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BASES VALORATIVAS DA PREOCUPAÇÃO MASCULINA COM A 

APARÊNCIA 

 

RESUMO. A presente dissertação objetivou conhecer as bases valorativas da 

preocupação masculina com a aparência. Para tanto, realizaram-se dois estudos 

empíricos. O Estudo 1 objetivou adaptar uma medida de preocupações dos homens com 

a aparência (Questionário do Complexo de Adônis - QCA) e outra de vaidade 

(Questionário de Vaidade - QV) para o contexto brasileiro, conhecendo evidências de 

sua validade fatorial e consistência interna. Participaram 211 estudantes de uma 

universidade pública da cidade de João Pessoa-PB. Destes, todos eram do sexo 

masculino e com idade média de 22 anos (dp = 5,58). O QCA, após ter checado sua 

validade semântica, poder discriminativo e fatorabilidade da matriz de correlações 

(tendo seguido os critérios de Kaiser, Catell e Horn), apresentou-se estruturado em três 

componentes: preocupações estéticas (α = 0,78), preocupações fisicossexuais (α = 0,71) 

e dedicação a dietas/exercícios (α = 0,72). Os três fatores explicaram conjuntamente 

41% da variância total. O QV, após terem sido aplicados os mesmos procedimentos do 

QCA, apresentou-se estruturado em quatro componentes: preocupação física (α = 0,87), 

reconhecimento físico (α = 0,81), preocupação com a realização (α = 0,79) e 

reconhecimento da realização (α = 0,67), sendo que os quatro fatores explicaram 

conjuntamente 57,3% da variância total. Portanto, concluiu-se que tais resultados 

permitiram reunir evidências de validade fatorial e consistência interna das medidas 

empregadas. O Estudo 2, por sua vez, teve como objetivo comprovar a estrutura fatorial 

do QCA e do QV, fornecendo evidências psicométricas mais robustas para tais medidas, 

bem como conhecer os valores humanos associados à preocupação masculina com a 

aparência. Contou com a participação de 205 homens frequentadores de academias de 

musculação da cidade de João Pessoa-PB com idade média de 25 anos (dp = 6,31) 

sendo a maioria heterossexual (88,3%) e solteira (75%). Estes responderam as medidas 

empregadas no estudo anterior e  ao Questionário dos Valores Básicos (QVB), a Escala 

de Satisfação com a Vida (ESV), a Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR) e um 

Questionário Sociodemográfico. Os resultados das Análises Fatoriais Confirmatórias 

(AFC) permitiram comprovar a estrutura trifatorial do QCA e tetrafatorial do QV, 

identificadas no estudo 1, ambas apresentando indicadores de ajuste e confiabilidade 

composta (CC) satisfatórios. As análises de correlação de Pearson e regressão múltipla 

(stepwise) forneceram subsídios para a elaboração de um modelo teórico envolvendo os 

valores de realização e suprapessoal na explicação da vaidade e esta, por sua vez 

explicando, o Complexo de Adônis. No geral, este modelo se mostrou ajustado aos 

dados empíricos: ²/gl = 5,47, GFI = 0,99, AGFI = 0,95, CFI = 0,98 e RMSEA = 0,07. 

Concluindo, confia-se que os objetivos desta dissertação tenham sido alcançados, 

apresentando-se nesta oportunidade uma contribuição para um campo de estudo pouco 

tratado na Psicologia Social: a preocupação masculina com a aparência.  

 

Palavras-chave: preocupações masculinas, aparência, valores humanos. 
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VALEU BASIS OF MALE CONCERN WITH APPEARANCE 

 

ABSTRACT. The current thesis aimed at knowing the value basis of male concern with 

appearance. To accomplish it, two empirical studies were conducted. Study 1 aimed at 

adapting a measure of male concerns with appearance (Adonis Complex Questionnaire - 

ACQ) and other vanity (Vanity Questionnaire - VQ) for the Brazilian context, knowing 

evidence of factorial validity and internal consistency. Participants were 211 students  

from a public university in João Pessoa (PB). All were male (100%) and the mean age 

was 22 years (sd = 5.58). The ACQ, after checking its semantics validity,  

discriminative power and factorability of the correlation matrix (having followed the 

criteria of Kaiser, Catell and Horn), presented structured in three components: esthetic 

concerns (α = 0.78), physic-sexual concerns (α = 0.71) and dedication to diet / exercise 

(α = 0.72). The three factors explained jointly 41% of the total variance. The VQ (after 

following the same procedures used for the ACQ) was structured in four components: 

physical concerns (α = 0.87), view concerns (α = 0.81), achievement concern (α = 0.79) 

and achievement view (α = 0.67), and the three factors together explained 57.3% of the 

total variance. Therefore, it was concluded that these results allowed gathering evidence 

of factorial validity and internal consistency of the measures employed. Study 2 aimed 

to confirm the factor structure of the ACQ and VQ, providing more robust psychometric 

evidence for such measures and identifying the human values that are associated/predict 

the male concern with appearance. Participants were 205 men attending bodybuilding 

gyms in João Pessoa (PB), with an mean age of 25 years (sd = 6.31), most were 

heterosexual(88.3%), and single (75%). They answered the ACQ, the VQ, the Basic 

Values Questionnaire (QVB), the Scale of Satisfaction with Life (ESV), the Rosenberg 

Self-Esteem Scale (RAS) and a Sociodemographic Questionnaire. The results of 

confirmatory factor analyzes (CFA), allowed to prove the three-factor structure of the 

ACQ and four-factor the of QV, both identified in Study 1, and presenting satisfactory 

indexes of goodness of fit and composite reliability (CC). The analyzes of Pearson 

correlation and multiple regression (stepwise) provided subsidies for the development 

of a theoretical model involving the promotion values and suprapersonal values 

explaining vanity and these, in turn, explaining the Adonis Complex. Overall, this 

model had adequate fit to the empirical data:  ² / df = 5.47, GFI = 0.99, AGFI = 0.95, 

CFI = 0.98 and RMSEA = 0.07. In conclusion, the proposed objectives have been 

achieved in this thesis, presenting a contribution to a field of study scarcely discussed 

and considered in Social Psychology: male concern with appearance. 

 

Key-words: male concerns, appearance, human values. 
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São seis horas de um anoitecer em uma grande academia de musculação onde, 

corriqueiramente, a situação descrita a seguir se repete, embora o espaço pareça grande, 

existe a percepção do ambiente estar sempre superlotado. Lá dentro, o ritmo frenético é 

entrecortado pelo barulho ocasional de um peso sendo colocado em uma máquina ou 

uma placa de 25 quilos sendo acrescentada a uma barra. Grupos de pessoas se 

acotovelam ao redor de máquinas ou esperam pelo uso de outras, observam com atenção 

as orientações dos instrutores, comparam seu desempenho com os demais presentes, 

olham-se nos espelhos e dão o melhor de si na realização dos exercícios em meio ao 

zumbido de dezenas de esteiras, bicicletas ergométricas e máquinas de musculação.  

Cerca de 75% das pessoas deste ambiente são homens, alguns usam camisetas e 

shorts, outros usam uniformes ou roupas cuidadosamente escolhidas para exibir a 

musculatura. No entanto, os “musculosos” são apenas uma pequena parcela nas 

academias, pois a maioria dos “sócios” são pessoas de aparência comum. Você poderia 

pensar que os homens dessa academia ou de qualquer outra se sentem felizes ou 

satisfeitos com seus corpos. Afinal de contas, eles estão mais em forma do que qualquer 

pessoa comum.  Mas, surpreendentemente, muitos não estão de forma alguma contentes 

e até experienciam em alguma medida desconforto psicológico proveniente da 

insatisfação com relação a sua aparência. 

