, identificada pela 

dimensão funcional do tipo de motivador: materialista ou idealista. 

As duas dimensões dos valores antes descritas formam dois eixos principais na 

representação espacial da estrutura dos valores (Figura 3). O eixo horizontal 

corresponde à função dos valores para guiar ações humanas, representando a dimensão 



 

98 
 

funcional tipo de orientação (valores sociais, centrais ou pessoais), enquanto o eixo 

vertical corresponde à função dos valores para dar expressão às necessidades humanas, 

compreendendo a dimensão funcional tipo de motivador (valores materialistas ou 

idealistas). 

 
Figura 3. Dimensões, funções e subfunções dos valores básicos 

 

Cruzando as duas dimensões funcionais ou os eixos horizontal e vertical da 

Figura 3, podem ser derivadas seis subfunções dos valores: experimentação, realização, 

existência, suprapessoal, interacional e normativa. Portanto, tais subfunções podem ser 

mapeadas em um delineamento 3 (tipos de orientações: social, central e pessoal) x 2 

(tipos de motivadores: materialista e humanitário). As setas que partem do tipo central 

de orientação (isto é, das subfunções existência e suprapessoal) indicam que os valores 

que a representam são a fonte principal ou a referência a partir da qual têm lugar os 

outros valores. Como os valores centrais (de existência e suprapessoais) constituem a 

fonte principal em que são ancorados os outros valores, isto é, representam a “espinha 

dorsal” da estrutura funcional dos valores, a descrição das subfunções começa com 

existência e as subfunções relacionadas, e passa para suprapessoal e as subfunções 

relacionadas. 
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Subfunção existência. Representa as necessidades fisiológicas básicas (por 

exemplo, comer, beber, dormir) e a necessidade de segurança (Maslow, 1954). Esta 

subfunção é compatível com orientações sociais e pessoais dentro do domínio 

motivador materialista, pois o propósito principal é assegurar as condições básicas para 

a sobrevivência biológica e psicológica do indivíduo. Portanto, ela é a subfunção mais 

importante que representa o motivador materialista, sendo a fonte das outras duas 

subfunções que também representam este motivador (isto é, realização e normativa). 

Existência compreende uma orientação central e um motivador materialista, cujos 

valores são endossados por indivíduos em contextos de escassez econômica ou por 

aqueles que foram socializados em tais ambientes (Inglehart, 1977). Saúde, 

sobrevivência e estabilidade pessoal foram os três valores selecionados como 

indicadores desta subfunção. 

Subfunção realização. As necessidades de autoestima são representadas por 

valores desta subfunção (Maslow, 1954), que corresponde a um motivador materialista, 

mas uma orientação pessoal. Seus valores se originam de um princípio pessoal para 

guiar a vida dos indivíduos, enquanto focalizam realizações materiais; podem ser uma 

exigência para interações sociais prósperas e o funcionamento institucional (Schwartz, 

1992; Schwartz & Bilsky, 1987). Indivíduos orientados por tais valores dão importância 

à hierarquia quando esta é baseada na demonstração de competência pessoal, apreciando 

uma sociedade organizada e estruturada e sendo práticos em suas decisões. Valores de 

realização são mais tipicamente apreciados por jovens adultos, em fase produtiva, ou 

indivíduos educados em contextos disciplinares e formais (Rokeach, 1973). Os três 

valores selecionados como indicadores desta subfunção foram êxito, prestígio e poder. 

Subfunção normativa. Esta é a terceira subfunção com um motivador 

materialista, mas possui uma orientação social. A necessidade de controle e as pré-
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condições imprescindíveis para alcançar todas as necessidades (Maslow, 1954; 

demandas institucionais e sociais, segundo Schwartz, 1992) são cognitivamente 

representadas por valores desta subfunção; reflete, portanto, a importância de preservar 

a cultura e as normas convencionais. Priorizar valores normativos evidencia uma 

orientação vertical, na qual a obediência à autoridade é importante. Pessoas mais velhas 

são tipicamente mais prováveis adotá-los (Rokeach, 1973; Tamayo, 1988), seguindo 

normas convencionais (Pimentel, 2004; Santos, 2008). Os três valores selecionados 

como indicadores da subfunção normativa foram tradição, obediência e religiosidade. 

Subfunção suprapessoal. Como é o caso de existência, a subfunção 

suprapessoal tem uma orientação central. Os valores desta subfunção representam as 

necessidades estéticas e de cognição, bem como a necessidade superior de 

autorealização (Maslow, 1954). Valores suprapessoais ajudam a categorizar o mundo 

de uma forma consistente, fornecendo claridade e estabilidade na organização cognitiva 

da pessoa. Tais valores podem ser concebidos como idealistas, indicando a importância 

de idéias abstratas, com menor ênfase em coisas concretas e materiais (Inglehart, 1977). 

Eles são compatíveis com os valores sociais e pessoais dentro do motivador idealista. 

Por este motivo, a subfunção suprapessoal apresenta uma orientação central, sendo a 

fonte de outras duas subfunções que representam este tipo motivador (isto é, 

experimentação e interacional). A pessoa que endossa uma orientação central e um 

motivador idealista costuma pensar de forma mais geral e ampla, tomando decisões e se 

comportando a partir de critérios universais (Schwartz, 1992). Conhecimento, 

maturidade e beleza foram os três valores selecionados como indicadores desta 

subfunção. 

Subfunção experimentação. Representa um motivador idealista, mas com uma 

orientação pessoal. A necessidade fisiológica de satisfação, em sentido amplo, ou a 
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suposição do princípio de prazer (hedonismo; Maslow, 1954) é representada por valores 

desta subfunção. Ela é menos pragmática na busca de alcançar status social ou assegurar 

harmonia e segurança sociais; seus valores contribuem para a promoção de mudanças e 

inovações na estrutura de organizações sociais, sendo tipicamente endossados por 

jovens. Indivíduos que adotam tais valores são menos prováveis de se conformarem 

com regras sociais (Pimentel, 2004; Santos, 2008), não sendo orientados a longo prazo a 

buscarem metas fixas ou materiais. Foram selecionados os três seguintes valores como 

indicadores desta subfunção: sexualidade, prazer e emoção.  

Subfunção interacional. Esta é a terceira subfunção que representa um 

motivador idealista, mas possui uma orientação social. O destino comum e a 

experiência afetiva entre indivíduos são acentuados por valores desta função. 

Representa as necessidades de pertencimento, amor e afiliação (Maslow, 1954). Seus 

valores são essenciais para estabelecer, regular e manter as relações interpessoais. 

Contatos sociais são uma meta em si mesmos, enfatizando atributos mais afetivos e 

abstratos. As pessoas que adotam tais valores como princípios que guiam suas vidas são 

freqüentemente mais jovens e orientadas para relações íntimas estáveis (Milfont, 

Gouveia & Da Costa, 2006). Os três valores selecionados como indicadores da 

subfunção interacional foram afetividade, convivência e apoio social. 

2.2.3.2.2. Hipóteses de Conteúdo e Estrutura das Funções Valorativas 

As funções valorativas são marcos de referência a partir dos quais foram 

derivadas as seis subfunções, consideradas estruturas latentes, isto é, que precisam ser 

representadas por indicadores ou valores específicos. Deste modo, o conteúdo dos 

valores diz respeito à adequação de valores específicos que possibilitam representar as 

funções e subfunções dos valores.  
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A presente teoria também prevê uma estrutura definida para as funções e 

subfunções dos valores, em consonância com o esboçado na Figura 3. Portanto, a 

estrutura dos valores tem como referência principal a combinação das duas dimensões 

funcionais, sugerindo uma configuração duplex com duas facetas axiais. A primeira 

faceta axial representa o eixo horizontal, correspondendo ao tipo de orientação (social, 

central ou pessoal); os valores centrais são localizados no centro do espaço 

bidimensional. Localizados em um lado estão os valores que cumprem a orientação 

pessoal, e no outro aqueles que cumprem a orientação social. A segunda faceta axial 

representa o eixo vertical, correspondendo aos tipos de motivadores (materialista ou 

idealista), que se localizam em regiões diferentes neste espaço. Deste modo, neste 

modelo a estrutura dos valores se refere à representação espacial das seis subfunções 

valorativas, resultantes do cruzamento (combinação) das duas dimensões funcionais 

anteriormente descritas. 

2.2.3.2.3. Compatibilidade e Congruência das Subfunções Valorativas 

Uma diferença clara entre o presente modelo e aquele que propõe S. H. 

Schwartz diz precisamente respeito aos conceitos de compatibilidade e congruência. 

Embora este autor os trate como sinônimos (Schwartz, 1992), existem vantagens 

conceituais e práticas de diferenciá-los. Compatibilidade demanda critérios externos, 

correspondendo aos padrões de correlação que se estabelecem entre os valores e 

determinadas variáveis antecedentes e conseqüentes. Por outro lado, a congruência 

indica a consistência do sistema de valores ou subfunções, isto é, quão forte são suas 

correlações entre si. Deste modo, compatibilidade se refere à validade discriminante ou 

capacidade preditiva das subfunções valorativas, enquanto congruência diz respeito à 

consistência interna no sistema valorativo funcional. Estes não são, obviamente, 
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conceitos desconexos; o grau de congruência pode facilitar a predição do padrão de 

correlações das subfunções com variáveis externas. 

Este modelo teórico permite o cálculo de padrões diferentes de congruência 

entre as subfunções de valores. Para representar tais padrões, pode-se tomar como 

referência a figura de um hexágono. Esta tem vantagens quando comparada com um 

círculo. Especificamente, tem seis lados que podem ser ordenados para representar 

graus diferentes de congruência. A Figura 4 mostra como as funções e subfunções dos 

valores são organizadas como um hexágono, permitindo representar os três graus de 

congruência, como seguem: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Congruência das subfunções dos valores básicos 
 
 

Congruência baixa. As subfunções de valores que expressam diferentes 

orientações e motivadores indicam este grau de congruência. Portanto, os pares de 

subfunções realização – interacional e normativa – experimentação têm baixa 

congruência, sendo colocados em lados opostos do hexágono. O par realização – 

interacional é esperado que mostre baixa congruência porque, ao menos em culturas 

coletivistas, realização não é incompatível com a manutenção de relações interpessoais 

(Gouveia, 2003). Deste modo, as subfunções realização e interacional são pensadas 

como princípios relativamente independentes, com baixa congruência, mas sem 
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expressarem incompatibilidade. O par normativa – experimentação representa uma 

tendência para enfocar orientações de segurança ou prazer, respectivamente. Postula-se 

que elas são entendidas melhor como princípios independentes. Isso não deixa de fora a 

possibilidade de que a ênfase em valores de experimentação pode envolver a quebra de 

regras sociais, o que pode ocorrer especialmente entre adolescentes e indivíduos mais 

jovens (Medeiros, 2008; Pimentel, 2004; Santos, 2008), pois seus sistemas de valores 

ainda estão em formação. 

Congruência moderada. Os pares de subfunções realização – normativa e 

experimentação - interacional expressam congruência moderada, pois representam o 

mesmo motivador, mas com tipos diferentes de orientação. O par realização – 

normativa enfatiza a busca de coisas e idéias concretas, embora priorizando unidades 

diferentes de sobrevivência: o indivíduo ou o grupo social, respectivamente. Isso sugere 

que é possível alcançar metas pessoais mesmo seguindo princípios convencionais. Por 

exemplo, embora coletivistas verticais priorizem valores normativos, eles também 

podem ser descritos como guiados por sucesso e trabalho duro (Gouveia, Andrade, 

Jesus, Meira & Formiga, 2002; Gouveia, 2003). Por outro lado, o par experimentação - 

interacional enfatiza princípios menos materialistas. Pessoas que se guiam por valores 

deste par não se prendem a bens materiais; elas são menos orientadas para 

sobrevivência e dão mais importância a afetos e prazeres da vida, podendo fazê-lo 

enfatizando seus interesses pessoais ou priorizando suas relações interpessoais. Por 

exemplo, é provável que indivíduos que endossem uma orientação horizontal-coletivista 

enfatizem valores interacionais, sem rejeitar aqueles de experimentação (Gouveia, 

Andrade, Jesus, Meira & Soares, 2002). 

Congruência alta. As subfunções de valores que compartilham o mesmo tipo de 

orientação, mas expressam tipos diferentes de motivador, apresentam máxima 
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congruência. Por isso, estas subfunções são colocadas em lados adjacentes do 

hexágono, que correspondem aos pares realização – experimentação e normativa – 

interacional. Indivíduos guiados pelo par realização – experimentação priorizam suas 

metas e seus interesses acima de qualquer coisa ou pessoa, e por isso são caracterizados 

como individualistas. Por outro lado, indivíduos que enfatizam o par normativa – 

interacional dão importância a metas e interesses coletivos, correspondendo a pessoas 

coletivistas (Triandis, 1995). 

2.2.3.2.4. Correlatos das Funções e Subfunções Valorativas 

Lembrando, na presente tese os valores humanos são assumidos como um dos 

fatores que compõem a hipótese do compromisso convencional. Estima-se que, por 

exemplo, adotar valores normativos inibe ou protege o indivíduo de apresentar condutas 

anticonvencionais ou indesejáveis, podendo tais valores, portanto, atuar como inibidores 

das condutas de risco ou socialmente desviantes. Contrariamente, assumir valores de 

experimentação é coerente com buscar aventuras, adotar posturas críticas diante dos 

padrões convencionais, levando em maior medida ao envolvimento com tais condutas. 

Portanto, se for concebido o uso de piercing ou as atitudes favoráveis frente a este tipo 

de modificação corporal como socialmente desviantes, confia-se que os valores 

normativos se correlacionarão negativamente, ao passo que aqueles de experimentação 

o farão positivamente. 

A propósito do que foi anteriormente comentado, verifica-se que os valores 

sociais, a exemplo dos normativos e interacionais, surgem como um fator de proteção 

no marco das teorias sociológicas clássicas de controle social (Hirschi, 1969). Estes 

passam, então, a serem contemplados em diversos estudos da área, mas sempre de modo 

superficial e autoexplicativo, como se a própria menção aos valores não merecesse uma 
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estruturação teórica (Coelho Júnior, 2001; Petraitis & cols., 1995). Entretanto, este 

quadro geral parece começar a se modificar. 

Romero e cols. (2001), em pesquisa com adolescentes espanhóis, estudaram os 

valores humanos como explicadores diretos de comportamentos antissociais. Coerente com 

o que se esperaria a partir da teoria funcionalista dos valores, seus resultados evidenciaram, 

especificamente, que as pontuações nos fatores religiosidade (amostra de rapazes, n = 435) 

e convencionalismo (amostra de moças, n = 529), que podem representar os valores 

normativos, correlacionaram-se negativamente com a pontuação total de sua medida de 

comportamentos antissociais (r = -0,20 e -0,30, respectivamente). 

Buscando analisar a relação dos valores terminais, uso de drogas, delinqüência e 

comportamento sexual, Goff e Goddard (1999) desenvolveram uma pesquisa que contou 

com a participação de 544 estudantes de ensino médio. Por meio das repostas à lista de 

valores de Kahle (LOV; Kahle, 1983), os participantes foram classificados de acordo com 

suas prioridades valorativas, sendo comparados os grupos com relação aos indicadores de 

uso de substância, atividade sexual e delinqüência. Nos grupos onde a prioridade se 

concentrou em valores relacionados com a diversão/prazer (valores de experimentação), 

observaram-se correlações significativamente elevadas com comportamentos delinqüentes e 

uso de substâncias. 

Resultados semelhantes foram observados nos estudos efetivados no Brasil por 

diversos autores que procuraram correlacionar valores com comportamentos socialmente 

desviantes (Coelho Júnior, 2001; Medeiros, 2008; Pimentel, 2004; Santos, 2008). Em linhas 

gerais, os resultados ressaltam a importância dada a valores normativos (obediência, 

religiosidade e tradição) como correlacionados inversamente com índice de potencial 

usuário de drogas (por exemplo, maconha e álcool) e atitudes favoráveis frente ao uso de 

maconha; de modo semelhante, tais valores se correlacionaram com comportamentos 

antissociais e delitivos. Um resumo destes resultados podem ser observados na obra de 
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Santos (2008). Em conformidade com o exposto, reitera-se nesta oportunidade, parece 

plausível esperar que os valores normativos desempenhem um papel importante como um 

fator inibidor de atitudes favoráveis frente ao uso de piercing. 

O argumento para o anteriormente comentado se pauta em evidências de pesquisas 

que dão conta de que este tipo de modificação corporal tem sido associado com várias 

condutas desviantes (Braithwaite, Stephens, Bowman, Milton & Braithwaite, 1998; 

Buhrich & Morris, 1982; Ceniceros, 1998; Drews, Allison & Probst, 2000; Raspa & 

Cusack, 1990) e criminalidade (Fox, 1976; Mallon & Russell, 1999; Taylor, 1970). 

Alguns pesquisadores argumentam que a tendência a usar piercings indica uma 

mudança no padrão e uma quebra em relação à arte corporal com uma associação 

exclusiva com as classes menos favorecidas e atividades desviantes (DeMello, 1995; 

Martin, 1997). Finalmente, usar piercing pode ser uma forma de automutilação ou uma 

maneira de expressar uma atitude negativa frente à sociedade (Frederick & Bradley, 

2000; Martin, 1997).  

  

Em resumo, parece haver suficiente razão para conhecer a adequação da hipótese do 

compromisso convencional e afiliação social como base para explicar os comportamentos 

socialmente desviantes ou anticonvencionais, como pode ser ter atitudes favoráveis frente à 

ou usar piercing. Neste marco, objetiva-se conhecer em que medida os valores humanos, a 

identificação com grupos anticonvencionais e a preferência musical se correlacionam 

precisamente com as atitudes frente ao uso de piercing, e a implicação destas atitudes para 

explicar, por exemplo, atitudes frente ao uso de drogas. Os objetivos específicos desta tese 

são apresentados no decorrer dos três estudos empíricos que foram realizados, descritos a 

seguir. 
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Capítulo 3. Estudo 1. Parâmetros das Medidas 



 

110 
 

 

3.1. Introdução 
 

Um dos fatores que explicam o envolvimento em condutas de risco compreende 

atitudes e/ou práticas anticonvencionais. Neste sentido, conforme a revisão da literatura 

previamente apresentada, atitudes positivas frente ao uso de modificadores corporais, a 

exemplo da tatuagem e do piercing, tendem a se correlacionar com comportamentos 

socialmente desviantes e de risco (por exemplo, usar bebidas alcoólicas, usar drogas 

psicoativas, dirigir sem carteira de habilitação, fazer sexo sem preservativo) 

(Armstrong, Roberts, Owen & Koch, 2004; Braithwaite, Robillard, Woodring, Stephens 

& Arriola, 2001; Deschesnes, Fines & Demers, 2006). Coerente com este entendimento, 

a medida de atitudes face ao uso de piercing se apresenta como um alvo privilegiado de 

estudo, não só por permitir um conhecimento maior acerca dos processos sócio-

cognitivos envolvidos, como também por representar uma via para compreender 

correlatos de alguns comportamentos de risco. Porém, apesar das evidências conceituais 

e empíricas a respeito desta questão, os estudos sobre atitudes frente ao uso de piercing, 

ao menos no Brasil, são escassos; os existentes têm cunho mais descritivo e qualitativo, 

sem contar com medidas específicas sobre tais atitudes. É importante insistir que, 

embora existam dimensões que podem ser relacionadas com condutas de risco ou 

experiências antissociais (por exemplo, busca de sensações, interesse por eventos 

mórbidos) (Frederick & Bradley, 2000) não se encontrou qualquer dimensão que 

tratasse especificamente das atitudes com relação ao uso de piercing. 

Contar com uma escala de atitudes frente ao uso de piercing deveria ser, 

portanto, uma condição básica e necessária para os estudos acerca desta temática. Deve-

se entender que as escalas são medidas psicométricas amplamente utilizadas na 

Psicologia, sobretudo na Psicologia Social para o estudo de atitudes e traços de 
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personalidade (Pasquali, 2003). Estas são instrumentos constituídos de uma seqüência 

de números que indicam diferentes magnitudes de uma propriedade ou atributo 

psicológico, podendo ser uni ou multidimensionais. Uma escala é dita unidimensional 

quando avalia apenas uma dimensão ou um traço latente; é concebida como 

multidimensional ou multifatorial quando expressa mais de um traço latente que vão 

afetar as respostas dos respondentes. De fato, poder-se-ia dizer que uma escala 

multidimensional é composta por várias escalas unidimensionais, cada uma medindo 

um traço diferente. 

Conceber uma escala significa ter algum entendimento acerca de sua estrutura 

fatorial, do construto que ela pretende medir, contando, sempre que possível, com uma 

teoria ou com miniteorias, evidências empíricas que sugerem como o construto a ser 

medido se define (Pasquali, 2003). Após a construção de uma escala, é essencial que se 

verifiquem suas propriedades psicométricas, isto é, as evidências de sua validade e 

fidedignidade, atributos que atestam sua funcionalidade como instrumento de medição. 

A Análise Fatorial é, provavelmente, o procedimento estatístico muito utilizado na 

construção, revisão e validação de instrumentos. Segundo Hair, Anderson, Tatham e 

Black (2006), este tipo de análise pode ser empregado no sentido exploratório (quando 

apenas existe uma compreensão acerca do construto e dos itens, sem uma teoria sólida 

que os embasa) e confirmatório (existindo um marco teórico consistente, procura testar 

a hipótese acerca da estrutura fatorial subjacente). Como bem lembra Pasquali (2003), a 

análise fatorial postula que um número menor de traços latentes (variáveis-fonte) é 

suficiente para explicar um número maior de variáveis observadas (itens). 

A fidedignidade, também conhecida como precisão ou confiabilidade, pode ser 

avaliada por diferentes procedimentos, como, por exemplo, a “constância” das 

pontuações obtidas pelas mesmas pessoas, que respondem em duas oportunidades a um 
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mesmo instrumento, respeitando-se um intervalo mínimo de duas semanas (no caso das 

atitudes), ou por meio da “correlação” entre formas paralelas de uma mesma medida. 

Ela também pode ser comprovada por meio da consistência interna da escala, existindo 

diferentes técnicas, sendo as três seguintes as comumente utilizadas: Kuder-Richardson 

(itens dicotômicos), Spearman-Brown (itens ordinais) e Alfa de Cronbach (itens 

intervalares ou escalares). Geralmente, ao menos na Psicologia, admite-se que as 

medidas realizadas por meio de escalas e inventários são de tipo intervalar, fazendo 

mais usual empregar o Alfa de Cronbach como indicador de sua consistência interna. 

Este reflete o grau de covariância dos itens entre si, sendo tanto maior quanto mais 

consistente segundo exista pouca variabilidade intrassujeito e máxima inter-sujeitos 

(Gouveia, Santos & Milfont, 2009). São ideais valores de Alfas iguais ou superiores a 

0,70, sobretudo quando o propósito é diagnóstico (Nunnally, 1991; Pasquali, 2003); 

porém, com o fim de pesquisa, valores próximos ou superiores a 0,60 podem ser 

considerados aceitáveis (Clark & Watson, 1995; Gouveia, Santos & Milfont, 2009). 