Para se ter ideia, de acordo com um levantamento da Sociedade Brasileira de 

Cirurgia Plástica (SBCP), no ano de 2012 o Brasil foi o segundo país do mundo em 

número de realizações de cirurgias plásticas; realizou 1.592.106 procedimentos desta 

natureza, ficando atrás dos Estados Unidos, onde são feitas 1.620.855 cirurgias 

anualmente. Estes números comtemplam homens e mulheres, sendo que ainda são as 

mulheres as líderes de adesão a estas intervenções cirúrgicas, porém entre os homens 
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estes índices têm aumentado consideravelmente; até 2009 o número de buscas de 

homens por cirurgias plásticas havia subido de 5% para 30%.  

 Além de procedimentos e intervenções cirúrgicas, os brasileiros também têm 

adotado vias alternativas em busca de uma “boa aparência”, pois, segundo o relatório 

anual de 2007 da Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes (JIFE), o Brasil 

assume o primeiro lugar na venda de moderadores de apetite, anorexígenos e 

suplementos alimentares, deixando para trás os Estados Unidos e a Argentina. 

Simultaneamente, de forma antagônica outro fenômeno merece destaque: 

observa-se um aumento das taxas de obesidade e sobrepeso. A Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS) aponta que já em 2003 mais de um bilhão da população 

adulta mundial estava com excesso de peso. Estes dados apontam um contexto marcado 

tanto pela expressiva tendência ao ganho de peso como pela disseminação dos 

mecanismos de mudança da forma corporal. Isso acontece porque, segundo Pope, 

Phillips e Olivardia (2000), nos dias de hoje existe uma crise disseminada entre os 

homens, uma crise ainda pouco evidenciada, mas que têm afetado homens de todas as 

idades e classes sociais em número sem precedentes.  

Apesar de ser um assunto pouco comentado no universo masculino alguns sinais 

desta crise vem à tona, pois observações não sistemáticas do dia-a-dia nas academias de 

musculação, notícias veiculadas nos mais diversos meios de comunicação e alguns 

relatos de pesquisas científicas ilustram este contexto cada vez mais acirrado da 

crescente preocupação dos homens com a aparência do seu corpo. 

Milhares de homens estão sacrificando aspectos importantes de suas vidas para 

se dedicarem compulsivamente à prática de exercícios, desejando um tórax maior ou um 

abdome mais definido. Homens e jovens adultos estão gastando quantias consideráveis 

em suplementos alimentares e auxiliares dietéticos, além de fazerem uso de 
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anabolizantes ou outras drogas para transformar seus corpos, alimentando todo um setor 

da economia que tem investido maciçamente neste público destinando produtos e 

serviços voltados para melhorar a aparência masculina (Pope et al., 2000). 

Tanto é que se tornou cada vez mais comum os homens se submeterem a 

serviços e tratamentos estéticos, cirurgias plásticas, lipoaspiração, implantes nos 

cabelos, tratamentos faciais, além de consumirem revistas e publicações devotadas ao 

“desempenho” e à “saúde” dos homens, produtos e serviços que antes eram de 

exclusividade do público feminino. Estas muitas obsessões corporais masculinas 

formam o que tem sido conhecido e denominado por Pope et al. (2000) de “Complexo 

de Adônis”, apontada pelos autores como a crise secreta da obsessão corporal 

masculina. Segundo estes autores, esta crise é secreta, pois tem sido silenciada por parte 

dos afetados em virtude das sanções sociais provenientes de papéis sociais de gênero 

impostos pela sociedade.  

Ainda segundo Pope et al. (2000),  a causa deste complexo é uma combinação 

de fatores biológicos, psicológicos, sociais e culturais, mediados por processos 

comunicativos que dão ênfase ao corpo masculino ideal, cada vez mais musculoso, cada 

vez mais perfeito e não raro inatingível. Tal conjuntura tem desenvolvido nos homens 

uma tendência comportamental para responder frente a esta expectativa sociocultural, 

impulsionada cada vez mais pela adesão do que tem sido identificada como vaidade 

masculina, promovendo uma preocupação excessiva dos homens em relação à aparência 

e realização pessoal (Durvasula, Lysonski, & Watson, 2001).  

Nas academias de musculação este contexto pode ser visualizado com exatidão. 

Como mencionado no início desta introdução, o ritmo frenético das academias de 

musculação representam o anseio dos homens em atender a um perfil ideal de corpo que 

representa uma boa aparência e sucesso pessoal e profissional. Nesta direção, Feingold 
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(1992) concluiu que pessoas atraentes são percebidas como mais sociáveis, dominantes, 

sexualmente ativas, mentalmente saudáveis, inteligentes e socialmente qualificadas do 

que as não atraentes. Na direção contrária aqueles que não conseguem atingir este 

padrão são mal vistos e estereotipados, sendo afetados diretamente no tangente ao bem-

estar e conforto psicológico.   

No âmbito da psicologia, duas variáveis podem representar o nível de bem-estar 

dos indivíduos neste contexto: (1) autoestima e (2) satisfação com a vida. Entende-se 

por autoestima um conjunto de sentimentos e pensamentos do indivíduo sobre seu 

próprio valor, competência e adequação, que se reflete em uma atitude positiva ou 

negativa em relação a si mesmo (Rosenberg, 1965). Diferentemente, que a satisfação 

com a vida reflete elementos cognitivos que podem traduzir uma avaliação em termos 

de áreas específicas (por exemplo, recreação, matrimônio e economia) ou refletir uma 

apreciação geral a respeito, tomando a vida como um todo (Oliveira, 2008).  

No âmbito da psicologia social, no universo de variáveis potenciais para 

descrever e explicar os padrões comportamentais, destacam-se os valores humanos, 

justificando-se em razão de serem importantes no processo seletivo das ações humanas, 

constituindo-se um construto preponderante para o entendimento de muitos fenômenos 

sociais e psicológicos (Bardi & Schwartz, 2001).  

Em relação à temática aqui proposta, Pronk (2010) encontrou uma associação 

entre autoimagem e imagem corporal com os valores humanos, considerando uma 

amostra de estudantes universitárias; sobretudo os valores pessoais e sociais 

funcionaram como explicadores da insatisfação com o corpo e do investimento corporal. 

Partindo desta concepção e levando em consideração amostras do sexo masculino, a 

presente dissertação objetiva conhecer as bases valorativas da preocupação masculina 

com a aparência, visando, sobretudo, conhecer as prioridades valorativas de homens 
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frequentadores de academia e sua relação com a dedicação masculina para com os 

cuidados estéticos e corporais endossados, procurando também visualizar as 

implicações psicossociais decorrentes desta preocupação no são cotidiano. 

Neste sentido, e visando a atender aos objetivos propostos, esta dissertação é 

apresentada em duas partes. A primeira parte (Marco Teórico) se divide em dois 

capítulos: (1) Preocupação Masculina com a Aparência, que apresenta, além da 

definição do construto, uma revisão acerca dos elementos históricos dos estudos e, mais 

amplamente, os cuidados dos homens em relação à aparência de seus corpos e as 

implicações deste tipo de preocupação em sua autoestima e satisfação com a vida; e (2) 

Os valores humanos, em que são apresentas as principais concepções teóricas acerca 

dos valores humanos, com maior ênfase na Teoria Funcionalista dos Valores Humanos 

(Gouveia, 1998, 2003; Gouveia, Fonseca, Milfont, & Fischer, 2011), a partir da qual é 

feito um esforço em entender os antecedentes da preocupação dos homens com a 

aparência. Finalmente, são apresentados, tantos os objetivos gerais como específicos, 

que embasarão os estudos suscitados a partir do marco teórico. Estão na segunda parte 

(Estudos Empíricos) os capítulos: Estudo 1: Parâmetros Psicométricos das Medidas 

Utilizadas, no qual se adapta  e são checadas as evidências de validade das medidas de 

preocupação masculina com a aparência, Estudo 2: Bases Valorativos da Preocupação 

Masculina com a Aparência, no qual se procura entender como os valores humanos se 

associam com os construtos relacionados a preocupação masculina com a aparência, 

além da comprovação das estruturas fatoriais das medidas utilizadas no Estudo 1 e, por 

fim, a elaboração e testagem de um modelo preditivo explicativo, por meio de 

modelagem de equações estruturais (SEM), envolvendo os valores humanos, a vaidade 

e o Complexo de Adônis; e Discussão geral e conclusões, indicando as possíveis 

limitações, os principais resultados e sugestão para pesquisas futuras. 
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CAPÍTULO 1.  PREOCUPAÇÃO MASCULINA COM A APARÊNCIA  

Com o objetivo de compreender os aspectos inerentes à preocupação dos homens 

em relação aos diversos aspectos da aparência dos seus corpos, o presente capítulo 

procura resumir elementos históricos que possibilitam ter uma visão panorâmica sobre 

este processo ao longo do tempo. Tal proposta é levada a cabo apresentando as 

principais transformações históricas e culturais, reunindo dados que constituem o pano 

de fundo para o estudo desta temática nos dias atuais.  

 

1.1. Elementos Históricos 

Adentrar no âmbito da preocupação dos homens com aparência pressupõe explorar 

uma área de preocupação que se acreditava ser exclusivamente do público feminino, 

com seus enfeites, ornamentos e acessórios. Atualmente, percebe-se que essa mesma 

preocupação expandiu-se também para o masculino e existem registros históricos que 

fornecem evidências da centralidade dos padrões e modelos de “beleza” masculina ao 

longo da história de diversas civilizações. Na presente dissertação não se objetiva 

esgotar esta temática, mas apresentar alguns indícios que suscitam sua condição 

fundamental no relacionamento humano. 

 

1.1.1. Na Antiguidade 

Inicialmente, aborda-se a história egípcia e o ideal de beleza masculina de tal 

época. A cultura, economia e a sociedade egípcia tinham como base a religiosidade e a 

soberania apoiada na pessoa do faraó, que ocupava centralidade na definição dos 

modos, vestimentas e utensílios do mesmo. As imagens que se tem dos faraós na 

antiguidade foram resgatadas graças à arte egípcia que ligada à religião, apontava 
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preceitos e as crenças daquele povo. Entretanto, a escultura foi um dos marcos para 

manifestar artisticamente os egípcios, pois esta revelava aspectos diversos, como: 

fisionomia, classe social e raça (Proença, 2002). 

Segundo este autor, a preocupação com a aparência não se restringia aos 

ornamentos e roupas; para os egípcios, a aparência física foi um dos grandes focos de 

atenção. O peso, por exemplo, era controlado seguindo uma dieta de frutas e verduras e 

evitando o consumo de carnes; primando-se por ter bustos finos, quadris cheios e 

barrigas planas, mantendo-se eretos e caminhando com elegância. O odor do corpo era 

inaceitável, daí o uso de banhos e cremes (leite, mel e lama); a retirada de todos os 

pelos, pois estes simbolizavam a impureza; máscaras faciais (com ovos de formiga e 

tinta) e o uso de óleos que eram friccionados sobre a pele para mantê-la perfumada, tais 

como: mirra, amêndoa, camomila, menta, cedro, rosas, etc.  

Além de todo esse aparato usado para o embelezamento, o uso de maquiagem é 

uma das características dos povos egípcios, usada tanto pelas mulheres quanto pelos 

homens, mesmo porque essa possuía a função de espantar os insetos presentes no 

deserto. Entretanto, vale ressaltar que esta preocupação era um privilégio para as classes 

mais favorecidas na organização social hierarquizada do país; o ideal de beleza egípcio 

voltava-se para a juventude e cuidados com o corpo como forma de embelezarem-se; 

tais aspectos se repetem na contemporaneidade (Eco, 2004). 

Historicamente, a exibição do corpo masculino também teve destaque durante a 

antiguidade, principalmente na sociedade grega. Na Grécia, por exemplo, as 

manifestações de enaltecimento da perfeição viril, símbolo da beleza física masculina, 

eram mais comuns do que aquelas prestadas às mulheres (Lipovetsky, 2000). Houve 

uma predominância da representação do nu masculino sobre o feminino, o homem viril, 
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representado com os músculos claramente definidos, era a personificação preferida do 

belo (Grogan, 2008).  

Tal fato não é de se estranhar, tendo em vista que a sociedade grega tinha 

predominância masculina e somente os homens portavam o título de cidadãos; além do 

mais, os ideais de virilidade apoiavam-se na valorização das formas do corpo 

masculino, por meio da prática de esportes que se iniciava na adolescência e era 

considerada imprescindível para o desenvolvimento corporal (Sennet, 2001). 

Santos (1997) afirma que esse ideal, de um corpo forte e esteticamente 

desenvolvido, surgiu de uma necessidade coletiva frente às guerras e batalhas às quais 

tal civilização constantemente se encontrava e, mais do que isso, às atividades agrícolas 

que requeriam um trabalho braçal devido às adversidades geográficas e o pouco uso de 

animais para esse intento. Acrescenta-se ainda que esse mesmo ideal de beleza grego 

vislumbrado no corpo estava associado à ideia de perfeição e purificação do espírito, 

como parte da formação do cidadão.  

Rubio (2002) faz referência a uma máxima a qual atribui aos gregos: “não há 

educação sem esporte, não há beleza sem esporte; apenas o homem educado” (p 131). A 

autora traz uma rica explanação sobre os jogos olímpicos na Grécia, realizados em 

algumas cidades e em homenagem a vários deuses (Zeus, Apolo, Athena, por exemplo), 

aludindo ao fato de esporte ser um dos três pilares da educação grega.   

Segundo Eco (2004), a cultura grega influenciou fortemente a civilização 

ocidental por meio de suas concepções de beleza, consideradas clássicas na pintura, 

escultura e arquitetura, primando por concepções de harmonia e equilíbrio. Buscava-se 

a representação de uma beleza ideal, por meio da expressão psicofísica da beleza, para 

assim harmonizar a alma e o corpo. A simetria e a proporção eram de suma importância 

na concepção de ideal de beleza, de igual modo, para os homens gregos antigos aquele 
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que era um bom cidadão da polis tinha de ser um homem “kalós kai agathós”, ou seja, 

belo e virtuoso. Da mesma forma no império romano, o corpo masculino também foi 

idealizado, representado pela figura do guerreiro magro e musculoso (Grogan, 2008). 

Sendo que tal padrão de culto ao corpo e as formas masculinas marcaram os modos de 

vidas das sociedades antigas, sendo considerados fundamentais para sua estruturação 

política, social e econômica. Descreve-se agora este panorama na idade média.  

 

1.1.2. Na Idade Média  

O período medieval foi estruturado à luz do feudalismo, no qual abrangia a 

economia, o social, a política e a cultura na Europa. Esse momento histórico foi divido 

em alta Idade Média (séculos V até X) e Baixa Idade média (século X até XV). Vale 

salientar que o feudalismo surgiu devido às invasões e ocupações bárbaras germânicas 

na parte ocidental europeia no Antigo Império Romano. Assim, essa estruturação do 

feudalismo se fez presente num período de guerras e busca de poder; nesse período, 

criou-se a cavalaria medieval que idealizava a honra, a lealdade e o heroísmo, sendo 

estes valores pertencentes ao status de aspiração de um nobre (Vicentino, 1997). 