A validade é um dos aspectos mais importantes da escala ou medida, pois se 

refere à eficiência do instrumento para medir o construto de interesse, isto é, se ele 

medo o que se propõe (Anastasi & Urbina, 2000). Três classes principais de validade 

são comumente referidas na literatura, a saber: validade de conteúdo, validade de 

critério e validade de construto. De acordo com Pasquali (2003), a validade de 

conteúdo está presente quando a medida constitui uma amostra representativa de um 

universo de comportamentos e é aplicável quando se pode delimitar, a priori e 

claramente, um universo de comportamentos que pretendem cobrir um conteúdo 

demarcado. A validade de critério se refere ao grau de eficácia que o instrumento 

apresenta na predição do desempenho específico de uma pessoa ou grupo. Esta validade 

pode ser preditiva (quando os dados são coletados após a construção da escala) ou 
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concorrente (quando a coleta de dados for mais ou menos simultânea à elaboração ou 

adaptações do instrumento). Finalmente, a validade de construto consiste em descobrir 

se a escala constitui uma representação legítima do traço latente, o que pode ser 

demonstrado por meio da análise fatorial, análise de consistência interna e correlação 

com outros instrumentos que estejam teoricamente associados com o construto medido 

(validade convergente) ou que não se relacionem com variáveis com as quais o 

construto não deveria medir (validade discriminante). A validade de construto é o tipo 

mais fundamental, suplantando quaisquer outros tipos; assim sendo, todo instrumento 

deve reunir primeiramente evidências de validade de construto. 

De acordo com o previamente comentado, quando uma escala é elaborada e 

validada em um outro país ou em um mesmo país que apresenta culturas heterogêneas, 

como é o caso do Brasil, é importante que se reúna provas de sua validação de 

construto. Caso isso não seja realizado, pode comprometer os resultados obtidos com o 

seu emprego. Portanto, deve-se seguir alguns passos essenciais, como elaborar os itens, 

escrever as instruções sobre como respondê-los e definir a escala de resposta, assegurar 

que o mesmo tem validade facial (aparente, isto é, sugere que mede o que pretende) e é 

semanticamente compreensível (validade semântica). Isso apenas para contar com uma 

versão experimental, condição para ir a campo coletar dados com o fim de conhecer 

evidências acerca de suas propriedades psicométricas (validade e precisão). 

No âmbito da Psicologia brasileira são freqüentes os estudos para adaptação e 

validação de instrumentos estadunidenses, franceses, espanhóis e portugueses. Isso tem 

ocorrido, sobretudo, porque pode possibilitar, ao pesquisador, uma economia de tempo 

e de recursos financeiros, já que construir um instrumento requer mais etapas a serem 

realizadas e, portanto, mais gastos a serem efetivados. Entretanto, quando não existe 

instrumento adequado que possa ser adaptado à realidade local, é inevitável o esforço de 
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construir um novo, cumprindo todas as etapas previamente listadas. Este é precisamente 

o caso nesta tese; embora exista uma medida de atitudes frente à tatuagem (Armstrong, 

Owen, Roberts & Koch, 2002), não foi encontrada uma específica com respeito ao 

piercing. 

O estudo sobre as atitudes frente ao uso do piercing tem relevância prática, pois 

quotidianamente este tipo de apetrecho faz parte da vida dos indivíduos, nem sempre 

amplamente aceitos. Além disso, como previamente discutido, o uso de e as atitudes 

frente ao piercing podem se correlacionar com comportamentos de risco. Portanto, 

compreender de que forma os fatores associados com as atitudes frente ao uso deste 

ornamento corporal é plenamente justificável. Neste sentido, em razão da escassez de 

medidas específicas a respeito, um passo preliminar é contar com uma medida que 

reúna parâmetros psicométricos satisfatórios. Este estudo tem justamente como objetivo 

principal a construção do dito instrumento, checando evidências de sua validade fatorial 

e consistência interna. Entretanto, confia-se igualmente que seja possível construir um 

modelo explicativo, ainda que preliminar, sobre as atitudes frente ao uso do piercing. 

 

3.2. Método 

3.2.1. Delineamento e Hipóteses 

Tratou-se de um estudo correlacional, ex post facto, de natureza psicométrica. 

Em razão do que tem sido definido acerca de atitudes frente à tatuagem (Medeiros, 

Gouveia, Pimentel, Soares & Lima, no prelo) e comportamentos desviantes, como o 

consumo de drogas (Gouveia, Pimentel, Medeiros, Gouveia & Palmeira, 2007; Gouveia, 

Pimentel, Queiroga, Meira & Jesus, 2005), estabeleceu-se a hipótese de que a medida de 

atitudes frente ao piercing será unifatorial, isto é, existirá uma dimensão latente que 
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explicará a forma consistente com que as pessoas do estudo respondem todos os itens 

do dito instrumento.  

3.2.2. Participantes 

Contou-se com uma amostra de conveniência (não-probabilística). Participaram 

voluntariamente desta pesquisa 273 estudantes universitários de uma faculdade 

particular da cidade de João Pessoa (PB). Estes se distribuíram quase que 

equitativamente quanto ao sexo (masculino = 51,9% e feminino = 48,1%), com idades 

entre 17 e 50 anos (m = 24,8; dp = 6,73; 83,5% com até 30 anos). Quanto à ocupação, a 

maioria indicou ser estudante (73%); os de classe média alta (B) foi maioria (62,5%; B1 

= 25% e B2 = 37,5%). 

3.2.3. Instrumentos 

Os participantes responderam a um questionário composto das seguintes partes: 

Escala de Atitudes Frente ao Uso de Piercing (EAFUP). Esta é a versão 

preliminar deste instrumento, tendo sido composta por 10 itens. Dentre estes três 

(Agradável – Desagradável; Desejável – Indesejável e Positivo – Negativo) foram 

retirados de Crites, Fabrigar e Petty (1994), por serem itens usados para medir atitudes 

gerais; os outros sete itens (Bonito – Feio; Delicado – Indelicado; Certo – Errado; 

Responsável – Irresponsável; Adequado – Inadequado; Pacífico – Rebelde e 

Convencional – Anticonvencional) foram elaborados pelo autor da presente tese, 

considerando o que tem sido discutido acerca do uso de piercings (Armstrong, Roberts, 

Owen & Koch, 2004; Stuppy, Armstrong & Casals- Ariet, 1998). Tais itens são 

apresentados em termos de uma escala de diferencial semântico, buscando saber a 

avaliação global de estar usando um piercing. Empregou-se escala de resposta consiste 

de 5 pontos, variando de -2 a + 2, com o 0 (zero) como o ponto médio. Esta escala tem 
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como estímulo a seguinte frase, que deve ser lida antes de responder cada um dos itens: 

“considero estar usando piercing...” (ver Anexo 1).  

Questionário dos Valores Básicos (QVB). Esta é uma medida elaborada por 

Gouveia (2003; Gouveia, Milfont, Fischer & Santos, 2008), contando com 18 itens ou 

valores específicos (por exemplo, Afetividade. Ter uma relação de afeto profunda e 

duradoura; Tradição. Seguir as normas sociais do seu país). Seus itens são 

respondidos em uma escala de 7 pontos, com os seguintes extremos: 1 = Nenhuma 

Importância e 7 = Extremamente Importante, indicando-se o grau de importância que 

cada valor tem como um princípio-guia para a vida da pessoa. Seus autores reuniram 

evidências da validade fatorial e consistência interna que podem ser consideradas 

aceitáveis (Gouveia, Milfont, Fischer & Coelho, 2009; Maia, 2000; Medeiros, 2008; 

Pimentel, 2004; Santos, 2008) (Anexo 2). 

Escala de Identificação com Grupos Convencionais (EIGC). Este instrumento 

partiu do trabalho de Pimentel (2004), considerando três grupos convencionais: família, 

amigos e colegas de estudo. No presente caso, procurou-se em que medida o 

respondente (1) se sentia preocupado com o bem-estar, (2) considerava que seus 

pensamentos e suas convicções correspondiam com, (3) tinha orgulho de, (4) se achava 

comprometido com e, finalmente, (5) tinha sua própria identidade definida em razão da 

pertença a tais grupos. Portanto, consideraram-se 15 estímulos / itens, correspondendo 

aos três grupos e as cinco condições. Todos os itens foram respondidos em escala tipo 

Likert, contendo sete alternativas, variando de 1 = Discordo totalmente a 7 = Concordo 

totalmente. Confia-se que esta conte com estrutura unifatorial, a exemplo da Escala de 

Identificação com Grupos Alternativos (Pimentel, Gouveia & Fonseca, 2005), aspecto 

que precisará ser comprovado neste estudo (Anexo 3). 
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Escala de Preferência Musical (EPM). Esta medida visa saber o grau de 

preferência com relação a treze estilos ou gêneros musicais, ancorados em escala de 

resposta de cinco pontos, com formato Likert, variando de 1 = Detesto a 5 = Gosto 

muito (Pimentel, Gouveia & Pessoa, 2006). De acordo com seus autores, os estilos 

musicais se reúnem em quatro fatores principais, a saber (os estilos figuram entre 

parênteses): música de massa (α = 0,80; pagode, forró, funk, samba e sertaneja), 

música anticonvencional (α = 0,73; rap, punk, heavy metal e reggae), música refinada 

(α = 0,57; samba, música clássica e MPB) e música convencional (α = 0,63; pop music, 

música religiosa e música sertaneja). Contudo, a versão empregada neste estudo foi 

algo diferente; o samba e o pagode foram definidos como um único estilo musical, 

formando o fator música de massa; na música refinada o samba foi substituído por 

bossa nova e a sertaneja por soul, além de ter sido acrescentado o estilo blues and jazz; 

e, finalmente, na música convencional o estilo música sertaneja foi substituído por 

música romântica e foi acrescentado trilhas sonoras (Anexo 4). 

Dados Demográficos. Todos os participantes responderam um conjunto de 

perguntas de natureza sócio-demográfica (por exemplo, sexo, idade, renda). O leitor 

pode consultar esta lista de perguntas no Anexo 5. 

3.2.4. Procedimento  

Para a realização da coleta de dados foi contatado o coordenador pedagógico da 

universidade particular, escolhida por conveniência, com o fim de obter a permissão 

para aplicação dos questionários. Após o consentimento da direção, a aplicação foi 

efetuada por três bolsistas de Iniciação Científica (IC) do curso de Psicologia de uma 

instituição pública. Previamente, realizou-se um treinamento com os bolsistas, que 

foram instruídos a seguirem o procedimento padrão para coleta de dados, consistindo na 

entrega dos questionários autoaplicáveis e permanecendo na sala de aula a fim de 
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esclarecer eventuais dúvidas. Mesmo nestes casos, tais colaboradores foram orientados 

a se limitarem às instruções da escala, esclarecendo os respondentes quanto à forma, 

mas não ao conteúdo de cada medida. 

Os instrumentos foram aplicados de forma coletiva em sala de aula, porém 

respondidos individualmente, bastando aos participantes seguirem as orientações dadas 

por escrito no próprio questionário. Procurou-se asseverar que seriam assegurados o 

sigilo da participação no estudo e a confidencialidade dos dados, tratados em seu 

conjunto. A todos foi informado tratar-se de uma pesquisa de natureza científica, cuja 

participação seria voluntária, podendo o respondente deixar a pesquisa a qualquer 

momento sem que isso se constituísse em prejuízo por sua parte. Em média, foram 

necessários 25 minutos para que os respondentes concluíssem sua participação no 

estudo. Nesta oportunidade, agradeceram-se aos participantes e foi disponibilizado um 

e-mail da proponente deste estudo para que os participantes tivessem a oportunidade de 

conhecer seus resultados.  

3.2.5. Análise dos Dados  

O SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), em sua versão 15, foi 

utilizado para tabular e realizar as análises dos dados. Utilizaram-se estatísticas 

descritivas (medidas de tendência central e dispersão, distribuição de frequência), 

principalmente para caracterizar os participantes do estudo. Com o fim de verificar o 

poder discriminativo dos itens, empregou-se uma MANOVA, permitindo avaliar o 

funcionamento do conjunto de itens e de cada um especificamente. A Análise Fatorial 

Exploratória, por meio do método dos eixos principais (Principal Axis factoring), foi 

empregada com o propósito de conhecer a estrutura fatorial das seguintes medidas: 

Escala de Atitudes frente ao Uso de Piercing, Escala de Preferência Musical e Escala 

de Identificação com Grupos Convencionais. O Alfa de Cronbach foi utilizado como 
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índice de consistência interna (precisão) do(s) fator(es) resultantes, permitindo verificar 

a coerência que cada item tem com os demais que compõem o instrumento (Pasquali, 

1999, 2003). 

 

3.3. Resultados 

Os resultados são apresentados em subseções, organizadas segundo a ênfase nas 

medidas e na elaboração de um modelo teórico preliminar acerca da explicação das 

atitudes frente ao uso de piercing. Portanto, antes de abordar este tópico, consideram-se 

as três medidas cujos parâmetros psicométricos no contexto de realização deste estudo 

são ainda desconhecidos: Escala de Identificação com Grupos Convencionais (EIGC), 

Escala de Preferência Musical (EPM-16) e Escala de Atitudes frente ao Uso de 

Piercing (EAFUP). As duas primeiras, mesmo contando com algumas evidências e 

estudos prévios que as fundamentem, não foram testadas no contexto paraibano da 

forma como se apresenta; a última escala considerada é de interesse principal desta tese, 

merecendo um destaque. Portanto, principia-se esta seção com os procedimentos para 

elaboração e conhecimento dos parâmetros psicométricos da EAFUP. 

3.3.1. Elaboração e Evidências de Validade e Consistência Interna da EAFUP 

 Como não existia uma versão prévia deste instrumento, decidiu-se seguir um 

passo a passo, consistindo na verificação de sua validade semântica, logo no poder 

discriminativo dos itens e, por fim, checagem de sua validade fatorial e consistência 

interna. Estes passos são descritos a seguir. 
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3.3.1.1. Validade Semântica 

Considerando o conjunto de dez itens inicialmente elaborados, procedeu-se à 

validação semântica da EAFUP. Neste caso, o propósito foi conhecer em que medida as 

instruções, os itens e a escala de resposta eram compreensíveis para os potenciais 

participantes do estudo. Fizeram parte 20 estudantes universitários do primeiro período 

do curso de Administração de uma instituição privada de ensino em João Pessoa, 

equitativamente distribuídos quanto ao sexo. Tais participantes foram escolhidos por 

representar o extrato potencialmente mais baixo da população-meta, permitindo 

averiguar satisfatoriamente a qualidade semântica do instrumento. A todos foram 

solicitados, individualmente, que lessem as instruções e logo procurassem responder 

cada um dos itens de acordo com a escala de resposta que se apresentava, devendo 

indicar qualquer dificuldade de incompreensão.  

Talvez por tratar-se de adjetivos opostos e não frases extensas, tais participantes 

não relataram qualquer dificuldade; também revelaram que a escala de resposta era 

adequada, permitindo se situar mais favorável a um ou outro pólo da dimensão avaliada, 

podendo respondê-lo adequadamente a partir das instruções apresentadas. Em razão 

disso, considerou-se contar com uma versão semanticamente válida da EAFUP, 

carecendo avaliar a qualidade métrica (poder discriminativo) de seus itens, aspecto que 

é considerado no tópico a seguir. 

3.3.1.2. Poder Discriminativo dos Itens 

Embora existam diversas alternativas para conhecer o poder discriminativo dos 

itens (Pasquali, 2003), nesta oportunidade as análises foram realizadas a partir da Teoria 

Clássica dos Testes, considerando o critério da mediana. No caso, pretendeu-se 

conhecer em que medida cada um dos itens conseguia diferenciar pessoas com 

magnitudes próximas no traço latente (atitudes frente ao uso de piercing).  
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Neste sentido, somando-se todos os itens, criou-se uma pontuação total a partir 

da qual foi encontrada a mediana e definidos os grupos inferior (pontuação 

imediatamente abaixo da mediana) e superior (pontuação imediatamente acima da 

mediana). Com o fim de calcular a mediana, procurou-se modificar a escala de resposta, 

recodificando os valores como seguem: -2 = 1, -1 = 2, 0 = 3, +1 = 4 e +2 = 5. Portanto, 

a mediana ficou em 32, ponto a partir do qual foram construídos os grupos inferior e 

superior. Evitando comparar item a item por meio do teste t de Student, decidiu-se 

checar a qualidade do conjunto de itens e de cada um especificamente. Deste modo, 

realizou-se uma MANOVA para medidas independentes (itens), considerando os grupos 

critérios como fator (variável antecedente). Os resultados desta análise são mostrados na 

Tabela 2. 

 
   Tabela 2. Poder Discriminativo dos Itens da EAFUP 

Item Grupos – Critério  
Inferior Superior Contraste 

      m  dp   m       dp F       p         η 
Positivo – Negativo 1,69 0,85 3,64    1,04 250,37    0,000       0,72 
Simpático – Antipático 1,82 0,90 3,87    0,80 339,22    0,000       0,76 
Agradável – Desagradável 1,66 0,84 3,66    0,95 290,77    0,000       0,74 
Desejável – Indesejável 1,56 0,94 3,77    0,95 323,39    0,000       0,75 
Bonito – Feio 1,89 1,14 4,06    0,83 278,40    0,000       0,73 
Delicado – Indelicado 1,61 0,85 3,72    0,92 332,31    0,000       0,76 
Certo – Errado 1,75 0,88 3,52    0,85 245,71    0,000       0,71 
Responsável – Irresponsável 1,70 0,85 3,50    0,80 276,30    0,000       0,73 
Adequado – Inadequado 1,57 0,77 3,38    0,87 283,33    0,000       0,74 
Pacifico – Rebelde 1,67 0,83 3,47    0,89 257,50    0,000       0,72 
Convencional–
Anticonvenciona 

   1,50 0,74 3,39    0,93    297,29    0,000       0,74 

 

Destaca-se inicialmente que o fator grupos-critério foi preponderante para 

explicar a variabilidade nas pontuações de todos os itens [Lambda de Wilks, λ = 0,05, F 

(11, 225) = 384,05, p < 0,001]. Em termos dos itens especificamente, todos se 

mostraram discriminativos, isto é, os indivíduos do grupo superior apresentaram 

pontuações estatisticamente maiores que aqueles do grupo inferior (p < 0,001). Destaca-

se que o tamanho do efeito (η) para todos os itens foi superior a 0,70, aproximando-se 
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de valor considerado alto (0,80; Cohen, 1992, p. 157). Portanto, conclui-se que tais itens 

são discriminativos. Resta, entretanto, reunir evidências acerca da adequação dos 

parâmetros psicométricos da EAFUP, cujos resultados são descritos a seguir. 

3.3.1.3. Evidências de Validade Fatorial e Consistência Interna  

O primeiro passo foi conhecer se a EAFUP apresentava validade fatorial, 

entendendo-se que deveria ser extraído um único fator. Contudo, previamente foi 

checada a pertinência de ser efetuado este tipo de análise, tendo-se em conta dois 

indicadores principais: KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) e Teste de Esfericidade de Bartlett 

(χ²). O primeiro trabalha com as correlações parciais das variáveis, devendo ser aceitos 

os valores iguais ou superiores a 0,60; o segundo, por sua vez, comprova a hipótese de 

que a matriz de covariâncias é uma matriz identidade, rejeitando-a se o valor 

correspondente for estatisticamente significativo (p < 0,05) (Tabachnick & Fidell, 

2007). Os resultados corroboram a adequação da análise fatorial [KMO = 0,95 e χ² (55) 

= 3.192,27, p < 0,001]. Neste caso, decidiu-se efetuar uma análise de componentes 

principais (CP), sem especificar o número de fatores (componentes) a extrair ou o tipo 

de rotação. Um único fator atendeu o critério de Kaiser, isto é, valor próprio igual ou 

superior a 1 (8,41), explicando 76,5% da variância total. Este resultado é observado 

também quando realizada uma análise paralela, admitindo-se a mesma estrutura do 

banco de dados deste estudo (273 sujeitos, 11 itens) e realizando 1.000 simulações; na 

ocasião, apenas o valor próprio observado do primeiro componente foi superior àquele 

simulado (m = 1,33 e Percentil 95% = 1,42). Finalmente, corrobora-se a extração de um 

único fator por meio do critério de Cattell, isto é, a distribuição gráfica dos valores 

próprios, indicando-se como critério de decisão o ponto a partir do qual se observa um 

“cotovelo”, quando os valores próprios passam a não se diferenciarem entre eles. Veja-

se a Figura 5. 
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Figura 5. Distribuição dos Valores Próprios da EAFUP 

 

Os resultados da análise da análise CP são resumidos na Tabela 3. Conforme se 

pode verificar nesta tabela, todos os itens saturaram de maneira satisfatória no fator 

geral de atitudes frente ao uso de piercing, isto é, com cargas superiores a |0,40|, 

variando de 0,69 (positiva – negativa) a 0,92 (simpático – antipático).  

Tabela 3. Estrutura Fatorial da Escala de Atitudes Frente ao Uso de Piercing (EAFUP) 
                   Itens Carga h2 

Simpático – Antipático 0,92 0,85 
Responsável – Irresponsável 0,90 0,81 
Certo – Errado 0,90 0,81   
Bonito – Feio 0,88 0,77 
Agradável – Desagradável 0,88 0,77 
Adequado – Inadequado 0,88 0,77 
Delicado – Indelicado 0,87 0,76 
Pacífico – Rebelde 0,87 0,76  
Desejável – Indesejável 0,84 0,71 
Convencional – Anticonvencional 0,84   0,71 
Positivo – Negativo 0,83 0,69 

Número de itens 11  
Valor Próprio 8,41   
% da variância 76,5  
Alfa de Cronbach 0,97    
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Considerando a leitura dos itens e o sentido final da escala de resposta, a maior 

pontuação neste fator reflete atitudes desfavoráveis (negativas) frente ao uso de 

piercing. Resta, contudo, checar a consistência interna desta escala. No caso, calculou-

se o Alfa de Cronbach (α) para o fator geral, que resultou em 0,97. Além deste 

indicador, avaliou-se também sua homogeneidade, avaliada por meio do coeficiente de 

correlação corrigida item-total (ritem.total), que variou de 0,79 a 0,90 (ritem.total = 0,77).  

 Chegado este ponto, parece evidente a adequação da EAFUP, tanto no âmbito 

dos itens individualmente como do instrumento em si. Porém, antes de passar a 

elaboração do modelo preliminar, demanda-se conhecer a validade fatorial e a 

consistência interna de dois outros instrumentos: Escala de Identificação com Grupos 

Convencionais e Escala de Preferência Musical. Lembrando, ambos partiram de 

modelos prévios, embora tenham sido introduzidas modificações que demandam que se 

conheçam seus parâmetros psicométricos. 

3.3.2. Escala de Identificação com Grupos Convencionais (EIGC) 

 Conforme foi dito no método, este instrumento foi formado por 15 itens, 

representando aspectos de identificação com três grupos ou tipos de atores sociais 

(família, amigos e colegas de universidade). Um único fator deveria ser esperando. 

Contudo, antes de comprová-lo, decidiu-se atestar a adequação de se realizar uma 

análise fatorial, considerando os critérios de KMO e Teste de Esfericidade de Bartlett. 