A beleza do corpo na época medieval era avaliada por meio de parâmetros, tais 

como pele rosada e olhos luminosos ou verde-azulados. Estes aspectos eram 

considerados representantes de aparência sadia num período em que se morria jovem, 

pela falta de condições de higiene e pela fome (Eco, 2004).   

Segundo Sobol (1959), a preocupação com vestuário e moda faziam-se presentes 

no cotidiano medieval, porém com exclusividade para a nobreza, pois seu traje expunha 

sua grandiosidade; dessa maneira havia uma produção de vários tipos de tecidos. A 

roupa masculina variava conforme a temperatura, cor, tecido e a preferência das 

esposas. O autor descreve também os tipos de acessórios e vestimentas mais usadas, 
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dentre elas estavam: as botas, meias, ceroulas, gorro, mantas, chapéus, capuz e capas.  

Além destes mais comuns, a nobreza ainda exibiam finos tecidos (em ouro e prata) e 

buscavam sobressair-se uns aos outros em função da ostentação de seus mantos, onde 

condes e barões exibiam os ornamentados com joias e forros com peles de animais. 

Entretanto, a partir do período denominado de Baixa Idade Média, ocorreram 

mudanças ocasionadas por diversos fatores, dentre eles o religioso por meio do 

movimento de Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero, no qual se desejava 

questionar as ideias religiosas (Vicentino, 1997). Tal movimento ocasionou mudanças 

em vários aspectos sociais da vida cotidiana na Europa o que possibilitou pensar o lugar 

do homem no mundo e aos novos ideais, como a seguir se discutem. 

1.1.3. Na Idade Moderna 

A Península Itálica foi considerada berço do movimento renascentista, em 

função da sua localização geográfica. Porém, a partir do século XV foram disseminados 

na Europa os ideais renascentistas por meio das artes, os quais ilustravam uma nova 

visão de homem: o antropocentrismo que concebia o homem como centro do universo, 

mais valorizado e centralizado nas preocupações científicas e sociais; porém, um dos 

ideais que chama a atenção e convém tratar nesta seção é o hedonismo, a valorização do 

corpo, os prazeres e o culto ao belo (Mota & Braick, 2002).  

Cabe aqui dizer que esse período foi dedicado à beleza feminina, tendo muitas 

obras, retratado a beleza de seus corpos, amparadas pela harmonia e proporção. Ainda 

assim, partindo dos ideais renascentistas, o homem foi expresso nas artes com seu poder 

e uso dos prazeres, daí a representação desse prazer por meio de uma aparência robusta 

e/ou gorda: dentre eles, citam-se Ludovico e Alexandre Borgia, considerados símbolos 

de masculinidade desejados pelas mulheres de seu tempo (Eco, 2004). 
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No século XVI, sobretudo na literatura shakespeariana, constatou-se uma 

valorização à gordura corpórea por representar atributos positivos, como confiança, 

enquanto que a magreza, sinônimo de maldade, astúcia e que poderia ser perigosa ou 

traiçoeira. Além do mais, o sobrepeso encontrava-se associado à saúde, enquanto a 

magreza assemelhava-se à miséria em tempos de escassez de alimentos (Mota & Braick, 

2002). 

1.1.4. Idade Contemporânea  

Na idade contemporânea, os padrões de beleza masculina no século XVIII 

estiveram altamente associados à ostentação. Alguns autores descrevem que a 

masculinidade nesse período, principalmente na Inglaterra, não possuía uma conotação 

rígida do modelo de comportamento machista e viril, inclusive os homens desta época 

demonstravam certa “feminilidade” nos gestos e até permissividade para práticas 

homossexuais. Ainda assim, neste momento a moda surge como forma de individualizar 

as aparências, promover uma diferenciação entre as pessoas em razão da exibição 

estética e indumentária, pois foi justamente nessa época que a moda surgiu também 

como forma de separar as pessoas por classes, o que originava a ambição da ascensão 

social (Etcoff, 1999). 

Entretanto, a preocupação com a aparência fazia-se igualmente presente, 

sobretudo, pelos registros de vários homens usando perucas, saltos, maquiagem e 

acessórios. Vicentino (1997) descreve que um dos grandes representantes dessa 

exuberância foi o rei Luis XIV, também conhecido como o Rei Sol, sendo o primeiro a 

usar sapatos altos (devido a sua baixa estatura) adornados com laços, pedras e solas 

vermelhas. Todos os adereços apontavam para uma exibição que pressupunha 

dignidade, mesmo porque foi considerado um dos percursores da moda francesa, tal 

preocupação direcionava-se também para arquitetura marcada pela ostentação de luxo e 



32 

 

pela grande quantidade de cômodos (2000 janelas, 700 quartos, 1.250 lareiras), visto ter 

sido no período do rei Luis XIV, a construção do palácio de Versailles, um dos palácios 

mais suntuosos do mundo.  

Assim, Etcoff (1999) descreve que a preocupação do referido rei com o luxo 

demonstrava sua vaidade que, para ele, deveria estar em todos os lugares para ostentar 

também seu poder. Além disso, em seu reinado o luxo ultrapassou a nobreza, tornando-

se desejado, copiado e seguido por todos na França.  

Ainda no século XVIII, outros aspectos relativos à preocupação com o corpo se 

fizeram presentes e, por isso, tornou-se necessário a implantação de técnicas que 

tornassem possíveis alcançar esse ideal. Foi assim que surgiu a ginástica no final deste 

século, com o objetivo de alcançar a força, o vigor e a beleza que estariam refletidos em 

um corpo robusto associado a dimensões atribuídas aos homens, como a valoração 

moral e coragem.  

1.1.5. Pós-modernidade 

No final do século XX e início do século XXI, a mídia exerceu forte influência 

nos modelos considerados ideais, impostos ao homem moderno. Flocker (2004) destaca 

que a indústria hollywoodiana “despejou” diversos modelos de beleza masculina no 

imaginário das pessoas, tratando-se de estilos e/ou ícones de beleza associados a um 

ideal de masculinidade e virilidade, dando início a um período de busca por um corpo 

magro, atlético e com formas bem definidas. Deste modo, a figura de um corpo esbelto 

e “sarado” passou a estar diretamente associada à imagem de poder, beleza e mobilidade 

social, principalmente nos países ocidentais (Damasceno, Lima, Vianna, Vianna, & 

Novaes, 2005; García & Peresmitré, 2003; Kakeshita & Almeida, 2006). 

É importante destacar neste momento o surgimento de uma categoria de homens 

preocupados com aparência sendo denominada de “metrossexuais”. Em seu livro, 
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Michael Flocker intitulado, O metrossexual: guia de estilo, um manual para o homem 

moderno, (Flocker, 2004) apresenta uma descrição detalhada e uma atualização para 

que o homem possa se “tornar um atleta na nova era do homem metrossexual” (p. 16); 

assim, o referido autor descreve que para tornar-se um metrossexual necessita de 

conhecimento em diversas áreas, sendo elas: arte, cozinha, etiqueta, vinhos, moda e 

estilo. Alguns personagens famosos têm sido utilizados como símbolo desse fenômeno, 

entre eles cita-se o jogador de futebol inglês, David Beckham, conhecido por sua 

preocupação com a beleza e o corpo, uso de maquiagen, vestir griffes, fazer depilações, 

afeitar as sobrancelhas e, principalmente, por sua elegância, caracterizada pelo modo de 

vestir, portar-se à mesa e lidar com as pessoas (Flocker, 2004).  