Os resultados suportaram este tipo de análise estatística, como seguem: KMO = 0,77 e 

χ² (105) = 1.574,43, p < 0,001. Considerando o critério de Kaiser, quatro fatores foram 

encontrados (valores próprios observados: 5,07, 2,24, 1,35 e 1,10), explicando 

conjuntamente 65,1% da variância total. Procurando checar esta solução, apelou-se para 

o critério de Cattell, que pode ser apreendido na figura a seguir. 
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Figura 6. Distribuição dos Valores Próprios da EIGC 

  

Conforme se observa nesta figura, parece admissível uma solução de três a cinco 

componentes. Contudo, procurando dirimir dúvidas, realizou-se também uma análise 

paralela. Admitindo o mesmo banco de dados (273 sujeitos e 15 itens), realizando 

1.000 simulações, os primeiros cinco valores próprios simulados foram: 1,42, 1,32, 

1,25, 1,19 e 1,13. Comparando-se estes valores com aqueles observados, constata-se 

que apenas os três primeiros componentes emergiram com clareza para representar as 

pontuações dos participantes na EIGC. Portanto, decidiu-se solicitar a extração dos três 

componentes, fixando a rotação ortogonal (varimax). Os resultados são apresentados na 

Tabela 4 a seguir. 
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Tabela 4. Estrutura Fatorial da Escala de Identificação com Grupos Convencionais 

Itens 
Componentes Geral 

I II III h² ai.f. h² 
07. Orgulho da família 0,82 0,11 -0,01 0,68 0,59 0,35 
10. Comprometimento e lealdade maior com a família 0,82 0,16 0,07 0,70 0,66 0,44 
01. Preocupação com o bem-estar da família 0,77 0,19 -0,14 0,65 0,54 0,29 
04. Convicções coerentes com as da família 0,57 -0,14 0,45 0,55 0,50 0,25 
13. Identidade definida por pertença à família 0,56 -0,01 0,38 0,46 0,54 0,29 
11. Comprometimento e lealdade maior com os amigos 0,52 0,43 0,18 0,49 0,68 0,46 
08. Orgulho dos amigos 0,51 0,44 0,27 0,53 0,72 0,52 
03. Preocupação com o bem-estar dos colegas 0,15 0,78 0,10 0,64 0,60 0,36 
09. Orgulho dos colegas 0,00 0,68 0,26 0,53 0,53 0,28 
02. Preocupação com o bem-estar dos amigos 0,42 0,65 -0,06 0,60 0,63 0,40 

12. Comprometimento e lealdade maior com colegas 0,09 0,64 0,37 0,55 0,62 0,38 

05. Convicções coerentes com as dos amigos 0,16 0,04 0,75 0,59 0,49 0,24 
06. Convicções coerentes com as dos colegas -0,03 0,25 0,73 0,60 0,47 0,22 
15. Identidade definida por pertença aos colegas -0,11 0,47 0,63 0,63 0,51 0,26 
14. Identidade definida por pertença aos amigos 0,18 0,30 0,57 0,45  0,57 0,32 
Número de itens  7  4  4  15  
Valor Próprio 5,07 2,24 1,35  5,07  
% Variância 33,8 14,9 9,0  33,8  
Alfa de Cronbach   0,79   0,74   0,74  0,85  

Nota: h² = Comunalidade; ai.f. = Carga fatorial. 
 
  
 Conforme é possível verificar, tomando-se como referência que o item apresente 

saturação igual ou superior a |0,50| em seu fator de pertença e abaixo disso nos demais, 

os três fatores (componentes) desta medida são claros. Eles explicam conjuntamente 

57,8% da variância total, podendo ser descritos nos seguintes termos: 

Fator I. Este é formado por sete itens (por exemplo, orgulho da família; 

comprometimento e lealdade maior à família), acentuando, principalmente, a 

importância atribuída à família, compartilhando pensamentos e convicções, zelando 

pelo seu bem-estar e tendo a concepção de uma identidade pessoa fundamentada na 

família. Neste sentido, pode ser definido como identificação com a família. Sua 

consistência interna (Alfa de Cronbach, α) foi, 0,79. 

Fator II. Estando composto por quatro itens (por exemplo, preocupação com o bem-

estar dos colegas; orgulho dos colegas), define uma relação estreita com os colegas, 

preocupando-se com seu bem-estar, estando orgulhoso de tê-los e compartilhando idéias 
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e convicções. Portanto, pode ser adequadamente definido como identificação com os 

colegas. Seu Alfa de Cronbach foi 0,74. 

Fator III. Este fator reúne quatro itens (por exemplo, convicções coerentes com as dos 

amigos; convicções coerentes com as dos colegas), sendo algo difuso quanto ao foco no 

grupo ou personagem, contemplando tanto amigos como colegas. Pode ser definido, 

neste sentido, como compartilhar convicções e identidade com os colegas e amigos. O 

mesmo apresentou consistência interna (α) de 0,74. 

Embora os três fatores pareçam emergir com clareza, sobretudo os dois 

primeiros, percebe-se na Tabela 4 que dos 15 itens que compõem esta medida, oito 

deles saturam com carga fatorial igual ou superior a |0,30| em mais de um fator. Este 

aspecto sugere correlações entre os três fatores, o que se confirma. Especificamente, o 

Fator I e correlacionou com o Fator II (r = 0,47, p < 0,001) e Fator III (r = 0,38, p < 

0,001) e, finalmente, estes dois fatores também se correlacionaram entre si (r = 0,50, p 

< 0,001). Desde modo, coerente com o que se esperaria, pode-se pensar em um fator 

geral de identificação com grupos convencionais, que apresentaram saturações variando 

de 0,48 (convicções coerentes com as dos colegas) a 0,72 (orgulho dos amigos). Este 

fator geral apresentou Alfa de Cronbach de 0,85, que é estatisticamente superior ao 

coeficiente máximo dos componentes individuais, isto é, 0,79 [t (271) = 3,42, p < 

0,001]. Portanto, decidiu-se considerá-lo em lugar de tratar cada fator separadamente, 

assegurando maior precisão na medida e parcimônia nas explicações.  

3.3.3. Escala de Preferência Musical (EPM-16) 

 Como se descreveu previamente, esta medida representa uma versão modificada 

daquela proposta por Pimentel (2004). Contudo, esperava-se que fossem identificados 

os quatro fatores de preferência musical, como elencados previamente. Neste sentido, 

checou-se inicialmente a possibilidade de efetuar uma análise fatorial, o que foi 



 

128 
 

corroborado [KMO = 0,73 e Teste de Esfericidade de Bartlett, χ²(120) = 856,79, p < 

0,001). Decidiu-se, então, realizar uma análise de componentes principais (CP), fixando 

a rotação varimax. De acordo com o critério de Kaiser (valor próprio igual ou superior a 

1), foram encontrados até cinco componentes (3,36, 2,48, 1,91, 1,24 e 1,02). Contudo, 

segundo o critério de Cattell, são mais nítidos os quatro primeiros componentes, como 

se constata na Figura 7 a seguir. 
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Figura 7. Distribuição dos Valores Próprios da EPM-16 

  

Visando, dirimir dúvidas realizou-se uma análise paralela, assumindo a mesma 

estrutura do banco de dados original (16 itens, 273 participantes), efetuando 1.000 

simulações. Os cinco primeiros valores próprios médios simulados foram: 1,44, 1,34, 

1,27 e 1,20. Claramente, os três primeiros valores próprios observados são superiores 

aos simulados; o quarto não difere de forma nítida e o quinto observado é claramente 

inferior ao simulado. Portanto, as soluções com três e quatro fatores são defensáveis, 
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tendo sido esta última a escolhida. Desta forma, fixou-se a extração de quatro fatores, 

cujos resultados são mostrados na Tabela 5 a seguir. 

  

Tabela 5. Estrutura Fatorial da Escala de Preferência Musical 

Estilos Musicais 
  

Componentes 

I II III IV h² 
Punk 0,74 -0,07 0,15 0,12 0,59 
Reggae 0,71 0,02 0,08 -0,07 0,52 
Heavy Metal 0,69 -0,17 0,25 0,09 0,58 
Rap 0,66 0,25 0,03 0,08 0,50 
Samba e Pagode 0,12 0,77 -0,04 0,12 0,62 
Forró -0,13 0,72 -0,19 0,17 0,60 
Sertanejo  -0,06 0,66 0,25 0,26 0,57 
Funk 0,48 0,53 -0,23 0,04 0,57 
Blues e Jazz 0,19 -0,17 0,80 -0,00 0,70 
Bossa Nova -0,07 0,03 0,70 0,26 0,56 
Música Clássica 0,17 -0,11 0,66 0,27 0,55 
Soul Brasileiro 0,29 0,32 0,55 -0,19 0,52 
Música Romântica  -0,17 0,17 0,06 0,80 0,70 
Pop Internacional 0,31 -0,04 -0,05 0,77 0,69 
Trilhas Sonoras 0,02 0,28 0,19 0,67 0,56 
Gospel  0,06 0,11 0,11 0,37 0,16 
Número de Itens 4 4 4 4  
Valor Próprio 3,36 2,48 1,91 1,24  
% Variância 21,1 15,5 12,0 7,7  
Alfa de Cronbach 0,70 0,67 0,68 0,63  

 

Os quatro fatores explicaram conjuntamente 56,2% da variância total, sendo 

cada um formado pelos quatro itens propostos para representar cada um dos grupos de 

estilos musicais, que dão nomes aos fatores respectivos: música anticonvencional 

(punk, reggae, heavy metal e rap), música de massa (samba e pagode, forr’o, sertanejo e 

funk), música refinada (blues e jazz, bossa nova, música clássica e soul brasileiro) e 

música convencional (música romântica, pop internacional, trilhas sonoras e gospel). 

Todos os Alfas de Cronbach foram superiores a 0,60. 

Em resumo, as três medidas consideradas mostraram parâmetros psicométricos 

satisfatórios, isto é, validade fatorial e consistência interna, atendendo ao menos os 

propósitos de pesquisa. Portanto, reuniram-se provas de que podem ser adequadamente 

empregadas nesta tese. Entretanto, resta como último objetivo deste primeiro estudo, 
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conhecer os correlatos das atitudes frente ao uso do piercing, o que poderá embasar 

posteriormente a elaboração de um modelo explicativo a respeito.  

3.3.4. Correlatos das Atitudes frente ao Uso de Piercing 

 Embora se conheçam alguns dos correlatos potenciais das atitudes frente ao uso 

de piercing, conforme indicados no marco teórico, não foi encontrada qualquer 

pesquisa empírica no país que permita pensar em um modelo explicativo de tais 

atitudes. Neste sentido, o presente estudo representa um primeiro passo; não foi seu 

objetivo principal propor neste instante um modelo, mas em razão da disponibilidade de 

dados, decidiu-se levantar algumas possibilidades de variáveis antecedentes. Partiu-se, 

então, para correlacionar as atitudes frente ao uso de piercing com os valores humanos, 

os estilos musicais e a identificação com grupos convencionais. Os resultados são 

mostrados na Tabela 6. 

 De acordo com a referida tabela, duas foram as variáveis com as quais as 

atitudes frente ao uso de piercing se correlacionaram significativamente: a subfunção 

valorativa normativa (r = -0,15, p < 0,05) e o estilo musical anticonvencional (r = 0,25, 

p < 0,001). Entretanto, quando ponderados os coeficientes de correlação (atenuação 

quanto à imprecisão ou inconsistência da medida), uma outra variável se mostrou 

relevante: a subfunção valorativa experimentação (r = 0,15, p < 0,05); as outras duas 

variáveis aumentaram também seus coeficientes depois da atenuação: valores 

normativos (r = -0,19, p < 0,01) e músicas anticonvencionais (r = 0,30, p < 0,001). Este 

conjunto de achados significa que as pessoas que dão mais importância aos valores 

normativos mostram mais atitudes negativas frente ao uso de piercing, enquanto que 

aquelas que preferem músicas anticonvencionais e priorizam valores de experimentação 

são mais prováveis apresentar atitudes positivas em relação a este tipo de 

modificação.corporal.  
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Tabela 6. Correlatos valorativos, musicais e identitários das atitudes frente ao uso de piercing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 (teste bicaudal; eliminação por pares de 
casos em branco – missing) 
 
 
 Em resumo, constatou-se que algumas variáveis, como os valores (normativos e 

de experimentação) e os estilos musicais (anticonvencionais), podem ter relação com as 

atitudes frente ao uso de piercing. Porém, ao menos no caso de grupos convencionais, a 

identificação dos jovens com tais grupos foram independentes de suas atitudes frente a 

dito objeto de modificação corporal. Não obstante, estes dados não parecem ser 

suficientes para propor um modelo explicativo de tais atitudes. 

 

3.4. Discussão Parcial 

O objetivo principal do presente estudo foi elaborar uma medida de atitudes 

frente ao uso de piercing e conhecer evidências de seus parâmetros psicométricos, isto 

é, validade fatorial e consistência interna. Contudo, também foram checadas as 

qualidades psicométricas de duas outras medidas (Escala de Identificação com Grupos 

Convencionais e Escala de Preferência Musical), e correlacionadas as atitudes frente ao 

uso de piercing com valores humanos, estilos musicais e identificação grupal. Estes 

resultados são discutidos separadamente a seguir. Antes, no entanto, frise-se que se 

Correlatos N m dp α r ratenuação 

Su
bf

un
çõ

es
 

va
lo

ra
tiv

as
 Experimentação 243 5,4 0,96 0,52   0,11   0,15* 

Realização 243 5,3 1,01 0,55   0,06   0,08 
Existência 243 6,4 0,61 0,39  -0,07  -0,11 
Suprapessoal 243 5,9 0,77 0,49   0,05   0,07 
Interacional 243 5,9 0,79 0,45   0,02   0,03 
Normativa 243 5,6 1,04 0,65  -0,15*  -0,19** 

Es
til

os
 

m
us

ic
ai

s Refinado 214 3,1 1,52 0,68   0,04   0,05 
Massa 231 4,2 1,50 0,67   0,03   0,04 
Convencional 229 4,3 1,48 0,63  -0,08  -0,10 
Anticonvencional 222 2,9 1,59 0,70  0,25***   0,30*** 

 Identificação grupal 216 5,4 0,76 0,85   0,03   0,03 
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contou com a participação de mais de 200 respondentes, número considerado 

satisfatório para realizar análises estatísticas robustas (Watkins, 1989). Portanto, é 

importante compreender que não se pretendeu com este estudo generalizar os 

resultados; o interesse foi mais específico, psicométrico.  

Escala de Atitudes frente ao Uso de Piercing 

Inicialmente, checou-se a adequação dos itens da Escala de Atitudes frente ao 

Uso de Piercing (EAFUP), oportunidade em que se efetuou sua análise empírica. 

Precisamente, comprovou-se o poder discriminativo dos onze itens que a compõem. 

Adotando-se o critério da mediana, considerado mais restritivo (exigente) (Pasquali, 

2003), observou-se que todos os itens discriminaram satisfatoriamente (p < 0,001) e na 

direção teoricamente esperada. O tamanho do efeito (η > 0,70) pode ser considerado 

substancial (Cohen, 1992), indicando tratar-se de um conjunto adequado de itens. 

No que se refere à validade fatorial deste instrumento, os resultados foram 

também adequados. Como ocorreu com a medida de atitudes frente a taguagens, que 

partiu de pares similares de adjetivos (Medeiros, 2008), a EAFUP se apresentou 

claramente como unifatorial. A variância explicada por este fator geral foi superior a ¾, 

sendo montante bastante favorável quando se têm em conta a explicação média 

proporcionada por um único fator; assim mesmo as cargas fatoriais médias podem ser 

consideradas substancialmente altas (Peterson, 2000). 

Quando se considera seu parâmetro de precisão, no caso específico, consistência 

interna, o coeficiente observado cumpre satisfatoriamente o ponto de corte que tem sido 

sugerido na literatura, isto é, 0,70 (Nunnally, 1991). Além disso, considerando que o 

Alfa de Cronbach pode ser influenciado pelo número de itens que compõem o 

instrumento (Pasquali, 2003), teve-se em conta um indicador que avalia a qualidade de 

cada item individualmente: homogeneidade. Concretamente, as correlações item-total 
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foram superiores ao que tem sido recomendado, algo próximo a 0,20-0,30 (Clark & 

Watson, 1995). 

Em resumo, de acordo com estes resultados, conclui-se que esta é uma medida 

adequada, como parâmetros psicométricos que atendem critérios exigentes, podendo ser 

empregada em estudos onde o propósito for realizar triagem (levantamento) das atitudes 

das pessoas frente ao uso de piercing, assim como conhecer seus correlatos. Resta, 

ainda, discutir os parâmetros das outras medidas avaliadas. 

Medidas de Identificação com Grupos e Preferência Musical 

A medida de identificação com grupos convencionais mostrou-se multifatorial, 

reunindo três fatores: identificação com a família, identificação com os colegas e 

compartilhar convicções e identidade com os colegas e amigos. Mais da metade da 

variância foi explicada por tais fatores, que se mostraram correlacionados entre si. Neste 

sentido, admitiu-se também uma estrutura unifatorial, que reuniu os 15 itens desta 

escala, com saturações acima do que tem sido preconizado (0,32; Gorsuch, 1983; 

Pasquali, 2003). Tantos os fatores específicos como o geral apresentaram consistência 

interna (Alfa de Cronbach) acima de 0,70; no caso específico do fator geral, superou 

0,80, que pode ser considerado um índice muito bom (Nunnally, 1991). Portanto, 

reuniram-se evidências de que a Escala de Identificação com Grupos Convencionais 

apresenta validade fatorial e consistência interna aceitáveis, podendo ser tratada como 

uma medida unifatorial. 

O instrumento para avaliar a preferência musical (EPM-16), como esperado, 

apresentou-se como multifatorial (Pimentel, 2004). Seus quatro fatores (música 

anticonvencional, música de massa, música refinada e música convencional) 

explicaram mais de 50% da variância explicada. Estes eram esperados, retratando os 

principais estilos musicais no país (Gouveia, Pimentel, Santana, Chaves & Rodrigues, 
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2008; Pimentel & Donnell, 2008; Pimentel, Gouveia, Santana, Chaves & Rodrigues, 

2009). Os Alfas de Cronbach observados se situaram abaixo de 0,70, porém acima de 

0,50; embora não sejam valores exemplares (Peterson, 1994), podem ser admissíveis 

quando o instrumento é empregado com o propósito de pesquisa (Clark & Watson, 

1995; Mueller, 1986). Neste sentido, admite-se que a Escala de Preferência Musical, 

versão com 16 itens, reúne parâmetros psicométricos adequados que justificam seu 

empregado para conhecer os antecedentes e consequentes da preferência musical. 

Correlatos de Atitudes frente ao Uso de Piercing 

Neste estudo não se formulou qualquer hipótese específica acerca de como as 

atitudes frente ao uso de piercing se correlacionariam com as demais variáveis do 

estudo, isto é, identificação grupal, preferência musical e valores humanos. O que se 

constatou foi que unicamente as pontuações nos valores de experimentação (positiva) e 

normativos (negativa) e na preferência por músicas anticonvencionais (positiva) se 

correlacionaram com tais atitudes. Isso é coerente com o que define o modelo do 

compromisso convencional e afiliação social (Santos, 2008), isto é, a adesão a papéis e 

valores sociais (convencionais) tende a inibir atitudes e comportamentos desviantes 

(anticonvencionais), como as atitudes frente ao uso de piercing. Por outro lado, quando 

o indivíduo se pauta por valores focados neles mesmos, como os de experimentação, e 

apreciam conteúdos culturais “alternativos” (músicas anticonvencionais), tendem a se 

implicar ou endossar em maior medida atitudes e comportamentos que desviam ou 

rompem normas sociais, como o caso das atitudes favoráveis frente ao uso de piercing. 

O leitor pode ingadar se as correlações são substanciais, pois variaram de 0,15 a 

0,30. Tenha-se em conta, contudo, que em Psicologia coeficientes que superem 0,30 são 

antes uma exceção do que uma regra (Hemphill, 2003), e isso é particularmente 

verificado no contexto das atitudes, que podem resultar em variabilidade substancial das 
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respostas dos indivíduos com a consequente diminuição da consistência interna das 

medidas (Peterson, 1994) e correlações baixas (Gouveia, Santos & Milfont, 2009). 

Neste sentido, pode-se admitir que tais correlações podem ser levadas em conta com os 

primeiros indícios, nesta tese, favoráveis à hipótese de compromisso convencional. No 

estudo a seguir esta é mais amplamente avaliada. 
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Capítulo 4. Estudo 2. Modelo Explicativo de Atitudes frente ao 
Piercing 
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4.1. Introdução 

Previamente foram testados alguns instrumentos cujas pontuações poderiam ser 

empregadas para explicar as atitudes frente ao uso de piercing. Entretanto, como 

pareceu evidente, unicamente duas funções valorativas (experimentação e normativa) e 

a preferência pelo estilo musical anticonvencional (Chaves, 2006; Fonseca,2008; 

Medeiros, 2008; Santos, 2008). Portanto, decidiu-se que tais variáveis precisariam ser 

inseridas no presente estudo. Contudo, seu enfoco não se restringiu a aspectos 

psicométricos, mas, sobretudo, s elaborar um modelo explicativo das atitudes frente ao 

uso de piercing, avaliando inclusive a implicação que estas podem ter na predição de 

atitudes frente às drogas psicotrópicas e do seu uso. Portanto, novas variáveis foram 

incluídas nesta oportunidade, como tratadas a seguir. 

 

4.2. Método 

4.2.1. Delineamento e Hipóteses 

Tratou-se de um delineamento de tipo correlacional (ex post facto), de natureza 

quantitativa, procurando conhecer os antecedentes das atitudes frente ao uso de piercing 

e sua relação com as atitudes frente às drogas. Considerando o marco teórico e os 

resultados do estudo previamente descrito, foram elaboradas cinco hipóteses principais: 

 

Hipótese 1  (H1): As pontuações nos valores de experimentação estarão inversamente 

correlacionadas com as atitudes negativas frente ao uso de piercing. 

Hipótese 2 (H2): As pontuações nos valores normativos estarão diretamente 

correlacionadas com as atitudes negativas frente ao uso de piercing. 
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Hipótese 3 (H3): A menor preferência por estilos musicais anticonvencionais estará 

diretamente correlacionadas com as atitudes negativas frente ao uso 

de piercing. 

Hipótese 4  (H4): As pontuações na medida de identificação com grupos alternativos 

estarão diretamente correlacionadas com as atitudes negativas frente 

ao uso de piercing. 

Hipótese 5 (H5): As pontuações nas atitudes negativas frente as drogas em geral estarão 

diretamente correlacionadas com as atitudes negativas frente ao uso 

de piercing. 

 

4.2.2. Participantes 

Contou-se com uma amostra de conveniência (não-probabilística) formada por 

210 participantes, todos estudantes universitários de uma instituição pública de ensino 

de João Pessoa (PB), pertencentes a 17 cursos, com predominância dos estudantes de 

Psicologia (17,9%), Educação Física (13%), Engenharia Mecânica (12,4%), Fisioterapia 

e Matemática (11,4% cada um). Estes tinham idade variando de 16 a 31 anos (m = 20,3 

e dp = 2,49), sendo a maioria do sexo masculino (57%), solteira (92,8%), considerando-

se religiosos (43,4%) e de classe socioeconômica média (62,9%). 

4.2.3. Instrumentos 

Os participantes responderam um questionário, impresso em formato de um 

“caderno”, contendo as seguintes medidas auto–aplicáveis: 

Escala de Atitudes Frente ao uso de Piercing (EAFUP). Este instrumento, 

elaborado no Estudo 1 (ver detalhe de seus parâmetros psicométricos), conta com onze 

itens ou pares de adjetivos, que devem ser respondidos em uma escala de diferencial 
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semântico de 5 pontos (+2 a -2, tendo o 0 “zero” como ponto médio da escala). 