Este padrão estético, muitas vezes incompatível com grande parte da população, 

tem gerado um aumento expressivo no nível de insatisfação corporal entre as pessoas, 

impulsionando a realização de dietas cada vez mais restritivas, a prática de exercícios 

físicos exaustivos e a utilização de métodos não convencionais (laxantes, diuréticos, 

anabolizantes, drogas anorexígenas etc.) na tentativa de alcançar o corpo idealizado 

(Andrade & Bosi, 2003; Neighbors & Sobal, 2007).  

Segundo Paul e Brownell (2001), a busca excessiva por um “corpo ideal” está 

relacionada com a associação entre magreza e atributos positivos, como, por exemplo, 

competência, sucesso e autocontrole. Este tipo de associação, estimulada por normas 

socioculturais recentes, de que, por exemplo, a musculosidade masculina é desejada 

para os homens, representando força, poder, disposição e energia (Grogan, 2008), tem 

contribuído para o desenvolvimento de diversos transtornos relacionados a imagem 

corporal.  

No entanto, vale ressaltar que tanto os pesquisadores como a imprensa em geral 

concluíram durante mais de duas décadas que os problemas com a imagem corporal e os 



34 

 

distúrbios alimentares são patologias estritamente femininas e, enquanto isso, os 

homens foram subestimados. Sendo assim, diversos homens têm sido afetados com tais 

preocupações e não tem recebido a devida atenção por parte da comunidade científica, 

tampouco da sociedade em geral, fazendo com que cada vez mais os homens se sintam 

descontentes com seus corpos e este descontentamento tem refletido em várias esferas 

de suas vidas. A seguir será apresentado um panorama atual acerca da preocupação 

masculina com aparência global do seu corpo e as implicações que estas têm acarretado.  

1.2. Homens Preocupados com sua Aparência 

Como anteriormente comentado, não é de hoje que os homens tem se preocupado 

com algum aspecto da aparência dos seus corpos. Porém esta temática não tem sido 

foco da atenção merecida. Principalmente, enquanto objeto de estudo científico, esta 

temática ainda é recente e incipiente na literatura, sobretudo no contexto nacional. Não 

se pretende nesta oportunidade esgotar todos os conceitos, modelos teóricos ou medidas 

que o explicam, mas fazer um recorte dos principais aspectos que permitem identificar e 

compreender determinados padrões, fatores e agravantes da preocupação masculina com 

a aparência. Considerando os propósitos da presente dissertação e o contexto em que se 

desenvolve, busca-se objetivamente inseri-la no âmbito da psicologia social, destacando 

os aspectos psicossociais envolvidos na dedicação dos homens aos cuidados estéticos e 

corporais bem como as implicações deste no contexto das relações sociais, 

interpessoais, sexuais e laborais. 

1.2.1. O Complexo de Adônis: Surgimento, Definição e Mensuração. 

Na mitologia grega, Adônis era meio homem e meio Deus, era considerado o 

máximo de beleza masculina. Tão belo era seu corpo que ele conquistou o amor de 

Afrodite, rainha dos Deuses. Mas Perséfone, que havia criado Adônis, recusou-se a 
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entregá-lo a Afrodite. Assim sendo, Zeus, o rei dos Deuses, fez um acordo: Adônis 

passaria quatro meses de cada ano no mundo subterrâneo com Perséfone, quatro meses 

com Afrodite e quatro meses com ele mesmo; diz-se que ele escolheu passar seus meses 

pessoais com Afrodite (Pope et al., 2000).  

Ao longo dos séculos muitos grandes artistas tentaram representar a beleza física 

de Adônis, entre os mais famosos está o pintor Ticiano, na Renascença, mostrando-o 

prestes a ir à caça com seus cães e envolto com Afrodite em seus braços. O corpo de 

Adônis presumivelmente representa o máximo de beleza física masculina imaginável 

por um artista daquela época. Conforme pode ser observado na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, o Adônis de Ticiano já pode ser considerado gordo e fora de forma 

quando comparado aos modelos das revistas e campanhas publicitárias atuais voltadas 

para o público masculino, evidenciando as modificações históricas dos modelos e 

padrões comportamentais de beleza. O padrão de beleza masculino seguiu com 

transformações inerentes a cada época, até que na década de 1970 surgiram os 

fisiculturistas com seus corpos extremamente musculosos, definidos e magros. No 

cinema personagens de atores famosos como Silvester Stalone e Arnold 

Figura 1. Vênus e Adônis por Ticiano Vacellia di Gregório (século XVI) 
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Schwarzenegger, exibiram o mesmo padrão a partir dos anos de 1980. Desde então, os 

homens comuns passaram a perseguir esse novo modelo de beleza e nos últimos 30 

anos iniciou nos Estados Unidos uma explosão crescente do número de academias, 

vendas de suplementos alimentares e programas e revistas de boa forma no intuito de 

estimular os homens a aumentarem sua massa muscular (Pope et al., 2000). 

Assim, o Adônis de Ticiano não corresponde mais aos modelos que têm sido 

implementados na sociedade contemporânea, alimentado por campanhas publicitárias e 

a mídia em geral (Pope et al., 2000). As ilustrações apresentadas na Figura 2 

evidenciam o atual contexto publicitário voltado para o universo masculino.  

 

 

Uma das revistas masculinas mais vendidas atualmente (Men`s Health), assim 

como umas das grifes mais consumidas pelos homens (Kalvin Klein) exibem modelos 

com corpos bem definidos e pouca roupa, reforçando a ideia da valorização do corpo 

perfeito e da beleza no imaginário masculino de milhares de rapazes em todo o mundo. 

Embora a literatura específica tenha dado menos atenção ao corpo masculino do 

que o feminino (Labre, 2002), o estudo da imagem corporal masculina vem dando seus 

próprios passos. Segundo Harvey e Robinson (2003) nas sociedades ocidentais, 

enquanto o corpo ideal para as mulheres é magro, o masculino tende a ser maior e mais 

largo, com pouco tecido adiposo e grande enfoque na massa muscular.  

Figura 2. Modelos da Kalvin Klein e da Revista Men`s Health exibindo seus corpos em 

campanhas publicitárias de 2012 
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Nas últimas duas décadas ocorreu uma transformação no modo como o homem 

vê e pensa seu próprio corpo (Harvey & Robison, 2003). Como pode ser visto nas 

imagens anteriormente reproduzidas, a mídia expõe homens musculosos com o 

abdômen “tanquinho”, evidenciando os músculos dessa região bem definidos e à 

mostra. O padrão corporal de jovens rapazes caracteriza-se pelo peitoral e braços bem 

desenvolvidos e uma cintura fina, dando um aspecto corporal em forma de “V” (Labre, 

2002; Olivardia, 2002).  

Leit, Pope e Gray (2001) encontraram uma correlação positiva entre o volume da 

revista Playgirl, que foca na beleza masculina, e o IMC (r = 0,29, p < 0,01). Esse 

resultado indica que, ao longo do tempo (entre 1973 e 1997) o corpo exibido pela 

revista foi se tornando mais pesado. Esse peso foi proveniente apenas de massa 

muscular, pois o estudo encontrou uma correlação negativa (r = −0,34, p < 0,01) entre a 

data de publicação e o índice de massa magra, no qual se retira o percentual de massa 

adiposa.  

Diante do exposto, é importante observar que o termo Complexo de Adônis 

cunhado por Pope et al. (2000) não é uma nomenclatura médica oficial, não 

descrevendo qualquer problema da imagem corporal dos homens; este termo será 

utilizado na presente dissertação para indicar um conjunto de preocupações masculinas 

com a aparência dos seus corpos, geralmente silenciada, mas surpreendentemente 

comum entre rapazes e homens. Estas preocupações vão desde pequenos 

descontentamentos até obsessões devastadores, quer seja uma insatisfação possível de 

administrar até distúrbios psiquiátricos graves com a imagem corporal, como pode ser a 

dismorfia muscular que se caracteriza como uma excessiva preocupação com o volume 

e a musculatura do corpo.   
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Segundo Pope et al. (2000), de uma forma ou de outra, o Complexo de Adônis 

atinge milhões de rapazes e homens  e, inevitavelmente, as mulheres presentes em suas 

vidas. Tais preocupações acabam comprometendo várias esferas da vida de uma pessoa 

tais como os relacionamentos sociais, a intimidade, o trabalho e/ou os estudos, tendo em 

vista a dedicação aos rigorosos rituais de “embelezamento” que vão desde os cuidados 

com o tamanho e o volume da musculatura aos diversos serviços, produtos e 

tratamentos estéticos (e.g., faciais, capilares). 

Dessa forma, conclui-se que a insatisfação corporal é uma realidade na vida de 

muitos homens e apresenta-se como resultado direto do não enquadramento em padrões 

estético-culturais vigentes (Alves, Pinto, Alves, Mota, & Leirós, 2009). Estes mesmos 

autores, fazendo um levantamento dos fatores socioculturais que influenciam a 

satisfação com a imagem física, constataram que na cultura ocidental os homens visam 

corpos musculosos e bem definidos. Em uma cultura que valoriza a magreza, é 

compreensível que se procure atingir esse ideal de beleza. Ainda, segundo Alves et al. 

(2009),  quando tal padrão não é atingido, entra-se em uma situação de insatisfação 

corporal, que consiste em uma avaliação subjetiva negativa da própria aparência física, 

que, por sua vez, acarreta repercussões no âmbito psicológico. 

A mensuração deste construto é realizada por meio do Questionário do 

Complexo de Adônis (QCA), originalmente desenvolvido por Pope et al. (2000), reúne 

13 itens que expressam as preocupações que os homens experienciam em relação a 

imagem corporal que podem influenciar no seu cotidiano. Esta é uma escala de tipo 

lápis e papel, autoaplicável. Tal instrumento foi inicialmente construído no contexto 

estadunidense, tendo sido consideradas amostras de estudantes universitários e amostras 

clínicas de pacientes com distorção da imagem corporal. O QCA avalia especificamente 

de que formas as preocupações com aparência podem afetar o dia-a-dia de um rapaz ou 
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de homem. As respostas são graduadas em escala de resposta de três pontos, que ora se 

alternam em (1) relação à frequência de ocorrências das situações: a) raramente ou 

nunca b) às vezes e c) frequentemente, ou (2) ou em relação ao tempo dedicado às 

atividades: a) menos de 30 minutos, b) 30 a 60 minutos e c) mais de 60 minutos. Sendo 

que o item 12 que avalia a ingestão de algum tipo de droga, apresenta outra escala de 

resposta diferenciada, sendo esta: a) nunca, b) somente drogas legais compradas com 

prescrição médica e c) uso ilegal de anabolizantes, pílulas para emagrecer e outras 

substancias. A interpretação dos escores é feita por meio de um guia numérico criado 

pelos autores.  

Este instrumento foi traduzido e aplicado em países orientais e ocidentais (por 

exemplo, Estados Unidos, Coreia, Japão, México, Portugal), aqui no Brasil apesar de 

alguns estudos a terem utilizado não se encontrou qualquer publicação em que avaliasse 

a estrutura ou qualidade psicométrica, este aspecto é levado em consideração nesta 

dissertação. A seguir, discorre-se acerca dos cuidados excessivos que os homens têm 

realizado na busca de “melhorar” sua aparência, procurando oferecer uma maior 

compreensão em torno do quanto este fenômeno está presente na vida de diversos 

homens e as implicações que tem causado.  

1.2.2. Vaidade Masculina 

O desenvolvimento e o progresso da economia vêm produzindo transformações 

sociais que têm influenciado diretamente o comportamento dos consumidores. Segundo 

o jornal O Correio do Estado, em uma matéria publicada no dia 04 de setembro de 

2011, estima-se que o mercado de artigos de beleza e cuidados pessoais masculinos 

movimente mais de R$ 9 bilhões por ano no Brasil, com taxas de crescimento de 25% 

ao ano. 
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A preocupação estética e corporal masculina deixou de ser um aspecto vinculado 

a atitudes afeminadas ou homossexuais, e passou a ser uma questão socialmente aceita e 

integrada. Consoante com o panorama supracitado é o fato de que o aumento destes 

números têm sido comum em homens de diversas idades e perfis, o que tem 

impulsionado intervenções de diversas naturezas com a finalidade de melhorar algum 

aspecto da aparência por meio de lipoaspirações, implantes capilares, depilações a laser 

e próteses de silicone nos músculos, ou mesmo a busca de outras vias alternativas às 

cirurgias com o intuito de alcançar uma aparência cada vez mais “perfeita”, por 

exemplo, dietas e exercícios e uso de substâncias e produtos (Pope et al., 2000).  Neste 

contexto, disserta-se a seguir a cerca das dimensões do comportamento vaidoso e como 

os homens tem buscado atender suas disposições vaidosas.  

1.2.3. Dimensões do Comportamento Vaidoso 

Segundo Durvasula et al. (2001),  a globalização tem difundido em todo mundo 

uma cultura pautada na valorização materialista, principalmente nos países em 

desenvolvimento. O estudo do comportamento vaidoso pode ser encontrado em diversas 

disciplinas, como Economia (Hackner & Nyberg 1996), poesia (Johnson, 1993) e áreas 

dedicadas ao estudo do consumismo (Netemeyer, Burton, & Lichenstein 1995). 

Entretanto, raramente assume conotação positiva e na maioria das vezes é associada à 

arrogância, futilidade ou prepotência. É importante destacar que a vaidade masculina 

tem recebido pouca atenção por parte da comunidade acadêmica, mesmo sendo um 

tema maciçamente presente na publicidade e na sociedade em geral.  

Identificar as causas da vaidade não é uma tarefa fácil. Alguns teóricos afirmam 

que a vaidade é uma unidade primária (biológica) ao invés de um derivado 

(psicológico), enquanto outros apostam na concepção da vaidade como um traço de 
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personalidade influenciado por pressões e condicionantes sociais. No entanto, Mason 

(1981) argumenta que a vaidade é uma característica secundária e como tal parece ser 

influenciada pelo ambiente social e econômico que prevalece em uma sociedade. 

Segundo Durvasula et al. (2001), a vaidade é um construto psicológico que descreve a 

preocupação excessiva de uma pessoa em relação com a sua aparência física e 

realização.  

Ainda segundo Durvasula et al. (2001), a vaidade é composta por duas 

dimensões, a saber:  física e realização. A dimensão física da vaidade é de mais fácil 

compreensão, tendo em vista que existe uma ênfase na aparência física na cultura 

ocidental, especialmente nos Estados Unidos. A mídia, em geral, os programas de 

televisão e revistas incluem publicidades que oferecem ao público um fluxo constante 

de mulheres e homens bonitos. Vários estudos têm mostrado que os preconceitos em 

relação às pessoas atraentes tendem a começar na infância. Tendo em conta os 

benefícios substanciais de atratividade na cultura contemporânea, não é surpreendente 

que muitas pessoas tornem-se altamente preocupadas com sua aparência e busquem 

uma maior atratividade física.   

A dimensão de realização associada à vaidade pode ser observada nas culturas 

que valorizam o consumismo, quando os consumidores buscam produtos, serviços e 

bens materiais como uma forma de documentar o sucesso da realização pessoal. Estes 

aspectos têm importância considerável em questões de consumo porque a indústria da 

publicidade posiciona os produtos com base no desejo destes consumidores para se 

tornarem mais atraentes fisicamente ou para mostrar a sua realização para os outros.  