Lembrando, os itens são respondidos tomando como referência a seguinte frase: 

“Considero estar usando PIERCINGS”, seguida dos adjetivos simpático – antipático, 

certo – errado, agradável – desagradável, adequado – inadequado, responsável – 

irresponsável, delicado – agressivo, pacífico – rebelde, desejável – indesejável, bonito 

– feio, positivo – negativo e convencional – anticonvencional (Anexo 1). 

Questionário dos Valores Básicos (QVB). Esta medida foi elaborada por 

Gouveia e seus colaboradores (2003; Gouveia, Milfont, Fischer & Santos, 2008), tendo 

sido empregada no estudo anteriormente descrito. Consta de 18 itens ou valores 

específicos (por exemplo, Afetividade. Ter uma relação de afeto profunda e 

duradoura; Tradição. Seguir as normas sociais do seu país). O indivíduo precisa ler 

cada um com atenção, e posteriormente indicar seu grau de importância como um 

princípio-guia sua vida, empregando uma escala de 7 pontos, variando de 1 = Nenhuma 

Importância a 7 = Extremamente Importante (Anexo 2).  

Escala de Identificação com Grupos Alternativos (EIGA). Embora no Estudo 1 

tenha sido avaliada uma medida de identificação com grupos convencionais, aquela se 

revelou pouco adequada para a explicação das atitudes frente ao uso de piercing. Neste 

sentido, considerando a literatura, parece bastante comum o uso de piercing por parte de 

integrantes de grupos alternativos (por exemplo, rap, funk, surfistas). Deste modo, 

estima-se que a identificação com tais grupos alternativos poderia predizer atitudes 

frente ao uso de piercing. Neste sentido, decidiu-se incluir uma medida específica a 

respeito, considerando a escala elaborada e validada para o contexto brasileiro por 

Pimentel, Gouveia e Fonseca (2005), os quais descrevem parâmetros psicométricos 

aceitáveis (um único fator geral com valor próprio de 4,02, explicando 56% da variância 

total, e apresentando Alfa de Cronbach de 0,87). Consta de sete itens ou grupos de 
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referência (hippies, punks, skinheads, headbangers, skatistas, surfistas e funkeiros), 

frente aos quais os participantes precisam dizer o quanto se identificam, utilizando uma 

escala de resposta de 5 pontos, variando de 0 = Nada a 4 = Totalmente (Anexo 6). 

Escala de Preferência Musical (EPM). Esta é uma versão algo diferente daquela 

empregada no Estudo 1, contando com 14 estilos musicais, tendo sido adaptada de 

Pimentel, Gouveia e Pessoa (2007). No caso da dimensão de interesse na presente 

pesquisa, isto é, estilo de música anticonvencional, está formado por três itens: rap/hip-

hop, rock e heavy metal. Estes são respondidos em escala de 5 pontos, com os extremos 

1 = Detesto e 5 = Gosto muito. Na versão destes autores tal fator incluía ainda os estilos 

punk e reggae, observando-se um Alfa de Cronbach de 0,73 (Anexo 7). 

Escala de Atitudes Frente ao uso de Álcool (EAFUA). Baseia-se em medida de 

tipo diferencial semântico, desenvolvida por Crites, Fabrigar e Petty (1994). Consiste 

em saber a avaliação global de estar sob a influência de álcool, tendo em conta os quatro 

itens seguintes, formados por adjetivos bipolares: positivo – negativo; agradável – 

desagradável; bom – ruim e desejável – indesejável, situados nos extremos do 

diferencial semântico de 5 pontos; as pontuações de -2 a +2 foram recodificadas, 

passando a escala a ser expressa no intervalo de 1 a 5, com os valores 1 e 2 

representando atitudes favoráveis, sendo 3 o ponto neutro da escala, e as pontuações 4 e 

5 indicando atitudes desfavoráveis perante o uso. Para responder os adjetivos, os 

participantes devem ter em conta a frase que segue: “Considero estar sob o EFEITO DO 

ÁLCOOL...”. Não foi encontrada qualquer pesquisa específica sobre os parãmetros 

psicométricos desta medida, embora se espere que ela apresente uma estrutura uniatorial 

(Anexo 8). 

Escala de Atitudes frente ao Uso de Maconha (EAFUM). Este instrumento foi 

proposto por Gouveia, Pimentel, Queiroga, Meira e Jesus (2005), compondo-se dos 
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mesmos quatro pares de adjetivos da EAFUA, isto é, positivo – negativo, agradável – 

desagradável, bom – ruim e desejável – indesejável, situados nos extremos do 

diferencial semântico de 5 pontos; as pontuações de -2 a +2 foram recodificadas, 

passando a escala a ser expressa no intervalo de 1 a 5, com os valores 1 e 2 

representando atitudes favoráveis, sendo 3 o ponto neutro da escala, e as pontuações 4 e 

5 indicando atitudes desfavoráveis perante o uso. Os participantes devem responder tais 

adjetivos tendo em conta a seguinte frase: “Considero estar sob o EFEITO DA 

MACONHA...”. Segundo seus autores, esta medida tem demonstrado validade fatorial, 

revelando-se unidimensional, com Alfa de Cronbach de 0,97 (Anexo 9).  

Escala de Atitudes Frente ao Uso de Drogas (EAFUD). Partindo de Crites, 

Fabrigar e Petty (1994), Gouveia, Pimentel, Queiroga, Meira e Jesus (2005) 

consideraram a possibilidade de empregar esta medida, pautada nas escalas 

desenvolvidas por para vários objetos atitudinais, como o uso de maconha e álcool 

(Simons & Carey, 2002; Simons & Gaher, 2004). Considera o mesmo conjunto de 

adjetivos e escala de resposta, como indicados para a EAFUA e a EAFUM; a diferença 

essencial é que não se refere a uma droga específica, mas a “estar sob o efeito de 

DROGAS EM GERAL”. Seus autores observaram que tais itens avaliam um único fator 

(valor próprio de 3,17, explicando 79,3% da variância total) com Alfa de Cronbach de 

0,91 (Anexo 10). 

De acordo com a análise de componentes principais, um único componente 

emergiu, com todos os itens apresentando saturação acima de |0,40|; este teve 

valor próprio de 3,17, explicando 79,3% da variância total. Sua consistência interna 

(alfa de Cronbach) foi de 0,91. Por meio de regressão logística, comprovou-se que 

as pontuações na EAAUD predisseram significativamente a condição de ser um 

usuário de drogas, B = 0,17, Wald (1) = 8,45, p = 0,004. 
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 Questionário sobre Uso de Piercing. Em termos didáticos, as perguntas podem 

ser divididas em quatro partes principais: (1) prática do uso de piercing: se o tem; com 

quantos anos colocou o primeiro; e, em caso de usar piercing, quantos se localizam (a) 

em áreas visíveis (e.g., orelhas, rosto), (b) áreas semi-visíveis (e.g., umbigo, língua), (c) 

nos mamilos e (d) áreas genitais; (2) influência de pessoas próximas para usar piercing: 

(a) pais (ou padrastos), (b) irmãos (irmãos adotivos), (c) avós, (d) tios e (e) os cinco 

amigos mais próximos; também foi perguntada a reação da família e dos amigos frente 

ao(s) piercing(s) colocado(s); (3) probabilidade de uso e identificação com piercers: (a) 

o quanto provável seria se interessar por piercing, (b) qual a probabilidade de colocar 

um ou mais piercings (ambas respondidas em escala de 5 pontos, variando de 1 = 

Extremamente Improvável a 5 = Extremamente Provável) e (c) em que medida se 

considera parecido com uma pessoa que tem piercing (resposta em escala de três 

pontos, como seguem: 1 = Nada parecido(a), 2 = Mais ou menos parecido(a) e 3 = 

Muito parecido(a); e (4) percepção do ato de colocar piercing como indicando 

rebeldia: (a) como considera o ato de colocar piercing (menos rebelde do que 

tatuagem, tão rebelde quanto fazer tatuagem ou mais rebelde do que fazer tatuagem), (b) 

considerava que gostava de assumir riscos quando colocou o piercing (discordo, 

indeciso ou concordo) e (c) sentia-se revoltado quando colocou o piercing (discordo, 

indeciso ou concordo) (Anexo 11).  

 Informações Demográficas. Os participantes responderam uma parte com 

informações que procuravam caracterizá-los, constando de dez perguntas: idade, sexo, 

estado civil, curso, universidade, grau de religiosidade autopercebida (variando de 1 = 

Nada Religioso a 5 = Totalmente Religioso), classe sócioeconômica (foram 

apresentadas as alternativas baixa, média-baixa, média, média-alta e alta), usuário de 
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bebidas alcoólicas, usuário de maconha e usuário de drogas psicotrópicas (por 

exemplo, cocaína, crack ou ecstasy) (Anexo 12). 

4.2.4. Procedimento 

A participação dos respondentes se deu individualmente, porém em ambiente 

coletivo de sala de aula. Uma vez obtida à permissão dos professores dos cursos 

correspondentes, três responsáveis pela aplicação dos instrumentos, devidamente 

treinados, apresentavam-se em sala de aula com o fim de solicitar a colaboração dos 

estudantes. Estes foram informados sobre os propósitos gerais da pesquisa, identificada 

como objetivando conhecer como as pessoas pensam e agem no seu dia a dia. Procurou-

se indicar que sua participação era voluntária, devendo responder individualmente aos 

questionários. Enfatizou-se que não existiam respostas certas ou erradas, bem como foi 

assegurado o anonimato da participação. Cumprindo o que determina a Ética da 

Pesquisa com Seres Humanos, todos precisaram ler e assinar um termo de 

consentimento livre e esclarecido. Foram necessários, em média, 25 minutos para 

concluir sua participação neste estudo. 

4.2.5. Análise dos Dados 

Tanto a tabulação como as subseqüentes análises estatísticas dos dados foram 

realizadas por meio do SPSS (Statistical Package for the Social Science, versão 15). 

Foram calculadas estatísticas descritivas (média, desvio padrão), além de correlações de 

Pearson, Análise de Componentes Principais e Consistência Interna (Alfa de 

Cronbach). Por meio do AMOS 7, foi construído o modelo preliminar de explicação das 

atitudes frente ao uso de piercing  Neste caso, teve-se em conta a matriz de covariância 

e foi adotado o estimador ML (Máxima Verossimilhança). 
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As análises por equações estruturais (por exemplo, análise fatorial confirmatória, 

análise de caminhos) oferecem alguns indicadores de ajuste do modelo teórico aos 

dados empíricos (Byrne, 1989, 2001; Tabachnick & Fidell, 2006), sendo os seguintes 

mais amplamente considerados:  

• O χ² (qui-quadrado), que testa a probabilidade de o modelo teórico se ajustar 

aos dados; quanto maior este valor pior o ajustamento. Este, por ser sensível ao tamanho 

da amostra (amostras grandes, isto é, n > 200), deve ser interpretado com alguma 

reserva, valendo-se de sua razão em relação aos graus de liberdade (χ²/g.l.). Neste caso, 

valores entre 2 e 3 indicam um ajustamento adequado, sendo considerado aceitável um 

valor de até 5. 

• O Goodness-of-Fit Index (GFI) e o Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI), 

que variam de 0 a 1, com valores na casa dos 0,90 ou superiores, indicando um 

ajustamento satisfatório. 

• O Comparative Fit Index (CFI), que é um índice comparativo, adicional, de 

ajuste ao modelo, com valores mais próximos de 1, indicando melhor ajuste; aceitam-se 

valores de 0,90 ou superiores como expressando um modelo ajustado.  

• A Root-Mean-Square Error of Approximation (RMSEA), com seu intervalo de 

confiança de 90% (IC90%), cujos valores devem ser iguais ou inferiores a 0,05, 

aceitando-se valores de até 0,10. 

• O Pclose, que testa se o valor do RMSEA difere estatisticamente de 0,05. Um 

valor Pclose não significativo, isto é, maior que 0,05, indica que o RMSEA suporta a 

adequação do modelo teórico. 
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4.3. Resultados 

Pensando estruturar os resultados de forma que facilitem a compreensão do 

leitor, decidiu-se dividi-los por partes. Neste sentido, primeiramente os participantes são 

caracterizados em termos do uso de piercing. A etapa seguinte procura checar os 

parâmetros das medidas empregadas, principalmente aquelas que aparecem por primeira 

vez nesta tese. A continuação busca-se testar as hipóteses do estudo. Finalmente, 

empreendem-se esforços no sentido de elaborar um modelo explicativo das atitudes 

frente ao uso de piercing, aspecto que, em definitiva, constitui-se no objetivo principal 

deste segundo estudo. 

4.3.1. Caracterização do Uso de Piercing entre os Participantes 

 Quanto ao perfil dos participantes do estudo que indicaram usar piercing 

(16,3%), as idades com que realizaram pela primeira vez tal procedimento variaram de 

11 a 23 anos, sendo que 97,3% o fizeram quando tinham menos de 18 anos. Daqueles 

que indicaram ter feito este tipo de modificação corporal (34 respondentes), a maioria 

indicou tê-los em áreas visíveis (79,4%), sendo que quase um décimo deste quantitativo 

(8,8%) relatou usá-los em áreas semi-invisíveis. 

 Assumindo que o fato de alguém próximo usar piercing representar uma 

influência para que o jovem também o faça, indagou-se acerca de seus familiares e 

amigos os que usam tal adorno corporal. As porcentagens destes indivíduos que usavam 

ao menos um piercing foram como seguem: pais ou padrastos (2,9%), irmão(s) (4,4%), 

irmã(s) (12,7%), tios(as) (13,6%) e amigos (32,5%). Perguntou-se também acerca da 

reação de alguns destes indivíduos ao(s) piercing(s) colocado pelo jovem, como se 

descreve: reação da família em geral (positiva = 13,5%, neutra = 75,7% e negativa = 

10,8) e dos amigos  (positiva = 34,2% e neutra = 65,8%). 
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 Pretendeu-se conhecer a probabilidade de uso e a identificação com os usuários 

de piercing. No geral, a maioria indicou que seria improvável se interessar por piercing 

(53,3%), sendo que se dividiram os que afirmaram que seria provável que o fizesse 

(23,4%) e aqueles indecisos (23,3%). Em termos mais concretos, isto é, quanto à 

probabilidade de se colocar um piercing, a maioria indicou ser improvável (61,3%); os 

que afirmaram ser provável totalizaram 21%, sendo que 17,7% se mostraram indecisos 

a respeito. No que se refere à autoavaliação dos respondentes em relação a se sentirem 

parecidos com as pessoas que usam piercing, a maioria deles indicou ser mais ou menos 

parecida (59,7%), seguido dos que se achavam nada parecidos (25,7%) e aqueles que 

afirmavam ser parecidos (14,6%). 

 Finalmente, perguntou-se acerca de como percebia o ato de colocar piercing, 

inicialmente comparando-o com a prática de tatuagem: menos rebelde do que fazer uma 

tatuagem (47,3%), tão rebelde quanto fazer uma tatuagem (43,7%) e mais rebelde do 

que fazer uma tatuagem (9%). Depois, indagou-se se o jovem, quando colocou seu 

piercing, se considerava que gostava de assumir riscos, com as seguintes respostas: 

discordo (42,1%), indeciso (36,8) e concordo (21,1%); e se à época se sentia revoltado: 

discordo (76,3%), indeciso (13,2%) e concordo (10,5%). 

 Em resumo, evidencia-se que a prática do piercing é algo comum, sendo 

verificado em pelo menos um em cada 10 jovens pesquisados em João Pessoa. A idade 

dos participantes que realizavam esta prática é prematura, situando-se geralmente 

abaixo de 18 anos. Esta técnica não é compreendida pelos jovens como um ato de 

assumir riscos ou rebeldia, sendo percebido inclusive como menos radical do que fazer 

uma tatuagem. Por certo, a intenção de colocar um piercing alcança ao menos dois em 

cada 10 destes jovens.  
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4.3.2. Parâmetros Psicométricos de Algumas Medidas 

 Embora a maior parte dos instrumentos utilizados nesta pesquisa tenha sido 

previamente avaliado, contando com evidências de validade fatorial e consistência 

interna, outros carecem de comprovações. É particularmente o caso da Escala de 

Identificação com Grupos Alternativos; a Escala de Preferência Musical, por ter sofrido 

uma modificação no fator de interesse (músicas anticonvencionais), demanda 

igualmente ser avaliada, ao menos no que diz respeito a este fator específico. 

Finalmente, reúnem-se evidências da adequação psicométrica das medidas de atitudes 

frente ao álcool, às drogas em geral e à maconha. Estes resultados são resumidos a 

seguir. 

4.3.2.1. Escala de Identificação com Grupos Alternativos 

 Considerando o conjunto de sete itens que compõem esta medida, decidiu-se 

checar se a matriz de correlação inter-itens poderia ser analisada por meio de análise 

fatorial. No caso, observaram-se os seguintes índices: KMO= 0,74 e Teste de 

Esfericidade de Bartlett, χ² (21) = 493,62, p < 0,001. Portanto, atesta-se esta 

possibilidade.  Neste caso, decidiu-se realizar uma análise de componentes principais, 

sem fixar número de fatores a extrair e tipo de rotação, tendo sido observados dois 

componentes com valores próprios maiores do que 1 (critério de Kaiser): 3,33 e 1,05. A 

distribuição gráfica dos valores próprios (critério de Cattell) é apresentada na Figura 8 a 

seguir. 
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Figura 8. Distribuição Gráfica dos Valores Próprios (EIGA) 

  

Conforme se constata nesta figura, as soluções com dois e, mais claramente, um 

componente são mais nítidas. Visando dirimir dúvidas, decidiu-se realizar uma análise 

paralela (critério de Horn). Neste caso, admitiu-se a mesma estrutura do banco de dados 

da pesquisa empírica (210 participantes, sete itens), realizando 1.000 simulações. Os 

dois primeiros valores próprios gerados aleatoriamente foram 1,26 e 1,15. Portanto, 

apenas o primeiro valor próprio empírico é superior ao simulado, indicando como mais 

adequada a extração de um único componente, fixando-se este critério de extração 

fatorial. Os resultados desta análise são mostrados na Tabela 7 a seguir. 
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Tabela 7. Estrutura Fatorial da Escala de Identificação com Grupos Alternativos 
Itens Carga h2

   
Skatistas 0,80 0,64 

Punks 0,77 0,59 
Surfistas 0,69 0,48   

Skinheads 0,66 0,44 
Headbangers 0,65 0,42 

Hippies 0,63 0,40 
Funkeiros 0,62 0,38 

Número de itens 7  
Valor Próprio 3,33  
% da variância 47,6  

Alfa de Cronbach 0,81    
 

 Como é possível observar nesta tabela, os setes itens (grupos alternativos) 

apresentaram saturações no intervalo de 0,62 (funkeiros) a 0,80 (skatistas). Este fator 

geral de identificação com grupos alternativos explicou 47,6% da variância total, 

apresentando consistência interna (Alfa de Cronbach) de 0,81. 

4.3.2.2. Medidas de Atitudes frente às Drogas 

 Nesta oportunidade são avaliadas três escalas de atitudes, estruturadas como  

diferencial semântico, que procuram avaliar como as pessoas consideram “estar sob o 

EFEITO DE [ÁLCOOL, DROGAS EM GERAL OU MACONHA]”, expressando suas 

respostas em relação aos seguintes quatro pares de adjetivos: positivo – negativo, bom – 

ruim, agradável – desagradável e desejável – indesejável, conforme se descreveu no 

método. De acordo com estudos prévios, esperar-se-ia que emergissem estruturas 

unifatoriais, o que foi corroborado. Os resultados das análises de componentes 

principais são sumarizados na Tabela 8 a seguir. 
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Tabela 8. Estrutura Fatorial das Medidas de Atitudes frente às Drogas 

Itens 
Medidas 

EAFUA EAFUD EAFUM 
1. Positivo – Negativo 0,87 0,87 0,91 
2. Bom – Ruim  0,91 0,96 0,96 
3. Agradável – Desagradável  0,94 0,91 0,94 
4. Desejável – Indesejável 0,91 0,90 0,94 
KMO     0,83     0,80     0,87 
Teste de Esfericidade de Bartlett 663,61* 696,97* 799,62* 
Número de itens     4     4     4 
Valor Próprio     3,28     3,30     3,50 
% Variância   81,9   82,5   87,4 
Alfa de Cronbach     0,93     0,93    0,95 

Nota: * Graus de liberdade = 6, p < 0,001.  
 

 Nesta tabela é possível observar claramente a adequação de realizar análise de 

componentes principais com as três medidas: EAFUA (Escala de Atitudes Frente ao 

Uso de Álcool), EAFUD (Escala de Atitudes Frente ao Uso de Drogas) e EAFUM 

(Escala de Atitudes Frente ao Uso de Maconha). Para todas as escalas emergiu apenas 

um único componente com valor próprio superior a 1 (critério de Kaiser), não restando 

dúvidas quanto a estrutura unifatorial destas medidas. Independente da escala, as cargas 

fatoriais foram todas superiores a 0,80, com o fator geral explicando mais de 80% da 

variância total. Os respectivos Alfas de Cronbach foram acima de 0,90. 

4.3.2.3. Medidas de Preferência Musical, uso de Piercing e Valores 

 Os instrumentos para avaliar tais construtos foram considerados previamente. 

Nesta oportunidade interessa apenas levantar indicadores de consistência interna; no 

caso da preferência com música anticonvencional e das atitudes frente ao piercing, 

também são indicadas a variância explicada por seus fatores. 

 No caso do fator de preferência por música anticonvencional, este emergiu 

claramente [KMO = 0,60 e Teste de Esfericidade de Bartlett, χ² (3) = 49,55, p < 0,001], 

com valor próprio de 1,59, explicando 53,1% da variância total. Seus itens saturaram 
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acima de 0,60, como seguem (cargas entre parênteses): heavy mental (0,67), rap-hip 

hop (0,72) e rock (0,80). Sua consistência interna (Alfa de Cronbach) foi de 0,56. 

 Quanto à Escala de Atitudes frente ao Uso de Piercing, confirmou-se a 

adequação de ser realizada uma análise fatorial [KMO = 0,93 e Teste de Esfericidade de 

Bartlett, χ² (55) = 1.716,97, p < 0,001]. A análise de componentes principais, sem fixar 

número de fatores a extrair e tipo de rotação, revelou dois componentes com valores 

próprios iguais ou superiores a 1 (critério de Kaiser): 6,67 e 1,15; porém, isso não era 

teoricamente esperado, demandando realizar uma análise paralela (critério de Horn) 

para atestar a melhor solução. No caso, adotando a mesma estrutura de banco de dados 

(210 participantes, onze itens), realizando 1.000 simulações, os dois primeiros valores 

próprios aleatórios foram 1,38 e 1,27. Portanto, como este segundo é maior do que 

aquele gerado empiricamente decidiu-se restringir a extração de um único componente. 

A saturação média foi de 0,78, variando de 0,66 (convencional – anticonvencional) a 

0,84 (simpático – antipático). Este fator geral explicou 60,6% da variância total, 

apresentando Alfa de Cronbach de 0,93. 

 Finalmente, em razão das evidências acerca do conteúdo e da estrutura do 

Questionário de Valores Básicos, não pareceu necessário checar sua adequação. 