Conjetura-se que alguns homens estão tão implicados com a sua aparência que 

são capazes de se submeterem a diversos tipos de procedimentos e tratamentos sem 

atentar aos diversos prejuízos decorrentes deste engajamento vaidoso. Nesta direção, a 
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seguir são apresentadas algumas consequências que este tipo de preocupação excessiva 

pode ocasionar ao indivíduo, bem como identificar potencias casos merecedores de 

atenção.  

1.2.4. Até onde pode chegar a vaidade masculina e como medi-la?  

Percebe-se então que os homens estão se tornando cada vez mais vaidosos e 

preocupados com a sua aparência. Na atualidade, observa-se que o indivíduo é mais 

facilmente aceito em sociedade ao estar de acordo com os padrões do grupo. Logo, 

estima-se que pessoas não atraentes são discriminadas e não recebem tanto suporte em 

seu desenvolvimento quanto os indivíduos reconhecidos como atraentes, chegando 

mesmo a ser rejeitada, dificultando o desenvolvimento de habilidades sociais e da 

autoestima (Hirata, 2009).  

Na tentativa de esquivar-se da insatisfação com a aparência, diversos homens 

têm se submetido a serviços e tratamentos estéticos e corporais na busca de um 

ajustamento estético em função dos padrões culturais e sociais existentes. Este contexto 

de insatisfação masculina frente à aparência leva tais homens a iniciar uma série de 

condutas para melhorar a aparência, como a adesão a intervenções cirúrgicas, visando 

transformações imediatas e em curto prazo, as dietas/exercícios e o uso de cosméticos 

e/ou anabolizantes (McCreary, Hildebrant, Heinberg, Boroughs, & Thompson, 2007). 

Esta última conduta, por sua vez, pode levar ao aparecimento de novos 

transtornos, como a vigorexia (Ayensa, Martínez, & Rancel, 2005). Um reflexo desse 

fenômeno tem sido a aquisição de comportamentos para ganhar massa muscular, além 

dos necessários para a perda de tecido adiposo, como o crescimento recente do uso de 

anabolizantes, esteroides e da cirurgia plástica; isso indica que os homens passam a 
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sofrer mais pressões sociais para se conformar ao ideal de musculosidade (Grogan, 

2008).  

Nos Estados Unidos, pelo menos 1 milhão de homens e rapazes usaram 

esteroides anabólico-androgênicos ilícitos em algum momento da vida (Kanayama, 

Barry, Hudson, & Pope, 2006). Tal evento tem sido estudado na literatura e, em casos 

extremos, pode ocorrer o fenômeno conhecido como “anorexia reversa” (Harvey & 

Robinson, 2003; Kanayama et al., 2006). Homens com essa desordem são obcecados 

com seus corpos e acreditam possuir massa muscular menor e menos desenvolvida 

apesar de muitas vezes serem bem musculosos. Eles se exercitam compulsivamente e 

nota-se uma ampla discrepância entre sua autoimagem corporal percebida e sua 

autoimagem real (Harvey & Robinson, 2003). Esse transtorno passou a ser conhecido 

como dismorfia muscular (Seleri & Assunção, 2002). 

Alonso (2006) traz estimativas de que 10% dos homens que frequentam 

academia podem expressar características de vigorexia. Quanto ao seu tratamento, não 

há descrições de uma orientação terapêutica para a dismorfia muscular. Em sua maior 

parte, práticas são “emprestadas” de tratamentos de quadros correlatos e não devem ser 

entendidas como definitivas. Morrison e Morrison (2004) constataram que os homens 

com dismorfia muscular (condição caracterizada por uma preocupação excessiva com o 

tamanho e a definição muscular) empregam ações de modificação corporal, 

especialmente consumo de proteínas e treinos para ganho de peso.  Isso acontece porque 

dentre os homens, predomina o desejo por um corpo mais musculoso como 

representação da imagem corporal masculina ideal (Olivardia, Pope, & Hudson, 2000; 

Pope, Gruber, Choi, Olivardia, & Phillips, 1997; Silva-Júnior, Sousa, & Silva, 2008). 

Facchini (2006) propõe que o grupo de risco para a dismorfia muscular 

compreende homens de 15 a 30 anos de idade, que apresentem insatisfação e 



44 

 

subestimação corporal, sejam perfeccionistas e obsessivo-compulsivos e tenham uma 

ideologia de gênero tradicional masculina. Esta mesma autora destaca a escassez de 

dados epidemiológicos efetivos sobre a dismorfia muscular, mas propõe que esta ocorre, 

sobretudo, em homens adultos, com idade média de 19 anos, e nesta população de risco 

sua prevalência seria de 10%.  

Morrison, Morrison, Hopkins e Rowan (2004) apontam que os homens que 

apresentaram maior motivação para serem “musculosos” foram os que desejaram uma 

imagem corporal mais musculosa, bem como apresentaram uma maior discrepância 

entre a sua imagem corporal atual e a imagem corporal idealizada. Assim, a motivação 

para se ter um corpo musculoso já não é exclusiva do mundo do fisiculturismo 

(bodybuilding), realidade esta cada vez mais difundida e comum entre os homens 

No Brasil alguns estudos têm sido levados a cabo com o intuito de conhecer o 

perfil do corpo ideal brasileiro. Segundo Seleri e Assunção (2002), alguns homens 

apontam corpos magros como o ideal, mas a maioria deles concebe o corpo musculoso 

como o corpo masculino ideal. Damasceno et al. (2005) apontam que entre os homens 

praticantes de caminhada, os que se percebiam mais magro, apontavam que gostariam 

de possuir um corpo maior. Entretanto, seu estudo não buscou analisar diretamente a 

crença sobre quais corpos eles acreditavam serem ideais partilhados. Ademais, como 

utilizou uma escala de silhueta variando no eixo magreza-gordura, não podia avaliar em 

que medida sua amostra teria preferências por corpos mais musculosos. No geral, o 

contexto atual é marcado por um intercâmbio entre diferentes culturas e o padrão do 

corpo considerado ideal no Brasil, o que parece se assemelhar ao difundido em países 

europeus e norte-americanos. 

 Neste sentido, segundo a SBCP (2012), cada vez mais homens, de todas as 

idades e classes sociais, submetem-se à cirurgia plástica por razões estéticas 
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impulsionados pela concepção de que a forma ideal para o corpo masculino é a atlética, 

com ombros e tórax largos, abdômen tonificado e área estreita de quadril e da coxa, 

visando na maioria das vezes modificações imediatas e resultados a curto prazo.  

Este fenômeno tem levado cirurgiões plásticos a utilizar técnicas já 

desenvolvidas para outras finalidades médicas. Em função da aparência masculina, por 

exemplo, os implantes de panturrilha, originalmente desenvolvidos para restaurar o 

contorno da perna de vítimas de acidente e de poliomielite, agora são usados para dar 

plenitude estética à perna masculina. Da mesma forma, os implantes peitorais, utilizados 

para construir o tórax de homens com síndrome de Poland, também podem ser usados 

para aumentar os músculos peitorais em homens saudáveis. Dentre as cirurgias mais 

comuns estão a lipoaspiração, mais tradicional entre homens e mulheres, utilizada para 

remover áreas de gordura que são resistentes a dietas e exercícios físicos, e a 

abdominoplastia (redução de abdômen), um procedimento cirúrgico que remove o 

excesso de gordura, comprime os músculos da parede abdominal e reduz a cintura.   