Entretanto, permitindo que o leitor compreenda os resultados do estudo, decidiu-se 

calcular a consistência interna de suas seis subfunções: experimentação (α = 0,39), 

realização (α = 0,59), existência (α = 0,54), suprapessoal (α = 0,59), interacional (α = 

0,49) e normativa (α = 0,59). 

 Em resumo, reuniram-se evidências de que as principais medidas estudadas 

apresentam parâmetros psicométricos aceitáveis para serem empregadas com o fim de 

pesquisa. Neste sentido, justifica-se empregá-las para testar as hipóteses principais deste 

estudo, aspecto que é considerado a seguir. 
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4.3.3. Comprovação das Hipóteses do Estudo 

 As cinco hipóteses previamente listadas procuram estimar os correlatos das 

atitudes frente ao uso de piercing, considerando os valores humanos, os estilos 

musicais, a identificação com grupos alternativos e as atitudes frente às drogas. Neste 

sentido, procurou-se correlacionar tais variáveis, sendo os resultados mostrados na 

Tabela 9 a seguir. 

 
Tabela 9. Correlatos das Atitudes frente ao Uso de Piercing 

VARIÁVEIS INTERCORRELAÇÕES 

01. Atitudes negativas frente ao uso de 
piercing  

       

02. Subfunção experimentação  0,03       
03. Subfunção normativo  0,17**  0,08      
04. Não preferências por músicas 

anticonvencionais 
 0,11† -0,08  0,06     

05. Identificação com grupos 
anticonvencionais -0,19**  0,11 -0,07 -0,26***    

06. Atitudes negativas frente à maconha  0,29*** -0,06  0,25***  0,23** -0,24***   
07. Atitudes negativas frente ao álcool  0,17** -0,15*  0,14*  0,09 -0,11  0,49***  
08. Atitudes negativas frente às drogas  0,24** -0,12*  0,21**  0,10 -0,21**  0,75***  0,51*** 
 01 02 03 04 05 06 07 
Nota: † p = 0,07, * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 [teste unicaudal; eliminação por pares 
(pairwise) de casos em branco (missing)] 

 

 As duas primeiras hipóteses procuraram relacionar os valores com as atitudes 

negativas frente ao uso de piercing. Especificamente, a primeira (H1) previa que as 

pontuações nos valores de experimentação se correlacionariam inversamente com as 

atitudes desfavoráveis frente ao uso de piercing, não podendo ser confirmada (r = 0,03, 

p > 0,05); no caso da segunda (H2), estabelecia que as pontuações nos valores 

normativos se correlacionariam diretamente com as atitudes desfavoráveis frente ao uso 

de piercing, tendo sido corroborada (r = 0,17, p < 0,01); tal correlação, ponderada em 

razão dos coeficientes de precisão (Alfa de Cronbach), passou a ser 0,23. 

 A terceira hipótese deste estudo (H3) antecipava que a menor preferência por 

(detestar) estilos musicais anticonvencionais se correlacionaria positivamente com as 
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atitudes negativas frente ao uso de piercing. Os resultados indicaram que não houve 

uma correlação significativa entre estas variáveis (p = 0,07). Contudo, quando este 

coeficiente foi corrigido em função da atenuação (menor precisão da medida de 

preferência musical), passou a 0,15 (p < 0,01). Portanto, justifica-se assumir a 

confirmação desta hipótese. 

 Com relação à quarta hipótese (H4), esperava-se que as pontuações na 

identificação com grupos alternativos se correlacionassem inversamente com as atitudes 

desfavoráveis frente ao uso de piercing. O resultado observado foi exatamente este (r = 

-0,19 p < 0,01), corroborando esta hipótese. 

 Finalmente, estabeleceu-se a quinta hipótese (H5) que antecipava que as atitudes 

negativas frente ao uso de drogas se correlacionariam diretamente com as atitudes 

negativas frente ao uso de piercing. Destaca-se que, neste caso, esta hipótese foi 

plenamente corroborada quando se consideraram as atitudes frente ao álcool (r = 0,17, p 

< 0,05), às drogas em geral (r = 0,24, p < 0,001) e à maconha (r = 0,29, p < 0,001). 

 Em resumo, parecem evidentes os correlatos das atitudes frente ao uso de 

piercing. Excetuando a hipótese que dizia respeito aos valores de experimentação, todas 

as demais foram corroboradas. Neste sentido, parece plausível pensar um modelo 

explicativo das atitudes frente a este tipo de modificação corporal, empreendimento que 

se leva a cabo no tópico a seguir. 

4.3.4. Proposta de um Modelo Explicativo das Atitudes frente ao Uso de Piercing 

 Considerando os resultados previamente descritos, isto é, os correlatos das 

atitudes frente ao uso de piercing se pensou em um modelo explicativo, coerente com a 

hipótese de compromisso convencional. No caso, a subfunção normativa, a preferência 

por estilos musicais anticonvencionais e a identificação com grupos anticonvencionais 

explicariam as atitudes frente ao uso de piercing. Estas, por sua vez, explicariam as 
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atitudes em relação ao uso de drogas, operacionalizado por meio de três medidas 

específicas: atitudes frente ao álcool, atitudes frente à maconha e atitudes frente às 

drogas em geral. Um resumo deste modelo é apresentado na Figura 9 a seguir. 

 
Figura 9. Modelo Explicativo das Atitudes frente ao Piercing 

 

 Nesta figura é apresentado o modelo explicativo das atitudes frente ao piercing, 

que atuam como variável que permite compreender as atitudes frente às drogas. No 

conjunto, este modelo é aceitável: χ² (11) = 26,65, p = 0,005, χ² / g.l. = 2,42, GFI = 

0,97, AGFI = 0,92, CFI = 0,94, RMSEA = 0,082 (IC90% = 0,043-0,123) e Pclose 0,083. 

Apesar disso, não se deve deixar de pontuar, que uma das variáveis não apresentou 

saturação fatorial (lambda, λ) estatisticamente diferente de zero: preferência por 

músicas anticonvencionais (λ = 0,05, p > 0,05); todos os demais lambdas das variáveis 

explicativas diferiram de zero (z > 1,96, p < 0,05). 

 

 Em resumo, embora não seja perfeito, o modelo apresentado é heurístico e 

potencialmente promissor. Apresenta parcimônia, considerando apenas três variáveis 

antecedentes das atitudes frente ao piercing, e também antecipa as atitudes frente às 

drogas em geral. Não obstante, há que se pontuar, tal modelo teve natureza ad hoc, 

construindo-se em uma tentativa de elaboração a partir da mesma matriz de correlação 
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que foi previamente analisada. Este aspecto sugere testá-lo em amostra independente, o 

que demanda a realização de um novo estudo, que se descreve a continuação, depois da 

discussão parcial dos resultados do presente estudo. 

 

4.4. Discussão Parcial 

Este segundo estudo teve como objetivo principal testar cinco hipóteses 

referentes ao modelo de compromisso convencional e afiliação social (Santos, 2008), 

elaborando um modelo explicativo das atitudes frente ao uso de piercing. Porém, 

previamente, procurou-se conhecer evidências psicométricas de alguns instrumentos 

utilizados nesta oportunidade. Portanto, a discussão principia-se com tais medidas, 

passando a considerar as hipóteses e, finalmente, o modelo explicativo. Lembrando, não 

se pretendeu generalizar os resultados, mas testar hipóteses e elaborar um modelo 

preliminar, razões que minimizam a natureza não-probabilítica e o tamanho reduzido da 

amostra, suficiente para as análises propostas (Watkins, 1989). 

 

Parâmetros Psicométricos das Medidas 

No estudo anterior a identificação com grupos convencionais não se revelou um 

correlato preponderante das atitudes frente ao uso de piercing. Neste sentido, decidiu-se 

mudar a ênfase, considerando a identificação com grupos alternativos 

(anticonvencionais). Coerente com o que observaram Pimentel, Gouveia e Fonsêca 

(2005), um único fator emergiu. Portanto, a Escala de Identificação com Grupos 

Alternativos mostrou validade fatorial. No caso de sua consistência interna, foi também 

próxima ao que observaram tais autores, situando-se acima de 0,80, valor que é 

considerado na literatura como bastante satisfatório (Nunnally, 1991; Pasquali, 2003). 
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Comprovaram-se igualemente os parâmetros psicométricos, especificamente 

validade fatorial e consistência interna, dos instrumentos para avaliar atitudes frente ao 

uso de álcool (EAFUA), drogas em geral (EAFUD) e maconha (EAFUM). Os 

resultados obtidos foram muito parecidos com os descritos previamente para outras 

amotras (Gouveia, Pimentel, Medeiros, Gouveia & Palmeira, 2007; Gouveia, Pimentel, 

Queiroga, Meira & Jesus, 2005). Especificamente, comprovaram-se estruturas 

unifatoriais para as três medidas, cada uma explicando acima de 80% da variância total, 

quantitativo bastante substancial (Peterson, 2000). A consistência interna (Alfa de 

Cronbach) de cada uma das medidas se situa próximo ao ideal, isto é, 1 (Nunnally, 

1991). Deste modo, indica-se que tais medidas reúnem também evidências favoráveis 

de seus parâmetros psicométricos, justificando que sejam empregadas em pesquisa. 

Avaliaram-se também os parâmetros de três medidas: Escala de Preferência 

Musical, Escala de Atitudes frente ao Uso de Piercing (EAFUP) e Questionário dos 

Valores Básicos (QVB). No caso do primeiro instrumento, consideraram-se apenas os 

itens referente à música anticonvencional. Estes conformaram um único fator que 

explicou mais de 50% da variância total, que pode ser tido como satisfatório (Peterson, 

2000). Porém, seu Alfa de Cronbach foi apenas meritório (0,56), podendo ser 

justificado em razão da finalidade do instrumento (pesquisa) e do construto medido 

(atitudinal, preferência) (Mueller, 1986). A EAFUP apresentou resultados que 

corroboram aqueles do Estudo 1, isto é, trata-se de uma medida unifatorial, explicanto 

3/5 de variância total e consistência interna acima de 0,90, indicadores incontestes de 

adequação psicométrica desta medida (Clark & Watson, 1995). Finalmente, procurou-se 

conhecer a consistência interna das subfunções avaliadas pelo QVB, que foram baixas 

(0,39 a 0,59), mas não diferentes daquelas observadas em outros estudos ou com outra 

medida, como o Schwartz Value Survey (Schwartz, 2005). Destaca-se que os valores são 
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também um construto que costuma apresentar baixa consistência interna, pois as 

pessoas não variam substancialmente em suas prioridades valorativas (Gouveia, Santos 

& Milfont, 2009). Deste modo, aceitam-se como explicados tais coeficientes. 

Hipóteses sobre Correlatos das Atitudes frente ao Uso de Piercing 

 No geral, a maioria das hipóteses formuladas foi corroborada. Corrigindo os 

coeficientes de correlação em razão da consistência interna das medidas 

correspondentes, constatou-se que apenas a hipótese sobre a correlação dos valores de 

experimentação não foi confirmada (Hipótese 2). No caso das restantes quatro 

hipóteses, reforçaram o que se esperaria a partir do modelo de compromisso 

convencional e afiliação social (Santos, 2008). No caso, priorizar valores normativos 

leva a mais atitudes negativas frente ao uso de piercing, enquanto preferir músicas 

anticonvencionais e identificar-se com grupos igualmente anticonvancionais leva a mais 

atitudes positivas frente ao uso deste tipo de modificação corporal. O mesmo pode ser 

dito em relação às atitudes positivas frente ao uso de álcool, drogas em geral e 

maconha, que se correlacionam diretamente com atitudes favoráveis frente ao uso de 

piercing. Apesar destes resultados coerentes com o que previa o marco teórico de 

referência, tais correlações não permitem construir ou testar um modelo “causal”, o que 

se faz como modelagem por equações estruturais, como a seguir se descreve. 

Modelo Explicativo das Atitudes frente ao Uso de Piercing 

Embora o modelo de Ajzen e Fishbein (1980) sirva de referência para 

construir este modelo, é importante assinalar que não se pretendeu avaliar diretamente. 

Portanto, entenda-se unicamente a proposta de um modelo hierárquivo que considera 

elementos que antecedem (valores, preferência musical e identificação grupal) as 

próprias atitudes, e estas como preditoras de comportamentos correlatos (atitudes frente 

ao uso de drogas).  Neste modelo foi confirmado que, principalmente os valores 
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normativos e a identificação com grupos antivoncencionais explicaram as atitudes 

frente ao uso de piercing, que, por sua vez, predisseram as atitudes frente ao uso de 

drogas. Contudo, este compreende apenas um modelo exploratório, uma possibilidade. 

Resta, não obstante, testá-lo em amostra independente, e isso deu lugar ao estudo que se 

discute a seguir. 
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Capítulo 5. Estudo 3. Comprovação do Modelo Explicativo das 
Atitudes frente ao Uso de Piercing 
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5.1. Introdução 

 Os estudos sobre as atitudes frente ao piercing têm carecido de um marco teórico 

sólido; não contam ao menos com mini-teorias, para usar expressão de Pasquali (2003). 

Isso dificulta organizar os resultados de pesquisa, pensar em testes de hipóteses e 

organizar acompanhamento e/ou intervenção que visem a modificação responsável do 

corpo ou evitem correlatos socialmente indesejáveis desta prática, como pode ser o uso 

de drogas (Carroll, Riffenburgh, Roberts & Myhre, 2002; Greif, Hewitt & 

Armstrong,1999; ).  

O presente estudo, procurando contribuir na direção da elaboração teórica, 

replica o estudo anterior, considerando contexto cultural diverso e tendo em conta auto-

relatos de uso de drogas, de modo a relacioná-los com as atitudes frente ao uso de 

piercing. Se forem encontrados resultados consistentes, possivelmente se reforçará neste 

contexto a pertinência da hipótese de compromisso convencional (Chaves, 2006; 

Santos, 2008). Dar-se-á igualmente o entendimento do uso de piercing não como uma 

conduta delitiva ou anti-social (Pimentel, 2004; Santos, 2008), mas certamente algo 

anticonvencional, que rompe a prática comum ou mais tradicional de dispor do próprio 

corpo. 

Uma vez que algumas das medidas empregadas não tinham sido previamente 

utilizadas no contexto em que se realiza o presente estudo, demandou-se conhecer seus 

parâmetros psicométricos como uma etapa prévia a testagem do modelo de explicação 

das atitudes frente ao uso de piercing. Portanto, as análises serão inicialmente focadas 

na avaliação da maioria dos instrumentos, a saber: Escala de Atitudes frente ao Uso de 

Piercing, Escala de Atitudes frente ao Uso de Álcool, Escala de Atitudes frente ao Uso 

de Drogas, Escala de Atitudes frente ao Uso de Maconha, Escala de Identificação com 

Grupos Alternativos e Escala de Preferência Musical; excluiu-se a comprovação do 
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Questionário dos Valores Básicos, amplamente testado em todo o Brasil (Gouveia & 

cols., 2008). 

5.2. Método 

5.2.1. Delineamento e Hipótese 

 Este é um estudo ex post facto, de natureza correlacional e psicométrica, 

procurando testar um modelo acerca dos antecedentes e conseqüentes das atitudes frente 

ao uso de piercing. Em lugar de testar hipóteses específicas sobre os correlatos de tais 

atitudes, procura-se testar a hipótese correspondente ao modelo explicativo apresentado 

na Figura 9. Espera-se que ele possa ser corroborado em amostra independente daquela 

a partir da qual foi proposto. 

5.2.2. Amostra 

 Participaram deste estudo 230 jovens, estudantes universitários de instituições 

privada (63,9%) e pública (36,1%) de ensino da cidade de Aracaju (SE), com idades 

entre 17 e 48 anos (m = 21,7, dp = 5,34; 92,6% com até 30 anos). Estes eram 

majoritariamente do sexo feminino (66,4%), solteiros (80,6%), percebendo-se como de 

classe sócio-econômica média (61,3%), indicando ser muito (38,7%) ou mais ou menos 

(34,8%) religioso. Estes jovens estavam matriculados, principalmente, nos cursos de 

Serviço Social (17,2%), Física e Estatística (15,4% para cada um), Psicologia (8,8%) e 

Química (7,9%); outros 14 cursos foram listados. Tratou-se de uma amostra de 

conveniência (não-probabilística), tendo participado aqueles estudantes universitários 

que, estando em sala de aula por ocasião da visita dos aplicadores, dispuseram-se a 

colaborar com o estudo, respondendo os questionários. 
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5.2.3. Instrumentos 

Os participantes responderam a mesma versão do questionário empregado no 

Estudo 2, compreendendo um formato impresso de “caderno” que reuniu as seguintes 

medidas, todas auto–aplicáveis, tipo lápis e papel: 

Escala de Atitudes Frente ao uso de Piercing (EAFUP). Compreendeu a versão 

com onze itens, representando pares bipolares de adjetivos, tipo diferencial semântico, 

respondidos em escala de resposta de cinco pontos, (+2 a -2, tendo o 0 “zero” como 

ponto médio da escala), convertidos para escala de 1 (+2) a 5 (-2) (Anexo 1). 

Questionário dos Valores Básicos (QVB). Este instrumento é formado por 18 

itens / valores específicos (por exemplo, Afetividade. Ter uma relação de afeto 

profunda e duradoura; Tradição. Seguir as normas sociais do seu país). Estes são 

respondidos em escala de 7 pontos, variando de 1 = Nenhuma Importância a 7 = 

Extremamente Importante (Anexo 2).  

Escala de Identificação com Grupos Alternativos (EIGA). São em total sete itens 

ou grupos de referência que integram esta escala (hippies, punks, skinheads, 

headbangers, skatistas, surfistas e funkeiros). Para cada um deles os participantes 

precisam dizer o quanto se identificam, utilizando escala de resposta de 5 pontos, 

variando de 0 = Nada a 4 = Totalmente (Anexo 6). 

Escala de Preferência Musical (EPM). Considerou-se unicamente o fator estilo 

de música anticonvencional, compondo-se por três itens: rap/hip-hop, rock e heavy 

metal. Estes são respondidos em escala de 5 pontos, com os extremos 1 = Detesto e 5 = 

Gosto muito (Anexo 7). 

Escala de Atitudes Frente ao uso de Álcool (EAFUA). Este instrumento reúne 

quatro itens ou adjetivos bipolares (positivo – negativo, agradável – desagradável, bom 

– ruim e desejável – indesejável), respondidos em escala de cinco pontos, variando de -2 
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a +2 (estes foram recodificadas, passando a escala a ser expressa no intervalo de 1 a 5). 

Para respondê-los, os participantes devem ter em conta a seguinte frase: “Considero 

estar sob o EFEITO DO ÁLCOOL...” (Anexo 8). 

Escala de Atitudes frente ao Uso de Maconha (EAFUM). Compõe-se dos 

mesmos quatro pares de adjetivos da EAFUA, empregando também uma escala de 5 

pontos, com os extremos -2 e +2 (esta escala de resposta foi recodificada, sendo 

expressa no intervalo de 1 a 5). Para responder tais adjetivos, os participantes precisam 

ler primeiro a seguinte frase: “Considero estar sob o EFEITO DA MACONHA...” 

(Anexo 9).  

Escala de Atitudes Frente ao Uso de Drogas (EAFUD). Esta medida considera o 

mesmo conjunto de adjetivos e escala de resposta, como indicados para a EAFUA e a 

EAFUM; a diferença essencial é que não se refere a uma droga específica, mas a “estar 

sob o efeito de DROGAS EM GERAL” (Anexo 10). 

 Questionário sobre Uso de Piercing. As perguntas deste instrumento são 

divididas em quatro partes principais: (1) prática do uso de piercing: se o tem; com 

quantos anos colocou o primeiro; e, em caso de usar piercing, quantos se localizam (a) 

em áreas visíveis (e.g., orelhas, rosto), (b) áreas semi-visíveis (e.g., umbigo, língua), (c) 

nos mamilos e (d) áreas genitais; (2) influência de pessoas próximas para usar piercing: 

(a) pais (ou padrastos), (b) irmãos (irmãos adotivos), (c) avós, (d) tios e (e) os cinco 

amigos mais próximos; também foi perguntada a reação da família e dos amigos frente 

ao(s) piercing(s) colocado(s); (3) probabilidade de uso e identificação com piercers: (a) 

o quanto provável seria se interessar por piercing, (b) qual a probabilidade de colocar 

um ou mais piercings (ambas respondidas em escala de 5 pontos, variando de 1 = 

Extremamente Improvável a 5 = Extremamente Provável) e (c) em que medida se 

considera parecido com uma pessoa que tem piercing (resposta em escala de três 
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pontos, como seguem: 1 = Nada parecido(a), 2 = Mais ou menos parecido(a) e 3 = 

Muito parecido(a); e (4) percepção do ato de colocar piercing como indicando 

rebeldia: (a) como considera o ato de colocar piercing (menos rebelde do que 

tatuagem, tão rebelde quanto fazer tatuagem ou mais rebelde do que fazer tatuagem), (b) 

considerava que gostava de assumir riscos quando colocou o piercing (discordo, 

indeciso ou concordo) e (c) sentia-se revoltado quando colocou o piercing (discordo, 

indeciso ou concordo) (Anexo 11).  

 Informações Demográficas. Esta parte foi formada por dez perguntas: idade, 

sexo, estado civil, curso, universidade, grau de religiosidade auto-percebida (variando 

de 1 = Nada Religioso a 5 = Totalmente Religioso), classe sócio-econômica (foram 

apresentadas as alternativas baixa, média-baixa, média, média-alta e alta), usuário de 

bebidas alcoólicas, usuário de maconha e usuário de drogas psicotrópicas (por 

exemplo, cocaína, crack ou ecstasy) (Anexo 12). 

5.2.4. Procedimento 

A coleta de dados foi realizada no contexto coletivo de sala de aula, embora a 

participação dos estudantes tenha sido individual. Previamente, procurou-se obter a 

permissão das coordenações dos cursos e professores responsáveis pelas disciplinas 

correspondentes. Contou-se com a colaboração de duas pessoas que estiveram 

responsáveis pela aplicação dos instrumentos; elas foram previamente treinadas, 

apresentando-se em sala de aula com o fim de solicitar a colaboração dos estudantes. 

Procurou-se informá-los acerca dos propósitos gerais da pesquisa, que foi dito pretender 

conhecer como as pessoas pensam e agem no seu dia-a-dia. Assegurou-se a 

confidencialidade e anonimato da participação, solicitando a colaboração voluntária dos 

presentes. Foi dito explicitamente que não existiam respostas certas ou erradas, 

recomendando que respondessem de forma sincera. Todos leram e assinaram o termo de 
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consentimento livre e esclarecido, conforme determina a Ética da Pesquisa com Seres 

Humanos. Em média, 25 minutos foram necessários para concluir sua participação. 

5.2.5. Análise dos Dados  

A tabulação e as análises dos dados foram feitas com o SPSS (versão 15). 

Calcularam-se estatísticas descritivas (média, desvio padrão), correlações de Pearson, 

análise de Componentes Principais e Consistência Interna (Alfa de Cronbach). Com o 

fim de testar o modelo explicativo das atitudes frente ao uso de piercing, empregou-se o 

programa AMOS 7. Considerou-se a matriz de covariância como entrada dos dados, 

tendo sido adotado o estimador ML (Máxima Verossimilhança). A comprovação do 

referido modelo foi checada a partir dos seguintes indicadores de ajuste (Byrne, 1989, 

2001; Tabachnick & Fidell, 2006):  

• A razão χ² / g.l. (graus de liberdade) cujo valor precisa estar entre 2 e 3 para 

indicar um ajustamento adequado do modelo teórico; admitem-se valores de até 5. 

• O Goodness-of-Fit Index (GFI), o Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI) e o 

Comparative Fit Index (CFI), este sendo um índice comparativo, adicional, de ajuste ao 

modelo. Quanto mais estes indicadores se aproximam de 1, melhor o ajuste do modelo 

teórico; aceitam-se valores de 0,90 ou superiores como expressando um modelo 

ajustado. 

• A Root-Mean-Square Error of Approximation (RMSEA), com seu intervalo de 

confiança de 90% (IC90%), cujos valores devem ser iguais ou inferiores a 0,05, 

aceitando-se valores de até 0,10. O Pclose testa se o valor do RMSEA difere 

estatisticamente de 0,05, com um valor Pclose não significativo (maior que 0,05) 

indicando a adequação do modelo teórico. 
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5.3. Resultados 

Como primeiro passo, procura-se descrever os participantes quanto ao uso de 

piercing. Posteriormente, checam-se os parâmetros das medidas previamente listadas. 

Por fim, procura-se testar o modelo teórico de explicação das atitudes frente ao uso de 

piercing, considerando também a possibilidade de explicar o auto-relato relacionado 

com o uso de drogas (álcool, drogas em geral e maconha). 

5.3.1. Caracterização do Uso de Piercing entre os Participantes 

 Os que indicaram usar piercing corresponderam a menos de um quinto do total 

de participantes do estudo (18,1%), tendo realizado esta prática por primeira em idades 

entre 12 e 22 anos, sendo que 81,3% o fizeram com menos de 18 anos. Levando em 

conta os que indicaram ter realizado este tipo de modificação corporal (45 

respondentes), a maioria o fez em áreas visíveis (64,4%), com mais de um quinto tendo 

feito em áreas semi-invisíveis (26,7%). 

 Quanto às pessoas próximas que usam piercing, os participantes indicaram as 

seguintes porcentagens: pais ou padrastos (2,2%), irmão(s) (8,8%), irmã(s) (11,6%), 

tios(as) (8,4%) e amigos (51,3%). No que se refere à reação de algumas destas pessoas 

próximas frente ao respondente ter feito tal tipo de modificação corporal, observaram-se 

as seguintes reações: família em geral (positiva = 17,1%, neutra = 53,2% e negativa = 

17,8; 12,7% dos participantes indicaram que seus familiares não sabiam que ele/a usava 

piercing) e dos amigos (positiva = 41,7% e neutra = 58,3%). 

 A maioria indicou que seria improvável se interessar por piercing (51,8%), 

sendo menor o quantitativo dos que afirmaram ser provável que o fizessem (28,9%) e, 

principalmente, daqueles indecisos (19,3%). Por outro lado, quanto à probabilidade de 

se colocar um piercing, a maioria opinou ser improvável (60,5%); os que disseram ser 

provável foram 22,4%, sendo que 17,1% indicaram indecisão. Quanto aos participantes 
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se sentirem parecidos com as pessoas que usam piercing, a maioria indicou ser mais ou 

menos parecida (47,4%); foram menos freqüentes os que se declararam nada parecidos 

(38,7%) e, sobretudo, os que se percebiam como parecidos (13,9%). 

Por fim, os participantes foram indagados acerca do quanto percebiam como 

sendo rebelde o ato de colocar piercing, comparando-o inicialmente com a prática de 

tatuagem, observando-se as seguintes respostas: menos rebelde do que fazer uma 

tatuagem (43,8%), tão rebelde quanto fazer uma tatuagem (48,2%) e mais rebelde do 

que fazer uma tatuagem (8%). Também foram perguntados se, no instante em que 

colocaram seu piercing, gostavam de assumir riscos, tendo sido obtidas as seguintes 

respostas: discordo (46,9%), indeciso (32,7) e concordo (20,4%); e se à época se 

sentiam revoltados: discordo (81,7%), indeciso (10,2%) e concordo (8,1%). 

 Em resumo, observou-se nesta pesquisa que piercing é uma prática 

relativamente usual entre os participantes do estudo, sendo adotada por cerca de 2 em 

cada 10 jovens pesquisados em Aracaju. Tal prática é vivida muito precocemente, com 

a maior parte dos que se colocaram ao menos um piercing o fizeram com menos de 18 

anos de idade. Ter piercing não é algo que se perceba por parte dos jovens como 

evidenciando um comportamento de assumir riscos ou rebeldia, sendo inclusive visto 

como menos radical do que fazer uma tatuagem. Por certo, quase um terço dos 

participantes indicou a intenção de colocar um piercing.  

5.3.2. Parâmetros Psicométricos de Algumas Medidas 

 A maior parte dos instrumentos deste estudo precisou ser checado quanto aos 

seus parâmetros psicométricos, isto é, validade fatorial e consistência interna, uma vez 

que os estudos anteriores tinham sido realizados em contexto diferente. Procura-se nesta 

oportunidade apresentar os resultados principais em relação às medidas tratadas. 
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5.3.2.1. Escala de Identificação com Grupos Alternativos 

 Considerou-se a matriz de correlação dos sete itens que compõem esta escala, 

checando-se se esta suportaria a realização de uma análise fatorial. A propósito, 

observaram-se os seguintes indicadores de adequação: KMO= 0,74 e Teste de 

Esfericidade de Bartlett, χ² (21) = 905,01, p < 0,001. Comprovada esta possibilidade, 

realizou-se uma análise de componentes principais, sem fixar número de fatores a 

extrair e tipo de rotação; no caso, emergiram dois componentes com valores próprios 

superiores a 1 (critério de Kaiser): 3,83 e 1,21. Apresenta-se na figura a seguir a 

distribuição gráfica dos valores próprios (critério de Cattell). 
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Figura 10. Distribuição Gráfica dos Valores Próprios (EIGA) 

  

De acordo com esta figura, duas soluções são possíveis: um claramente 

identificado, definindo-se como unifatorial, e uma solução alternativa, com dois 

componentes. Como forma de esclarecer a melhor decisão estatística a tomar, realizou-

se ainda uma análise paralela (critério de Horn). Neste caso, contou-se com a mesma 
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estrutura do banco de dados (230 participantes, sete itens), realizando 1.000 simulações. 

Os dois primeiros valores próprios médios gerados aleatoriamente foram 1,25 e 1,15; 

tais valores foram algo maiores quando se considerou o percentil 95%: 1,35 e 1,21. 

Portanto, embora se poderia admitir um segundo componente, existem evidências 

empíricas em favor da solução unifatorial; além disso, este foi o resultado observado do 

Estudo 2, sugerindo que a referida estrutura seja adequada. Deste modo, decidiu-se 

extrair um único componente. Os resultados são descritos na Tabela 10. 

 

 

Tabela 10. Estrutura Fatorial da Escala de Identificação com Grupos Alternativos 
Itens Carga h2

Skatistas 0,78 0,61
Punks 0,79 0,62
Surfistas 0,70 0,49  
Skinheads 0,75 0,56
Headbangers 0,79 0,62
Hippies 0,64 0,41
Funkeiros 0,72 0,52

Número de itens  7  
Valor Próprio 3,83  
% da variância                       54,7  
Alfa de Cronbach 0,85    

 

 Parece evidente, de acordo com esta tabela, que os setes itens avaliados medem 

uma dimensão que pode ser nomeada identificação com grupos alternativos, 

anticonvencionais. As saturações variaram de 0,64 (hippies) a 0,79 (headbangers, 

punks). Este componente geral explicou 54,7% da variância total, apresentando 

consistência interna (Alfa de Cronbach) de 0,85. 

5.3.2.2. Medidas de Atitudes frente às Drogas 

 As três escalas que medem atitudes frente ao álcool, às drogas em geral e à 

maconha, expressas como itens de diferencial semântico, são analisadas neste contexto. 
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Lembrando, todas consideram o mesmo conjunto de itens / pares de adjetivos (positivo 

– negativo, bom – ruim, agradável – desagradável e desejável – indesejável) e escala de 

resposta de cinco pontos, como descrito no método. Deste modo, como ocorreu no 

Estudo 2, os resultados correspondentes foram apresentados em uma única tabela, 

apresentada a seguir. 

  
Tabela 11. Estrutura Fatorial das Medidas de Atitudes frente às Drogas 

Itens 
 Medidas 

EAFUA EAFUD EAFUM 
1. Positivo – Negativo 0,92  0,94 0,93 
2. Bom – Ruim  0,95  0,94 0,94 
3. Agradável – Desagradável  0,94  0,96 0,95 
4. Desejável – Indesejável 0,92  0,93 0,94 
KMO       0,85        0,78       0,87 
Teste de Esfericidade de Bartlett   913,71* 1.139,69*   953,89* 
Número de itens       4         4       4 
Valor Próprio 3,47    3,55 3,53 
% Variância     86,6       88,9     88,2 
Alfa de Cronbach       0,95         0,96       0,96 

Nota: * Graus de liberdade = 6, p < 0,001.  
 

Destaca-se que, como em estudos prévios, esperar-se-ia que emergissem 

estruturas unifatoriais, o que pôde ser corroborado de acordo com a Tabela 11, que 

sumariza os resultados principais. Como se constata nesta tabela, em todas as escalas 

emergiu apenas um único componente com valor próprio superior a 1 (critério de 

Kaiser), não restando dúvidas quanto à estrutura unifatorial das medidas 

correspondentes. Todas as cargas fatoriais foram superiores a 0,90, com o fator geral 

explicando acima de 85% da variância total. Os Alfas de Cronbach se situaram acima de 

0,90. 

5.3.2.3. Escala de Preferência Musical 

 Inicialmente, cabe lembrar que não se avaliou esta medida como um todo, mas 

unicamente a subescala de preferência por músicas anticonvencionais. Neste sentido, 

checou-se primeiramente a pertinência de realizar uma análise fatorial, condição que foi 
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confirmada [KMO = 0,60 e Teste de Esfericidade de Bartlett, χ² (3) = 108,65, p < 

0,001], com valor próprio de 1,79, explicando 59,6% da variância total. Seus itens 

saturaram acima de 0,60, como seguem (cargas entre parênteses): rap-hip hop (0,65), 

heavy mental (0,80) e rock (0,85). Seu Alfa de Cronbach foi de 0,66. 

5.3.2.4. Escala de Atitudes frente ao Uso de Piercing 

 Procurou-se primeiramente averiguar a adequação de realizar uma análise 

fatorial, o que foi confirmado [KMO = 0,94 e Teste de Esfericidade de Bartlett, χ² (55) 

= 1.906,89, p < 0,001]. Procedeu-se, então, a uma análise de componentes principais, 

sem fixar número de fatores a extrair e tipo de rotação. Esta análise indicou a presença 

de um único componente com valore próprio superior a 1 (critério de Kaiser): 7,17. 

Portanto, pareceu consistente fixar a extração de um único componente, que reuniu os 

onze itens desta medida, cujas saturações variaram de 0,73 (convencional – 

anticonvencional) a 0,85 (agradável – desagradável). Este componente explicou 65,2% 

da variância total e seu Alfa de Cronbach foi 0,95. 

 

 Finalmente, com o fim de oferecer indicadores de precisão dos valores básicos, 

decidiu-se calcular os Alfas de Cronbach (consistência interna) para cada uma das 

subfunções valorativas, cujos resultados foram os seguintes: experimentação (α = 0,43), 

realização (α = 0,56), existência (α = 0,56), suprapessoal (α = 0,48), interacional (α = 

0,45) e normativa (α = 0,60). 

 

 Em resumo, parecem claras as evidências de validade fatorial e consistência 

interna das principais medidas utilizadas no presente estudo. Portanto, justifica-se 

empregá-las para representar as variáveis (os fatores) que compõem o modelo 

explicativo das atitudes frente ao uso de piercing, como se descreve a seguir. 
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5.3.3. Intercorrelações das Variáveis do Modelo 

 Apenas com o fim de descrever melhor os resultados deste estudo, decidiu-se 

conhecer as correlações entre as variáveis que compõem, em princípio, o modelo teórico 

explicativo das atitudes frente ao uso de piercing. Contudo, diferentemente do Estudo 2, 

no presente não se testaram hipóteses específicas, que têm a oportunidade de serem 

avaliados no conjunto, quando o modelo for testado. As correlações entre tais variáveis 

são apresentadas na Tabela 12 a seguir. 

 
Tabela 12. Correlatos das Atitudes frente ao Uso de Piercing 

VARIÁVEIS INTERCORRELAÇÕES 

01. Atitudes negativas frente ao uso de 
piercing  

       

02. Subfunção experimentação -0,05       
03. Subfunção normativo  0,21** -0,19**      
04. Não preferências por músicas 

anticonvencionais 
 0,13* -0,10  0,19**     

05. Identificação com grupos 
anticonvencionais -0,31***  0,11† -0,23*** -0,26***    

06. Atitudes negativas frente à maconha  0,35*** -0,14*  0,31***  0,33*** -0,47***   
07. Atitudes negativas frente ao álcool  0,32*** -0,14*  0,35***  0,25*** -0,32***  0,58***  
08. Atitudes negativas frente às drogas  0,31*** -0,09  0,31***  0,28*** -0,41***  0,80***  0,56*** 
 01 02 03 04 05 06 07 
Nota: † p = 0,09, * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 [teste bicaudal; eliminação por pares 
(pairwise) de casos em branco (missing)] 

 

 As atitudes negativas frente ao uso de piercing, tratada nesta tese como variável 

critério, estão correlacionadas diretamente com as seguintes variáveis: importância 

atribuída aos valores normativos, a não-preferência por músicas anticonvencionais, 

atitudes negativas frente ao uso de álcool, drogas em geral e maconha, e negativamente 

com a identificação com grupos anticonvencionais.  Os valores de experimentação não 

parecem ter qualquer coisa em comum com ditas atitudes. 

 

 Em resumo, os correlatos das atitudes frente ao uso de piercing ficam bastante 

evidentes neste contexto. Portanto, excetuando os valores de experimentação, que não 
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se correlacionaram estatisticamente com tais atitudes, todas as demais variáveis 

desempenharam um papel relevante, cabendo incluí-las no modelo explicativo das 

atitudes frente a este tipo de modificação corporal. A testagem do modelo é realizada no 

tópico a seguir. 

5.3.4. Comprovação do Modelo Explicativo 

Procurou-se considerar o modelo descrito na Figura 9, testando sua adequação 

nesta nova amostra. No caso, lembrando, teve-se em conta a matriz de covariância entre 

as variáveis, adotando o estimador ML. Um resumo do modelo correspondente pode ser 

visto na Figura 11 a seguir. 

 

 
Figura 11. Modelo Explicativo das Atitudes frente ao Piercing 

 

 Este modelo explicativo das atitudes frente ao piercing não parece se ajustar 

adequadamente aos dados: χ² (11) = 75,82, p < 0,001, χ² / g.l. = 6,89, GFI = 0,92, AGFI 

= 0,81, CFI = 0,86, RMSEA = 0,160 (IC90% = 0,127-0,195) e Pclose < 0,001. Destaca-

se que uma das variáveis não apresentou saturação fatorial (lambda, λ) estatisticamente 

diferente de zero: preferência por músicas anticonvencionais (λ = 0,03, p > 0,05); todos 

os demais lambdas das variáveis explicativas diferiram de zero (z > 1,96, p < 0,05).  
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 Levando em conta estes resultados, decidiu-se reespecificar o modelo. 

Concretamente, eliminou-se a variável antecedente preferência por músicas 

anticonvencionais e, observando IM (Índices de Modificação), viu-se a pertinência de 

fixar a variável identificação com grupos anticonvencionais como uma explicadora 

direta das atitudes frente ao uso de piercing (IM = 33,71). Este modelo alternativo 

mostrou-se mais adequado: χ² (7) = 23,39, p = 0,001, χ² / g.l. = 3,34, GFI = 0,97, AGFI 

= 0,91, CFI = 0,96, RMSEA = 0,101 (IC90% = 0,058-0,148) e Pclose = 0,03. Este 

modelo é graficamente representado na Figura 12 a seguir. 

 

 
Figura 12. Modelo Alternativo de Explicação das Atitudes frente ao Uso de Piercing 

 

 Este compreende um modelo parcimonioso da explicação das atitudes frente ao 

uso de piercing, considerando unicamente dois antecedentes: subfunção normativa e 

identificação com grupos anticonvencionais. Além disso, tal modelo permite explicar as 

atitudes frente às drogas (álcool, maconha e drogas em geral). Todas os pesos de 

regressão (saturações, lambdas) são estatisticamente diferentes de zero (z > 1,96, p < 

0,05). Portanto, no geral, este parece um modelo promissor. 

 Finalmente, embora não tenha sido elaborada qualquer hipótese a respeito, 

decidiu-se conhecer a adequação de ter em conta o construto compromisso 
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convencional, operacionalizado por identificação com grupos anticonvencionais 

(negativo) e valores normativos (positivo), para explicar as atitudes frente ao uso de 

piercing e estas, por sua vez, explicar o uso declarado de drogas (álcool, maconha e 

drogas em geral). Portanto, configura-se como um modelo hierárquico, consistente, em 

linhas gerais, com a proposta de Ajzen e Fischbein (2000). É importante indicar que 

para criar cada um dos fatores foi realizada uma análise de componentes principais com 

seus respectivos indicadores (itens), fixando a extração de um único componente e 

salvando as pontuações fatoriais por meio do método regression; estas pontuações 

foram as consideradas na comprovação do modelo, que é descrito na Figura 13. 

 

 
Figura 13. Modelo Hierárquico Normas ==> Atitudes ==> Comportamento 

 

 Todos os pesos de regressão foram estatisticamente diferentes de zero (z > 1,96, 

p < 0,05). Coerentemente, este modelo se mostrou como adequado para explicar os 

dados acerca das variáveis envolvidas: χ² (1) = 2,1, p = 0,147, χ² / g.l. = 2,1, GFI = 0,99, 

AGFI = 0,96, CFI = 0,99, RMSEA = 0,069 (IC90% = 0,000-0,205) e Pclose = 0,26. 

 

 Em resumo, o modelo explicativo das atitudes frente ao uso de piercing, embora 

não tenha se mostrado perfeito, é ao menos meritório, permitindo conhecer os 

antecedentes de tais atitudes a partir de variáveis do compromisso convencional, e 
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estimando sua relação com as atitudes frente às drogas. Contudo, mais promissor se 

mostrou o modelo hierárquico, que estabelece a utilidade prática de se considerar a 

hipótese do compromisso convencional, que favorece a explicação do uso de drogas por 

jovens. 

 

5.4. Discussão Parcial 

Este último estudo objetivou, principalmente, replicar os achados anteriormente 

descritos quanto ao modelo explicativo das atitudes frente ao uso de piercing. Neste 

sentido, contou com uma amostra de mais de 200 participantes, garantindo análises 

estatísticas robustas (Watkins, 1989). Contudo, procurou também diversificar o 

contexto da pesquisa, tendo em conta pessoas de outra cidade do Nordeste (Aracaju). 

Previamente, reuniram-se evidências de validade fatorial e consistência interna de 

algumas medidas utilizadas. 

 

Checando Evidências de Validade Fatorial e Consistência Interna das Medidas 

A Escala de Identificação com Grupos Alternativos, como no estudo 

anteriormente descrito e já observado por Pimentel, Gouveia e Fonsêca (2005), 

mostrou-se uma medida unifatorial, cuja variância explicada superou 50%, quantitativo 

recomendável (Peterson, 2000). Sua consistência interna também foi adequada, 

superando o ponto de corte recomendado (0,70; Nunnally, 1991). 

As três escalas de atitudes frente às drogas (álcool, drogas em geral e maconha), 

corroborando o Estudo 2, revelaram-se unifatoriais (acima de 80% de variância 

explicada por cada uma), com Alfas de Cronbach bastante elevados, superando 0,90. 

Estes parâmetros têm sido advogados na prática psicométrica, como descrita por 

Pasquali (2003). 



 

177 
 

No caso da Escala de Preferência Musical, procurou-se, como no estudo 

anterior, avaliar a adequação do fator música anticonvencional. Especificamente, fez-se 

uma análise do conjunto de seus itens, observando que eles permitiram explicar cerca de 

3/5 da variância total, com Alfa de Cronbach superior a 0,60, justificando-se sua 

adequação como um instrumento empregado com fins de pesquisa (Clark & Watson, 

1995; Peterson, 1994). 

A Escala de Atitudes frente ao Uso de Piercing funcionou satisfatoriamente no 

novo contexto de pesquisa. Concretamente, identificou-se um único fator, responsável 

por explicar acima de 3/5 da variância total, com consistência interna bastante elevada, 

próxima ao ideal 1 (Nunnally, 1991). Portanto, mostraram-se evidências de seus 

parâmetros psicométricos, apoiando seu uso no presente estudo. 

Finalmente, as subfunções valorativas, como avaliadas pelo Questionário dos 

Valores Básicos, obtiveram Alfas de Cronbach entre 0,43 a 0,60, algo aparentemente 

melhores do que no Estudo 2. Desde logo, tais coeficientes estão abaixo do que seria 

recomendável (0,70; Nunnally, 1991; Pasquali, 2003). Porém, inclusive não sendo 

ótimos, são justificáveis para fins de pesquisa (Clark & Watson, 1995), sobretudo em 

razão de representarem um construto pouco variável dentro de uma mesma cultura, 

como podem ser os valores humanos (Gouveia, Santos & Milfont, 2009). 

Modelo Explicativo das Atitudes frente ao Uso de Piercing 

 Procurando replicar os achados do Estudo 2, decidiu-se testar o modelo 

previamente elaborado para explicar as atitudes frente ao uso de piercing. Não obstante, 

como já se constatara naquele estudo, a preferência por musicas anticonvencionais não 

foi preponderante. Deste modo, optou-se por excluir tal variável, admitindo também a 

influência direta da identificação com grupos anticonvencionais e as atitudes frente ao 

uso de drogas. Esta variável latente também foi explicada pelas atitudes frente ao uso de 
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piercing. Procurando incrementar o modelo, considerou-se um indicador de uso de 

drogas auto-declarado, que deveria ser predito pelas atitudes frente ao uso de piercing. 

Este modelo hierárquico, em linha com o que pode ser estimado a partir do modelo de 

Ajzen e Fishbein (1980), recebeu provas substanciais de adequação no novo contexto de 

pesquisa (por exemplo, AGFI, CFI e RMSEA) (Byrne, 2001). 

 

 Em resumo, os três estudos parecem endossar a adequação de se pensar em 

termos da hipótese de compromisso convencional e afiliação social (Fonsêca, 2008; 

Santos, 2008). Portanto, tal modelo teórico pode não ser aplicável apenas para explicar 

atitudes ou comportamentos delinquentes ou socialmente desviantes, mas também 

aqueles considerados apenas anticonvencionais, como as atitudes frente ao uso de 

piercing. A seguir são tratados os três estudos conjuntamente, extraindo as conclusões 

principais desta tese e os encaminhamentos futuros. 
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Capítulo 6. Discussão Geral e Conclusões 
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A presente tese teve como objetivo principal elaborara um modelo explicativo 

das atitudes frente ao uso de piercing, para tanto fes-se necessário, conhecer a relação de 

valores humanos, identificação com grupos alternativos e preferência por músicas 

anticonvencionais com tais atitudes. Neste sentido, exigiu-se previamente conhecer os 

parâmetros psicométricos das seguintes medidas: Escala de Atitudes Frente ao Uso de 

Piercing, Escala de Identificação com Grupos Alternativos e Escala de Preferência 

Musical. Além disso, procurou-se elaborar e testar um modelo explicativo de atitudes 

frente ao uso de piercing, conhecendo em que medida estas podem explicar condutas 

desviantes (uso de drogas). Confia-se que estes objetivos tenham sido alcançados.  Não 

obstante, antes de tratar os achados principais, demanda-se considerar algumas das 

principais limitações potenciais dos estudos. 

 

6.1. Limitações Potenciais das Pesquisas 

Dificilmente um pesquisador consegue apreender a totalidade de seu objeto de 

estudo, o que exige delimitar seu foco de atenção. Como não poderiam ser diferentes 

neste caso, os estudos ora apresentados também refletem recortes; primeiramente, 

teórico, pautando-se em um modelo restrito de compromisso convencional e afiliação 

social (Santos, 2008). Possivelmente, variáveis importantes para explicação do uso de 

piercing tenham ficado de fora, a exemplo do construto busca de sensações (Arnett, 

1994) e os traços de personalidade sociabilidade e abertura à mudança (Benet-Martínez 

& John, 1998). Mas, tais recortes também se fazem notar na própria especificidade das 

medidas empregadas. Por exemplo, existem diferentes teorias e medidas dos valores 

(Ros, 2001), tendo sido adotado um marco específico a respeito que considera tais 

construtos apenas a partir das funções que cumprem (Gouveia & cols., 2008). Neste 

caso, não foi incluída uma dimensão que se nomeia como valorativa, isto é, autodireção 



 

181 
 

(Schwartz, 1992), apesar de se questionar este aspecto, uma vez que está estreitamente 

relacionado com traços de personalidade, especificamente com abertura à mudança 

(Roccas, Sagiv, Schwartz & Knafo, 2002). 

Em termos metodológicos, deve-se atentar para o fato de que esta pesquisa, por 

ser de tipo correlacional, não permite comprovar relações de causa e efeito (do tipo se 

A, então B) entre as variáveis. Portanto, não se pode desejar assegurar validade interna 

da pesquisa, pretendendo indicar que a preferência por heavy metal e rap music, a 

identificação com grupos alternativos ou a prioridade dada aos valores normativos 

produzem as atitudes frente ao uso de piercing.  

Outra limitação potencial diz respeito às amostras consideradas nos três estudos. 

Especificamente, tiveram-se em conta unicamente estudantes universitários, embora de 

instituições públicas e privadas. É evidente que tais amostras não representam a 

população brasileira, nem mesmo as de João Pessoa e Aracaju. Possivelmente, jovens 

universitários apresentam maior tolerância a novas experiências e menos rigidez quanto 

a seguir normas convencionais do que pessoas da população geral, não-universitária. 

Além disso, há que se ter em conta que a faixa etária dos que participaram do estudo foi 

muito curta, incluindo apenas jovens adultos. O que dizer de adolescentes, pessoas 

cursando o ensino médio? E no caso dos adultos e pessoas idosas, com as quais os 

jovens precisam conviver e obter sua aceitação para usar piercing? Portanto, parece 

necessário que se levem em conta tais aspectos, ponderando os resultados descritos 

nesta oportunidade. 

 

6.2. Resultados Principais 

O uso de modificadores corporais, como o piercing, já atingiu o estatuto de 

acessório de moda no presente século, parecendo reinar o espírito “quantos mais 



 

182 
 

melhor”. Os tradicionais brincos saltaram das orelhas para diversas partes do corpo, 

algumas mais ousadas do que outras: sobrancelha, entre os olhos, nariz, língua, lábio, 

umbigo, mamilo, órgãos genitais. Não se pode negar que os avanços crescentes na 

Medicina e nas chamadas tecnologias do corpo afetam a vários tipos de intervenção 

corporal. Os corpos são reconstruídos, remodelados e ressignificados de diversas formas 

e com os mais variados propósitos estéticos, funcionais e sexuais (Kleese, 2000). Nesta 

tese um dos propósitos implícitos foi iniciar, no Brasil, um debate em que se discuta a 

contribuição de influências biológicas, psicológicas, econômicas, sociais, culturais e 

políticas desta prática. 

Como se viu no marco teórico, as explicações a respeito podem comportar 

diversos níveis de análise, indo desde a ênfase em usar piercing como arte, movimento 

estético, modismo, ritual, expressão de pertença a tribos, afirmação da sexualidade, 

desejo de ter controle sobre si mesmo, influência de modelos sociais, pressões sociais 

por êxito, busca de status e reconhecimento do grupo de pertença. Caracteriza-se, enfim, 

tentativas de suprir necessidades sociais ou mesmo ruptura com a sociedade 

convencional. Esta prática tem adquirido relevância pública cuja ressonância principal é 

a idéia de que os jovens vivem situações crescentes de risco, que se associam a 

condições precárias de vida, novas formas de vivência e experimentação sexual, 

manifestações diversas de intolerância (racismo, violência, etc.), apelos consumistas 

geradores de “pânico social” (nomeadamente com o consumo crescente de drogas mais 

ou menos “ilícitas”), condutas e culturas “rebeldes”, lazeres marcados por “excessos” e 

“"transgressões” (Featherstone, 1999; Pires, 2005). 

Em termos mais pragmáticos, esta tese oferece contribuições em diversas 

direções. No âmbito mais técnico, apresenta medidas novas ou adaptadas, reunindo 

evidências acerca de seus parâmetros psicométricos (validade fatorial e consistência 
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interna), a saber: (1) Escala de Atitudes frente ao Uso de Piercing, (2) Escala de 

Identificação com Grupos Alternativos e (3) Escala de Preferência Musical. Por outro 

lado, no quesito teórico, oferece evidências sobre a hipótese de compromisso 

convencional e afiliação social, com destaque para um modelo explicativo das atitudes 

frente ao piercing, tendo como antecedentes os valores humanos (normativos) e a 

identificação com grupos antivoncencionais (hippies, punks) e conseqüentes as atitudes 

positivas frente ao uso de drogas (álcool, drogas em geral e maconha). 

Portanto, nesta tese foram tomados em conta três construtos principais que, 

presumivelmente, permitiriam explicar as atitudes frente ao uso de piercing, tratando 

esta modificação corporal como um comportamento anticonvencional. Com isso não se 

diz que seja delitivo ou anti-social; é anticonvencional mesmo, no sentido de ir 

contrário a convenções e normas acerca de imagem corporal (Featherstone, 1999). 

Neste sentido, procura-se oferecer uma compreensão desta prática sem uma visão 

negativa; embora podendo ser enquadrada como um comportamento de risco à saúde 

(Armstrong, 2005), optou-se por pensá-la desde uma perspectiva mais social, definindo-

a como uma conduta que não segue padrões sociais convencionais.  

Levando em conta o objetivo principal de conhecer em que medida os valores 

humanos, a identificação com grupos alternativos (anticonvencionais) e a preferência 

musical explicariam as atitudes frente ao piercing, elaboraram-se três estudos, que são 

brevemente abordados a seguir: 

Estudo 1. Como objetivo principal, este estudo propõe uma Escala de Atitudes 

frente ao Uso de Piercing. Como previamente discutido, o uso de e as atitudes frente ao 

piercing podem se correlacionar com comportamentos de risco. Portanto, compreender 

de que forma os fatores associados com as atitudes frente ao uso deste ornamento 

corporal é plenamente justificável. Neste estudo, como passo inicial, construiu-se um 
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instrumento específico para medir as atitudes frente a este tipo de adorno corporal. A 

referida medida apresentou parâmetros psicométricos aceitáveis. Por exemplo, revelou-

se unifatorial, como previsto de acordo com estudo prévio que considerou atitudes frent 

ao uso de tatuagem (Medeiros, 2008), e sua consistência interna (Alfa de Cronbach) foi 

superior ao ponto de corto comumente adotado, isto é, 0,70 (Nunnally, 1991; Pasquali, 

2003). Portanto, as evidências sugeriram empregar esta medida em estudos futuros, o 

que permite conhecer os correlatos das atitudes frente ao uso de piercing. 

Além deste instrumento, outros dois foram também avaliados: Escala de 

Preferência Musical e Escala de Identificação com Grupos Alternativos. No geral, 

ambos se mostraram adequados. Especificamente, atestaram-se suas estruturas fatoriais 

e consistências internas, com resultados que justificam que estas medidas sejam 

utilizadas ao menos no contexto de pesquisa. No caso, seus Alfas de Cronbach podem 

não ter sido superiores a 0,70, mas foram próximos a 0,60, valor que tem sido 

considerado satisfatório sempre quando o propósito não for o diagnóstico (Clark & 

Watson, 1995). 

Estudo 2. Uma vez reunidas evidências de validade fatorial e consistência 

interna das medidas previamente listadas, este estudo procurou conhecer em que medida 

os valores, as preferências musicais e a identificação com grupos anticonvencionais se 

correlacionariam com atitudes frente ao uso de piercing, como se poderia deduzir a 

partir da hipótese de compromisso convencional e afiliação social (Catalano & 

Hawkins, 1997; Santos, 2008). Além disso, estimou-se que tais atitudes estariam 

correlacionadas diretamente com atitudes favoráveis frente ao uso de drogas. Tais 

resultados foram corroborados. Especificamente, coerente com o que estabelece a teoria 

funcionalista dos valores (Gouveia, 2003; Gouveia & cols., 2008), os jovens que deram 

importância aos valores de experimentação apresentaram mais atitudes favoráveis frente 
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ao uso de piercing, ao passo que aqueles que priorizaram valores normativos mostraram 

atitudes mais desfavoráveis a este tipo de modificação corporal. A preferência por 

músicas anticonvencionais e a identificação com grupos alternativos também se 

correlacionaram diretamente com tais atitudes, como se constatou também quando se 

consideraram as atitudes frente à tatuagem (Medeiros, 2008). 

Também foi observado que as atitudes frente ao uso de piercing se 

correlacionaram diretamente com atitudes favoráveis frente ao uso de álcool, drogas em 

geral e maconha. Neste caso, se tomadas em conta tais atitudes como expressando um 

posicionamento anticonvencional, tais resultados também poderiam ter sido esperados. 

Afinal, usar drogas ou mostrar atitudes positivas frente a estas pode envolver 

experimentar riscos, desafiar normas e regras sociais, apresentando comportamentos 

socialmente desviantes (Coelho Júnior, 2001; Pimentel, 2004 ; Santos, 2008). 

Estudo 3. Este estudo procurou replicar os resultados do estudo anterior, tendo 

utilizados os mesmos instrumentos para coleta de dados, porém levando em conta outro 

contexto cultural: Aracaju. No caso, como conseqüência do estudo anterior, foi derivado 

um modelo explicativo, ainda que preliminar, das atitudes frente ao uso de piercing, que 

foi testado neste instante. No geral, os resultados corroboraram as proposições de outros 

autores (Hawkins & cols., 1997; Hirschi, 1969; Santos, 2008), sugerindo a coerência 

dos valores normativos e da identificação com grupos anticonvencionais para explicar 

atitudes e os comportamentos correspondentes a ações socialmente desviantes, como 

colocar-se um piercing (Pimentel, 2004).  

No contexto deste estudo foi importante mostrar a possibilidade de contar com 

um modelo explicativo hierárquico, na mesma direção daquele proposto por Ajzen e 

Fishbein (2000). Por suposto, não se testou o modelo destes autores, mas foi tomado em 
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conta sua estrutura, isto é, a hierarquia normas sociais (valores normativos) → atitudes 

(frente ao piercing) → intenção / comportamento (de usar drogas). Portanto,  

Aponta-se neste instante a adesão às normas sociais e valores normativos como 

fatores importantes para prevenir o uso de drogas e demais comportamentos anti-

sociais. O conjunto de valores desta subfunção (obediência, religiosidade e tradição) 

constitui o alicerce para o desenvolvimento de atitudes desfavoráveis frente às drogas 

psicotrópicas (Coelho Júnior, 2001). Por outro lado, valores de experimentação se 

relacionam diretamente com tais atitudes, e ambas podem estar correlacionadas com 

estilos de vida anticonvencionais. Neste marco, os valores de experimentação, assim 

como a identificação com grupos alternativos promovem atitudes favoráveis frente ao 

uso de maconha. Este conjunto de variáveis inter-relacionadas serve para pintar o 

quadro típico do público majoritariamente fã desses estilos: jovens que querem se 

divertir, ser notados como diferentes e quebrar as normas. Note-se que isso compreende 

uma filosofia (ou estilo) de vida calcada no hedonismo e individualismo (Petraits, Flay 

e Miller, 1995). 

 

6.3. Aplicabilidade 

Ao se pretender elaborar um modelo explicativo das atitudes frente ao uso de 

piercing, não raramente alguém deve perguntar: mas, com que finalidade? Portanto, 

parece inerente a idéia de aplicabilidade dos achados anteriormente resumidos. O 

modelo que se apresentou poderá servir a futuras ações preventivas, considerando que, 

de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS 2006), estas ações poderão 

ocorrer em diferentes níveis, quer enfocando o indivíduo propriamente, com seus 

valores e suas preferências musicais, ou sua relação com os demais, como evidenciada 

por meio de sua identificação (ou não) com grupos alternativos, anticonvencionais. 
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Mas, não teria qualquer valor este estudo não fosse o objeto social que se apresenta cada 

dia mais comum na sociedade contemporânea: piercing.  

A popularização do uso de piercing, na condição de uma marca de identidade 

dos jovens, tem trazido conseqüências adversas em diversas sociedades ocidentais, em 

decorrência das correlações estabelecidas e comprovadas entre esta prática e 

conseqüências adversas à saúde (Armstrong, 2006, Greif & Hewitt, 1998). No Brasil, 

Oliveira e cols. (2006) obtiveram dados coerentes com os estadunidenses, confirmando 

a correlação do uso de piercing com gravidez indesejada, uso de drogas ilícitas, uso de 

álcool e contaminação por hepatite B. Portanto, abordar os fatores de risco e de proteção 

do uso de piercing se constitui um dos principais fatores de prevenção, visto que 

aqueles jovens que priorizam valores normativos como orientações se associam em 

menor grau com drogas em geral e, por conseqüência, são menos prováveis se oporem 

às convenções sociais. Ressalta-se, igualmente, que até então a maioria das pesquisas a 

respeito foi realizada em contexto estadunidense, carecendo conhecer o que poderia 

ocorrer no contexto brasileiro, uma vez que o uso de piercing pode ter significados 

diversos em razão de grupos sociais ou culturas (Pires, 2005). 

Neste contexto, cabe destacar que os valores humanos, enquanto construtos que 

podem ser modificados, sobretudo em jovens (Rokeach, 1973), abre uma possibilidade 

importante de intervenção psicossocial. Por exemplo, sabe-se que valores normativos 

(Gouveia, 1998, 2003; Gouveia & cols., 2008) têm importância fundamental como 

fatores de proteção contra os comportamentos anti-sociais e delitivos (Pimentel, 2004; 

Santos, 2008). Ademais, comprovou-se nesta oportunidade que isso pode ser igualmente 

extensivo para a explicação das atitudes positivas frente ao uso do piercing. Assim, 

supondo a justificativa de reduzir o uso de piercing em jovens, poder-se-ia pensar em 

programas de educação ou socialização em valores normativos de modo a levar os 
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jovens a modificar suas atitudes e, conseqüentemente, seu comportamento de usar tal 

objeto de modificação corporal. 

6.4. Pesquisas Futuras  

Existe uma multiplicidade de possibilidades de estudos. Seguramente, o primeiro 

que demandaria seria replicar estes resultados, considerando outros contextos e grupos 

culturais. Talvez não seja a mesma coisa usar piercing em cidades do Nordeste, como 

João Pessoa e Aracaju, e usá-lo naquelas de regiões mais avançadas socialmente (por 

exemplo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo). Portanto, sugere-se formar um 

grupo de pesquisadores interessados nesta temática de objetos de modificação corporal, 

a exemplo de piercing e tatuagem, permitindo conhecer os antecedentes do 

comportamento de usá-los; alguma contribuição neste sentido foi dada anteriormente 

(Medeiros, 2008), e a presente tese oferece mais evidências. 

Neste instante, faz-se necessário retomar uma pergunta que parece inerente a 

esta tese, tendo em grande medida a norteado: o que explicaria que as pessoas cada dia 

mais passam a usar piercing? Apesar das evidencias médicas sobre contaminações 

virais, da possibilidade de deformação na pele etc., as pessoas seguem cada dia mais 

fazendo uso desta prática, e as razões não podem ser atribuídas simplesmente ao 

desconhecimento de suas conseqüências. Deste modo, com esta tese é sugerida também 

uma explicação social para o comportamento de usar piercing, enfocando três 

construtos específicos: valores, preferência musical e identificação grupal. Contudo, 

estes não encerram todas as possibilidades, cabendo aqui explorar algumas delas.  

Os últimos anos vêm exigindo respostas urgentes a respeito de comportamentos 

de jovens envolvidos em atos socialmente desviantes. Apesar das múltiplas variáveis 

psicológicas e sociais conseguirem explicar parte deste fenômeno, a ênfase na família 

ainda tem sido pouco acentuada. Sugere-se avaliar o quanto a afiliação com o pai e a 
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mãe seria capaz de predizer o uso de piercing. Sabe-se, por exemplo, que o estilo 

autoritativo dos pais pode ser um fator preponderante neste contexto, evitando que o 

filho esteja mais susceptível aos desvios sociais; por outro lado, o estilo permissivo 

pode se constituir em um problema grave, levando os jovens a se comprometerem 

menos com as instituições sociais e se implicarem mais em comportamentos anti-sociais 

(Fonseca, 2008). Deste modo, estudar a identificação familiar e/ou os estilos parentais 

pode ser um passo importante para explicar as atitudes frente ao uso de piercing. 

Talvez valha a pena no futuro relacionar as atitudes frente ao ou o uso do 

piercing com os tipos de lazer dos jovens. A propósito, poder-se-ia começar por 

perguntar que representações eles fazem dos seus lazeres. Seria também interessante 

conhecer que tipos de prática ocupam os seus tempos livres e qual sua adesão a 

determinados regimes de controle corporal. Há alguns anos o corpo era, talvez, o único 

objeto que a pessoa poderia desfrutar livremente. Porém, nos dias de hoje, com a norma 

de corpos esculturais, a maioria dos jovens está presa por uma definição de corpo 

sarado, sano. Em que medida o piercing pode contribuir com esta imagem? 

 Recomenda-se a inclusão em pesquisas futuras das variáveis religião e 

religiosidade, que têm demonstrado relevância no contexto dos estudos do compromisso 

convencional (Chaves, 2004; Santos, 2008). Estas podem funcionar tanto como um 

fator de proteção como um estimulador para o uso de piercing, dependendo do sentido 

que este tipo de modificação tenha na religião escolhida e o quanto o indivíduo é um 

seguidor desta religião, praticando seus rituais. A escola, principalmente o engajamento 

escolar, pode ser uma variável preditora de comportamentos de ajustamento ou desvio 

social, como repercutido na baixa realização acadêmica e nas repetições de séries 

(Fonseca, 2008; Formiga, 2005).  
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Em várias fases da vida, o sentimento de existir para algo ou para alguém é 

fundamental para a integração do ser humano à sociedade convencional. A mídia, a 

família e a escola não conseguem explicar e dar ouvidos aos jovens que fazem 

modificações corporais. Tais instituições tentam englobá-los em uma categoria só: a dos 

rebeldes. Isso alimenta o conservadorismo. Os perfurados ou modificados não são um 

bolo só; possivelmente, não fazem ou usam piercing pelo mesmo motivo, nem se 

mostram da mesma forma. Neste marco, parece ser crucial estudar o significado que o 

piercing tem para as pessoas, e isso pode estar atrelado ao tipo de piercing escolhido e 

do local determinado para fixá-lo. Esta temática já preocupa a alguns colegas em outros 

países (Armstrong,1996a; De Micheli & Formigoni,2002; Stirn, 2003), sendo 

seguramente de relevância explorá-la também no Brasil. 

As práticas das modificações corporais têm sido compreendidas segundo a 

perspectiva de Gray (1987), que tenta estabelecer uma correlação entre elas e alguma 

psicopatologia do indivíduo. Mas, será que existe mesmo? Caberia também especular se 

haveria algum perfil de personalidade ou psicopatológico que explicasse a decisão de 

fazer uso de piercing. A julgar pelo aumento de pessoas que aderem a esta prática, 

possivelmente sejam menos prováveis tais correlatos psicopatológicos, evitando 

estereotipias e vieses no julgamento daqueles que optam por este tipo de modificação 

corporal. Portanto, embora até possa existir uma relação de usar piercing e apresentar 

alguma psicopatologia em casos específicos, não se pode correr o risco de generalizar 

este quadro para todos os portadores de piercing ou tatuagem. Como se viu 

previamente, no passado esta era uma aspiração da cultura em relação a seus membros; 

o crescimento era coroado por uma superação. Esta premissa que norteou ritos de 

passagem, estabelecendo padrões de continuidade e inclusão para o indivíduo 
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desapareceu em algumas sociedades modernas, reaparecendo nos dias recentes. Por que, 

qual o propósito disso? Muita coisa ainda há para conhecer acerca desta temática. 

Finalmente, ao fazer uso de variáveis na perspectiva da hipótese de compromisso 

convencional, percebe-se que a maior parte do que se sabe é fruto estrito de ensaio 

teórico, de natureza sociológica, e ou tem origem em outros contextos culturais, a 

exemplo da Europa e dos Estados Unidos. Portanto, aporta-se aqui um modelo teórico 

consistente, cujos dados permitem corroborá-lo, constituindo, presumivelmente, o 

primeiro esforço concreto por desenvolver uma teoria sobre os fatores inibidores dos 

comportamentos de risco e o uso de piercing no Brasil. 
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ANEXO 1. Instruções e Consentimento do Respondente (Estudo 1) 
 

                                                               
 
Prezado (a) Sr (a), 
 
Estamos convidando-lhe para participar desta pesquisa sobre preferências musicais, valores e identidade nacional, além de atitudes 
frente a tatuagens e piercings. A pesquisa internacional está sendo coordenada por Dr. Ronald Fischer e a doutoranda Diana Bôer, 
da Universidade de Victoria em Wellington (Nova Zelândia). Nós estamos interessados em saber como certos domínios pessoais, 
como valores e identidade com seu país, são representados nas suas preferências musicais. 

 
A resposta ao questionário levará entre quinze e vinte minutos. Suas respostas são 
completamente anônimas e apenas os pesquisadores diretamente envolvidos no projeto 
terão acesso aos dados. Você nunca será pessoalmente identificado neste projeto de 
pesquisa ou em qualquer apresentação ou publicação decorrente do mesmo. A informação 
que você nos fornecer será codificada como um número. Por favor, não escreva seu nome 
ou qualquer outra identificação pessoal no questionário. 

 
Agradecemos o preenchimento atento ao questionário que se segue. Sua participação é 
totalmente voluntária. Você é livre para parar de respondê-lo em qualquer momento antes de 
finalizá-lo, e, mesmo assim, devolvê-lo para nós. Ao preencher e devolver o questionário você 
estará de acordo que os dados sejam utilizados e analisados. 
 
Nas páginas que seguem você verá uma série de questões sobre seus valores pessoais, suas 
preferências musicais, atitudes frente a tatuagens e piercings e sua identificação como 
Brasileiro. Por favor, responda estas questões o mais sinceramente possível, utilizando-se das 
escalas de resposta apresentadas em cada seção, por meio da escolha do número que melhor 
representa sua opinião. Por favor, lembre-se que não existem respostas certas ou erradas. Nós 
estamos apenas interessados em conhecer sua opinião sincera! 
 
Em caso de dúvida você pode entrar em contato com os responsáveis por esta pesquisa na 
Paraíba, Dr. Valdiney V. Gouveia (vvgouveia@pesquisador.cnpq.br), Emerson Diógenes de 
Medeiros (emersondiogenes@gmail.com), Maria de Fatima Baracuhy (mfbaracuhy@ig.com.br)  
ou com o coordenador geral, Dr. Ronald Fischer (ronald.fischer@vuw.ac.nz).  
 
 

Muito obrigado por sua ajuda e cooperação nesta pesquisa! 
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ANEXO 2. Escala de Atitudes frente ao Uso de Piercings (EAFUP, versão 
preliminar) 
 
INSTRUÇÕES. Agora gostaríamos de conhecer algo acerca de atitudes e 
comportamentos em relação a piercings. Frisamos uma vez mais que não existem 
respostas certas ou erradas; o que conta de fato é sua opinião sincera. Em primeiro lugar 
gostaríamos que indicasse sua opinião acerca de “estar usando um ou mais piercings”. 
Você não precisa ter tido experiência de usar piercings para responder essas questões. 
Por favor, indique sua avaliação global marcando um X no quadro que melhor 
representar sua resposta. 
 
Considero “estar usando PIERCIGS”... 
  

 2 1 0 -1 -2  

Positivo      Negativo 

Simpático      Antipático 

Agradável       Desagradável 

Desejável      Indesejável 

Bonito      Feio 

Delicado      Agressivo 

Certo      Errado 

Responsável      Irresponsável 

Adequado      Inadequado 

Pacífico       Rebelde   

Convencional        Anti-convencional 
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ANEXO 3. Questionário Sócio-Demográfico 
 
Informações Demográficas. Finalmente, com o propósito de conhecer algo mais acerca dos 
participantes deste estudo, solicitamos, por favor, que responda as perguntas abaixo. 
Lembramos que não há o interesse em identificá-lo. Por tanto, evite escrever seu nome ou 
assinar este livreto. 
 
1. Idade:__________anos  2. Sexo:   Masculino  Feminino 
 
3. Qual a sua ocupação?______________________________________________________ 
 
4. Você canta ou toca algum instrumento musical? 

 
 Não 
 Sim...  Indique qual instrumento você toca: ____________________________ 

 
Em que contexto toca ou canta (banda, coro ou solo)? ________________________________ 
 
Com que freqüência você toca música? (indique dias do mês):_________dias 
 
5. Você possui aparelho de som?   Sim   Não 
 
6. Com que freqüência você ouve música? (indique dias do mês):_________dias 
 
7. Quantos CDs de música (WMA ou MP3) você compra ou baixa por mês 
(aproximadamente)?______ 
 
8. Para responder a classificação sócio-econômica abaixo, considere sua casa atual. Caso 
seja estudante e more em república ou residência estudantil, considere a casa de seus pais. 
Marque com um X o espaço correspondente à quantidade de itens que você possui em 
casa. 
 

Quantos desses equipamentos você possui em casa?  Não tem 1 2 3 Tem 4 ou +

Televisão em cores      
Rádio      
Banheiro      
Automóvel      
Empregada mensalista      
Aspirador de pó      
Máquina de lavar      
Videocassete e /ou DVD      
Geladeira      
Freezer (independente ou parte de geladeira duplex)      
 
 
Qual o grau de instrução do chefe da família? Marque um X na opção adequada 

Primeiro Grau/Ensino Básico  
Segundo Grau/Ensino Médio  
Superior  
Pós-Graduação  
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ANEXO 4.  Instruções e Consentimento para o Estudo 2 
 
Universidade Federal da Paraíba 
CCHLA – Departamento de Psicologia 
Programa de Pós-graduação em Psicologia Social 
 
Prezado (a) Participante, 

 
Estamos convidando-lhe para participar desta pesquisa sobre valores, atitudes frente a 
piercings, drogas em geral e preferência musical. Nós estamos interessados em saber como 
certos domínios pessoais, como valores e preferência musical, são representados nas suas 
atitudes. 

 
A resposta ao questionário levará entre quinze e vinte minutos. Suas respostas são 
completamente anônimas e apenas os pesquisadores diretamente envolvidos no projeto 
terão acesso aos dados. Você nunca será pessoalmente identificado neste projeto de 
pesquisa ou em qualquer apresentação ou publicação decorrente do mesmo. A 
informação que você nos fornecer será codificada como um número. Por favor, não 
escreva seu nome ou qualquer outra identificação pessoal no questionário. 
 
Agradecemos o preenchimento atento ao questionário que se segue. Sua participação é 
totalmente voluntária. Você é livre para parar de respondê-lo em qualquer momento antes de 
finalizá-lo, e, mesmo assim, devolvê-lo para nós. Ao preencher e devolver o questionário 
você estará de acordo que os dados sejam utilizados e analisados. 
 
Por favor, responda estas questões o mais sinceramente possível, utilizando-se das escalas de 
resposta apresentadas em cada seção, por meio da escolha do número que melhor representa 
sua opinião. Por favor, lembre-se que não existem respostas certas ou erradas. Nós estamos 
apenas interessados em conhecer sua opinião sincera! 
 
Em caso de dúvida você pode entrar em contato com os responsáveis por esta pesquisa Dr. 
Valdiney V. Gouveia (vvgouveia@pesquisador.cnpq.br), Emerson Diógenes de Medeiros 
(emersondiogenes@gmail.com) e Maria de Fatima Baracuhy (mfbaracuhy@ig.com.br).  
 
 

 
 

Muito obrigado por sua ajuda e cooperação nesta pesquisa! 
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ANEXO 5. Questionário dos Valores Básicos (QVB) 
 
ATENÇÃO: Observe que agora você deverá utilizar outros códigos para responder às 
questões! 
 
Por favor, leia atentamente a lista de valores descritos a seguir, considerando seu conteúdo. 
Utilizando a escala de resposta abaixo, indique com um número no espaço ao lado de cada valor 
o grau de importância que este tem como um princípio que guia sua vida.  
 

1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente 
não 

importante 

Não 
importante 

Pouco 
importante 

Mais ou 
menos 

importante 

Importante Muito 
importante 

Totalmente 
importante 

 
01.____SEXUALIDADE. Ter relações sexuais; obter prazer sexual. 

02.____ÊXITO. Obter o que se propõe; ser eficiente em tudo que faz. 

03.____APOIO SOCIAL. Obter ajuda quando a necessite; sentir que não está só no mundo. 

04.____CONHECIMENTO. Procurar notícias atualizadas sobre assuntos pouco conhecidos; 
tentar descobrir coisas novas sobre o mundo. 

05.____EMOÇÃO. Desfrutar desafiando o perigo; buscar aventuras. 

06.____PODER. Ter poder para influenciar os outros e controlar decisões; ser o chefe de uma 
equipe. 

07.____AFETIVIDADE. Ter uma relação de afeto profunda e duradoura; ter alguém para 
compartilhar seus êxitos e fracassos. 

08.____RELIGIOSIDADE. Crer em Deus como o salvador da humanidade; cumprir a vontade 
de Deus. 

09.____SAÚDE. Preocupar-se com sua saúde antes de ficar doente; não estar enfermo. 

10.____PRAZER. Desfrutar da vida; satisfazer todos os seus desejos. 

11.____PRESTÍGIO. Saber que muita gente lhe conhece e admira; quando velho receber uma 
homenagem por suas contribuições. 

12.____OBEDIÊNCIA. Cumprir seus deveres e obrigações do dia a dia; respeitar aos seus pais 
e aos mais velhos. 

13.____ESTABILIDADE PESSOAL. Ter certeza de que amanhã terá tudo o que tem hoje; ter 
uma vida organizada e planificada. 

14.____CONVIVÊNCIA. Conviver diariamente com os vizinhos; fazer parte de algum grupo, 
como: social, esportivo, entre outros. 

15.____BELEZA. Ser capaz de apreciar o melhor da arte, música e literatura; ir a museus ou 
exposições onde possa ver coisas belas. 

16.____TRADIÇÃO. Seguir as normas sociais do seu país; respeitar as tradições da sua 
sociedade. 

17.____SOBREVIVÊNCIA. Ter água, comida e poder dormir bem todos os dias; viver em um 
lugar com abundância de alimentos. 

18.____MATURIDADE. Sentir que conseguiu alcançar seus objetivos na vida; desenvolver 
todas as suas capacidades. 
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ANEXO 6. Escala de Atitudes frente ao Uso de Piercings (EAFUP)   
 
ATENÇÃO! Para as próximas perguntas, um piercing diz respeito à perfuração com 
algum instrumento afiado com o fim de criar uma abertura para fixar um objeto de 
decoração, como uma jóia. Esta definição NÃO inclui furos padrões no lóbulo da orelha, 
que visam colocar brincos normais. Contudo, podem ser considerados como piercings 
furos adicionais no lóbulo, na borda ou na cartilagem da orelha, assim como um furo 
único no lóbulo da orelha, mas que tenha espessura grossa, acima do que é convencional 
para inserir um brinco normal.  
 
22. Quantos piercings você tem no corpo? (se não tem piercings, por favor, escreva 0 – 
“zero”):______. 
   
23. Quantos piercings você teve em toda a sua vida? (Conte como novos os piercings que você 
tem re-inserido):______. 
                          
24. Quantos piercings você retirou? (Inclua também aqueles que você retirou e pôs 
novamente):______. 
 
25. As próximas cinco perguntas dizem respeito aos membros da sua família. Por favor, indique 
se algum dos seguintes membros tem pelo menos um piercing no corpo? 
 
A. Pais ou pais adotivos.    Sim        Não     Não sei   Não aplicável 
B. Irmão ou irmãos adotivos.   Sim        Não     Não sei   Não aplicável 
C. Irmã ou irmã adotiva.   Sim        Não     Não sei   Não aplicável 
D. Avós     Sim        Não     Não sei   Não aplicável  
E. Tia ou tio.     Sim        Não     Não sei   Não aplicável 
 
26. Pense por um instante em seus CINCO AMIGOS MAIS PRÓXIMOS, aqueles com quem 
tem uma vida social e costuma se divertir. Não inclua parentes próximos. Quantos desses 
amigos têm piercings? (se nenhum deles tem piercings, por favor, escreva 0 – “zero”): ______. 
 
27. Na sua opinião, o quanto seria provável você se interessar por piercings? (circule um 
número) 

Extremamente 
improvável Improvável Mais ou menos 

provável Provável Extremamente 
Provável 

1 2 3 4 5 
 
28. Na sua opinião, o quanto seria provável você colocar um (ou mais) piercings? (circule um 
número) 

Extremamente 
improvável Improvável Mais ou menos 

provável Provável Extremamente 
Provável 

1 2 3 4 5 
 
ATENÇÃO! Pense agora em pessoas que têm poucos (1 à 3) piercings. Usando brincos ou 
jóias delicadas em áreas como cartilagem das orelhas ou “naval” (região do umbigo). 
 
29. Em geral, em que medida você se considera parecido(a) com pessoas que são da sua idade e 
que têm piercings no corpo? 

Nada parecido (a) Mais ou menos parecido (a) Muito parecido (a) 
1 2 3 
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30. Em relação a sua visão de comportamentos rebeldes, compare o ato de colocar de 1 à 3 
piercings (por exemplo, na região do umbigo ou na orelha) com fazer uma tatuagem. Como 
você considera o ato de colocar estes piercings? 

Menos rebelde do que fazer 
uma tatuagem 

Tão rebelde quanto fazer uma 
tatuagem 

Mais rebelde do que fazer 
uma tatuagem 

1 2 3 
 
ATENÇÃO! Pense agora em pessoas que têm mais (4 à 6) piercings. Usando piercing em 
partes convencionais do corpo (por exemplo, orelha, umbigo) e em lugares como a língua, 
o nariz, a sobrancelha ou nos lábios, por exemplo. 
 
31. Em geral, em que medida você se considera parecido(a) com pessoas que são da sua idade e 
que têm de piercings no corpo (4 à 6)? 

Nada parecido (a) Mais ou menos parecido (a) Muito parecido (a) 
1 2 3 

 
32. Em relação a sua visão de comportamentos rebeldes, compare o ato de colocar de 4 à 6 
piercings (por exemplo, na língua, no nariz, na sobrancelha ou nos lábios) com fazer uma 
tatuagem. Como você considera o ato de colocar estes piercings? 

Menos rebelde do que fazer 
uma tatuagem 

Tão rebelde quanto fazer uma 
tatuagem 

Mais rebelde do que fazer 
uma tatuagem 

1 2 3 
 
ATENÇÃO! Pense agora em pessoas com muitos (7 ou mais) piercings. Usando jóias de 
tamanho e em regiões mais comuns do corpo, e em locais como os mamilos e / ou as 
genitálias. 
 
33. Em geral, em que medida você se considera parecido(a) com essas pessoas que são da sua 
idade e que têm de esses piercings no corpo? 

Nada parecido (a) Mais ou menos parecido (a) Muito parecido (a) 
1 2 3 

 
34. Em relação a sua visão de comportamentos rebeldes, compare o ato de colocar 7 ou mais 
piercings (por exemplo, nos mamilos, nas genitálias) com fazer uma tatuagem. Como você 
considera o ato de colocar estes piercings? 

Menos rebelde do que fazer 
uma tatuagem 

Tão rebelde quanto fazer uma 
tatuagem 

Mais rebelde do que fazer 
uma tatuagem 

1 2 3 
ATENÇÃO! Se você não tem nenhum piercing, por favor, passe para informações 
demográficas. Se você tem pelo menos um piercing, responda as próximas 17 perguntas. 
 
35. Quantos anos você tinha quando fez seu primeiro piercing? ___________anos. 
 
36. Quantos piercings você fez desde que entrou na faculdade? ___________piercings. 
 
37. Quantos dos seus piercings atuais estão localizados em áreas visíveis (por exemplo, orelhas 
e rosto), excetuando lóbulo da orelha? (Se nenhum, por favor, escreva 0 – “zero”):__________ 
piercings. 
 
38. Quantos dos seus piercings atuais estão localizados em áreas semi-visíveis (por exemplo, 
barriga – umbigo ou língua)? (Se nenhum, por favor, escreva 0 – “zero”):__________ piercings. 
 
39. Quantos dos seus piercings atuais estão localizados em áreas como o mamilo(s)? (Se 
nenhum, por favor, escreva 0 – “zero”): __________ piercings. 
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40. Quantos dos seus piercings atuais estão localizados em área genital? (Se nenhum, por favor, 
escreva 0 – “zero”):__________ piercings. 
 
41. Em geral, em que medida você concorda ou discorda que ainda gosta dos seus piercings? 

Discordo 
Totalmente Discordo Nem concordo 

nem discordo Concordo Concordo 
Totalmente 

1 2 3 4 5 
 
 
42. Em que medida você concorda ou discorda que está insatisfeito com pelo menos um de 
seus piercings? 

Discordo 
Totalmente Discordo Nem concordo 

nem discordo Concordo Concordo 
Totalmente 

1 2 3 4 5 
 
43. Você alguma vez se preocupou em “ir muito longe, exagerar” ou se tornar um “viciado” em 
piercings? 
  Sim   Não   Não sei  
 
44. Você alguma vez se preocupou que seu piercing poderia te impedir de alcançar uma meta ou 
conseguir um benefício (por exemplo, uma promoção, um trabalho)? 
  Sim   Não   Não sei  
 
 
45. Ter um piercing te impediu de alcançar algum objetivo ou conseguir algum benefício? 
  Sim   Não   Não sei  
 
46. Você diria que a reação da sua família em relação ao(s) seu(s) piercing(s) tem sido... 

Muito 
positiva Positiva Neutra Indecisa Negativa Muito 

Negativa 
Sua família não sabe 

sobre seu piercing 
1 2 3 4 5 6 7 

 
47. Você diria que a reação dos seus amigos com seu(s) piercing(s) tem sido... 

Muito 
positiva Positiva Neutra Indecisa Negativa Muito 

Negativa 
Seus amigos não sabem 

sobre seu piercing 
1 2 3 4 5 6 7 

 
48. Você geralmente usa ao menos um piercing que representa, para você, um símbolo 
religioso? 
  Sim   Não  
 
49. Todos os seus piercings representam um símbolo religioso? 
  Sim   Não  
 
50. No momento em que colocou ao menos um de seus piercings, você se considerava uma 
pessoa que gostava de assumir riscos. 

Discordo 
Totalmente Discordo Nem concordo 

nem discordo Concordo Concordo 
Totalmente 

1 2 3 4 5 
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51. No momento em que fez ao menos um de seus piercings, você estava se sentindo 
“revoltado” (algo rebelde).? 

Discordo 
Totalmente Discordo Nem concordo 

nem discordo Concordo Concordo 
Totalmente 

1 2 3 4 5 
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ANEXO 7. Escala de Identificação com Grupos Alternativos (EIGA) 
 
 
 
INSTRUÇÕES. Gostaríamos que indicasse o quanto você se identifica com os grupos sociais 
listados abaixo. Faça isso marcando um X no quadrado ao lado de cada grupo, de acordo com a 
seguinte escala de resposta: 
 
O QUANTO VOCÊ SE IDENTIFICA COM...       
(use a escala ao lado) 

Nada                                                  Totalmente  
0 1 2 3 4 

Hippies       
Punks       
Skinheads      
Headbangers       
Skatistas       
Surfistas       
Funkeiros       
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ANEXO 8. Escala de Atitudes frente ao Uso de Maconha 
 
 
INSTRUÇÕES. A seguir gostaríamos que indicasse sua opinião acerca de “estar sob o efeito da 
maconha”, o que inclui várias formas de uso, como fumar, mascar ou comer. Inclui também uso 
leve, moderado ou pesado. Você não precisa ter tido experiência com maconha para responder 
essas questões. Por favor, indique sua avaliação global de “estar sob o efeito da maconha”. 
Marque um X no quadro que melhor representar sua resposta. 

 

 Considero “estar sob o EFEITO DE MACONHA”...  

 2 1 0 -1 -2  

1. Positivo      Negativo 
2. Bom      Ruim 
3. Agradável       Desagradável 
4. Desejável      Indesejável 
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ANEXO 9. Escala de Atitudes frente ao Uso de Álcool 

   
INSTRUÇÕES. Agora indique sua opinião acerca de “estar sob o EFEITO DE 
ÁLCOOL” e “estar sob o EFEITO DE DROGAS” (como cocaína, crack ou ecstasy). 
Pode ser uso leve, moderado ou pesado. Você não precisa ter tido experiência com 
álcool ou drogas para responder essas questões. Por favor, indique sua avaliação global 
marcando um X no quadro que melhor representar sua resposta para “estar sob o efeito 
de álcool” e “estar sob o efeito de drogas”. 

53. Considero “estar sob o EFEITO DE ÁLCOOL”... 

 2 1 0 -1 -2  
1. Positivo      Negativo 
2. Bom      Ruim 
3. Agradável       Desagradável 
4. Desejável      Indesejável 
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ANEXO 10. Escala De Atitudes Frentev Ao Uso Drogas 

  
54. Considero “estar sob o EFEITO DE DROGAS”... 

 2 1 0 -1 -2  
Positivo      Negativo 
Bom      Ruim 
Agradável       Desagradável 
Desejável      Indesejável 
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ANEXO 11. Escala de Preferência Musical (EPM) 
 
INSTRUÇÕES. Gostaríamos que indicasse o seu nível de preferência para os gêneros 
musicais listados abaixo. Faça isso marcando um X no quadrado ao lado de cada 
gênero, de acordo com a seguinte escala de resposta: 
 

ESTILO MUSICAL 
Gosto                            Tanto faz                                 Detesto 

(Nem gosto nem detesto) 
1 2 3 4 5 6 7 

Música Clássica        
Blues        
Country (Sertaneja)        
Dance/Eletrônica        
Folk        
Rap/hiphop        
Soul/funk        
Cânticos (Gospel)        
Alternativa        
Jazz        
Rock        
Pop        
Heavy Metal        
Músicastema de filmes        
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ANEXO 12. Questionário Sócio-Demográfico  
 
 
PERGUNTAS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS. Finalmente, para obter um perfil dos 
participantes deste estudo, pedimo-lhes que responda às seguintes perguntas: 
 
1. Idade: _____ anos  2. Sexo:  Masculino  Feminino 

3. Estado Civil:  Solteiro     Casado     Separado    Outro  

4. Curso:___________________________   

5.Universidade:  Pública (  )  Privada (  ) 

6. Qual seu grau de religiosidade? Circule a resposta.  

Nada religioso (a)   1  2  3  4  5 Totalmente religioso (a) 

7. Em comparação com as pessoas da sua cidade, você diria que sua família é da 

classe sócio-econômica: 

 Baixa  Média-Baixa  Média  Média-Alta   Alta 

8. Você é usuário de bebidas alcoólicas?            Sim  Não 

9. Você é usuário de maconha?             Sim  Não 

10. Você é usuário de drogas (como cocaína, crack ou ecstasy)?      Sim  Não 
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ANEXO 13.  Termo de Consentimento à Instituição 
 
   

 
Universidade Federal da Paraíba CCHLA 

Departamento de Psicologia 
Programa de Pós-graduação em Psicologia Social 

58059-900 João Pessoa, PB – Brasil Tel./Fax 55 83 216 7006 
 
         

 
Prezado (a) Coordenador (a),  
 
 
Estamos realizando uma pesquisa na cidade de João Pessoa com a finalidade de conhecer 

possíveis fatores contribuintes para a prevenção de comportamentos de risco em 

adolescentes e jovens adultos. Neste sentido, para efetivação deste estudo, gostaríamos de 

contar com a colaboração da vossa instituição de ensino, disponibilizando o acesso a 

algumas turmas de alunos. Para tanto, de acordo com o disposto nas resoluções 196/96 e 

251/97 do Conselho Nacional de Saúde, faz-se necessário o vosso consentimento. O tempo 

estimado da pesquisa é de 50 minutos, onde será aplicado, em sala de aula, um livreto com 

diferentes questionários (anexo). Os dados coletados nesta pesquisa serão considerados em 

conjunto, garantindo seu caráter anônimo. Por fim, nos colocamos a inteira disposição de 

V.Sª. para, ao final do estudo, apresentar um relatório com os resultados encontrados. 

 

Termo de Consentimento 
Assinando este termo, estou consentindo a participação dos alunos no estudo: Compromisso 

convencional e comportamentos anti-sociais em diferentes idades: Um estudo transversal, 

do Programa de Pós-graduação em Psicologia Social (doutorado) da Universidade Federal 

da Paraíba, sob a coordenação da doutoranda Maria de Fátima Baracuhy Cavalcanti. 

 

 

 João Pessoa, ___de _________ de ______.  

                       

_____________________________________________________ 

Carimbo e assinatura do Coordenador/Diretor da Instituição 