Além dos procedimentos acima citados, a SBCP (2012) também menciona as 

intervenções de natureza faciais e capilares. Os procedimentos cirúrgicos faciais, em 

geral, são mais complexos quando realizados em homens, pois a pele do rosto 

masculino tem um suprimento mais rico de sangue que a pele do rosto feminino e 

podem sangrar mais durante a cirurgia e tem maior risco de haver hematoma após a 

cirurgia. Ademais, qualquer cicatriz resultante de uma cirurgia é mais difícil de ser 

escondida nos homens, pois não usam maquiagem ou o corte de cabelo para camuflar a 

cicatriz, como muitas mulheres fazem. Nas intervenções capilares, geralmente, são 

necessários vários procedimentos cirúrgicos, com longos intervalos de recuperação, um 

tratamento que pode durar de dezoito meses a dois anos ou mais.  
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Diante do exposto, fica evidente, portanto, que os homens têm a sua inteira 

disposição diversos serviços, procedimentos e tratamentos fornecidos pelas cirurgias 

plásticas, em virtude da constante busca destes pelos mesmos, mas cabe retomar 

pergunta do subtítulo desta seção: até onde pode chegar a vaidade masculina? Além de 

arcar com a dimensão financeira de tais serviços, ainda é necessário todo um esforço 

físico e psicológico para seguir as recomendações póscirúrgicas, tais como ausentar-se 

do trabalho por tempo adequado, usar bandagens ou malhas de compressão, descansar, 

não se expor ao sol, não ingerir álcool, não fumar, evitar atividade extenuante, exercício 

físico, esportes e até mesmo sexo, ou seja, todo este esforço em busca de uma “boa 

aparência”.  No entanto, na maioria das vezes estas pessoas não logram satisfação 

perante seus resultados e almejam mais transformações e, ao passo que se envolvem 

nestas condutas, podem experienciar implicações psicossociais decorrentes deste tipo de 

preocupação. Sendo assim, identificar potenciais casos problemas merecedores de 

atenção pode ajudar tanto durante o processo de redefinição quanto para minimizar tais 

implicações.  

Dada a importância de compreender a natureza da vaidade, Netemeyer et al. 

(1995) desenvolveram uma escala originalmente denominada de Vanity Scale. O 

instrumento foi testado em três diferentes grupos de consumidores potencialmente 

propensos a pontuarem alto em vaidade. Nos três grupos (jogadores de futebol, modelos 

masculinos e femininos) o instrumento apresentou evidências de validade e precisão e, 

portanto, justifica-se seu uso em pesquisas que tratem do tema. Durvasula et al. (2001) 

apresentar um estudo transcultural  utilizando uma versão desta medida e buscando 

avaliar a vaidade em diversas culturas, fazendo uso de técnicas de invariância fatorial. 

Neste sentido, colocam a disposição da comunidade científica em geral, uma medida de 

vaidade que reúne evidências de qualidade psicométrica e, portanto, pode ser utilizada 
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em estudos que levem em consideração tal construto. Sendo assim, a partir do momento 

em que é possível identificar tal comportamento, necessariamente é importante também 

observar quais as dimensões da vida do indivíduo que podem ser afetadas. Por 

conseguinte, a seguir é apresentada uma breve discussão sobre as implicações da 

preocupação e vaidade masculina na autoestima e satisfação com a vida dos homens. 

1.4. Implicações Psicossociais Decorrentes da Preocupação com a Aparência.  

 

A preocupação com a imagem corporal tem sido objeto de estudo em diversas 

áreas do conhecimento, como nutrição, ciências da saúde, psicologia, e sociologia, por 

exemplo (Bosi et al., 2006; Caradas, Lambert, & Charlton, 2001; Espina, Ortego, Alda, 

Aleman, & Juaniz, 2002; Harrison, 2000). Isso se deve, provavelmente, a relevância 

deste construto para a explicação de alguns aspectos importantes da personalidade, 

como a autoestima e o autoconceito; de certas psicopatologias, a exemplo dos 

transtornos dismórficos e de comportamento alimentar; e, mesmo, da integração social 

das pessoas em contextos distintos (Levine & Piran, 2004; O „Dea, 2006).  

Nas sociedades ocidentais, preconiza-se que o que é belo também é bom, e que 

um corpo esbelto e sarado é sinônimo de beleza, fazendo com que a magreza seja 

valorizada pela sociedade e seu oposto, a obesidade, seja fortemente rejeitado (Almeida, 

Santos, Pasian, & Loureiro, 2005). Embora estes ideais de beleza variem em função dos 

padrões estéticos adotados em cada época, as pesquisas têm mostrado que as pessoas 

procuram alterar seus corpos de modo a seguir esses padrões (Cheng, 2006). Neste 

sentido, justifica-se a atenção dada nesta dissertação à preocupação masculina com 

aparência, pois em decorrência desta preocupação, diversas esferas da vida destas 

pessoas podem ficar comprometidas. Especificamente, nesta oportunidade, o foco se 

concentra nas implicações da preocupação com aparência masculina na autoestima e 
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satisfação com a vida, mas antes julga-se necessário compreender um pouco sobre estes 

dois construtos. 

1.4.1. Autoestima 

Entende-se por autoestima um conjunto de sentimentos e pensamentos do 

indivíduo sobre seu próprio valor, competência e adequação, que se reflete em uma 

atitude positiva ou negativa em relação a si mesmo (Rosenberg, 1965). Coopersmith 

(1989) ressalta que o ponto fundamental da autoestima é o aspecto valorativo, o que 

influencia na forma como o indivíduo elege suas metas, aceita a si mesmo, valoriza o 

outro e projeta suas expectativas para o futuro.   

A autoestima relaciona-se a diversos construtos psicológicos, como bem-estar 

(Sánchez & Barrón, 2003) e autoconceito (Martín-Albo, Núñez, Navarro, & Grijalvo, 

2007), sendo amplamente pesquisada no campo da psicologia da personalidade (Schmitt 

& Allik, 2005). Alguns pesquisadores têm visto a autoestima como traço (refletindo 

estabilidade durante um período de tempo) e estado (refletindo uma resposta a situações 

ou eventos de vida) (Harter & Whitesell, 2003); outros, entretanto sugerem que o 

desenvolvimento deste atributo possui descontinuidades ao invés de um curso estável ao 

longo do ciclo vital (Cole et al., 2001). 

 A mensuração da autoestima tem sido mundialmente realizada por meio da 

Escala de Autoestima de Rosenberg – EAR (Rosenberg, 1965), definida pelo autor 

como um instrumento unidimensional capaz de classificar o nível de autoestima em 

baixo, médio e alto. A baixa autoestima se expressa pelo sentimento de incompetência, 

inadequação e incapacidade de enfrentar os desafios; a média é caracterizada pela 

oscilação do indivíduo entre o sentimento de aprovação e rejeição de si; e a alta consiste 

no autojulgamento de valor, confiança e competência (Rosenberg, 1965). A escala 
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original foi desenvolvida para adolescentes e possui dez sentenças fechadas, sendo 

cinco referentes à “autoimagem” ou “autovalor” positivos e cinco referentes à 

“autoimagem negativa” ou “autodepreciação”. As sentenças são respondidas em escala 

com formato tipo Likert, de quatro pontos, variando entre “concordo totalmente” e 

“discordo totalmente”.  

A EAR foi traduzida para 28 idiomas e sua difusão em até 53 países tem 

revelado problemas referentes à estrutura unidimensional (Schmitt & Allik, 2005). 

Vários pesquisadores realizaram análise fatorial dos itens da escala e encontraram um 

construto bidimensional, que se reflete nas imagens positiva e negativa que o indivíduo 

possui de si mesmo (Avanci, Assis, Santos, & Oliveira, 2007; Hatcher & Hall, 2009; 

Rojas-Barahona, Zegers, & Förster, 2009). Contudo, também há evidências 

confirmando o modelo de um fator para a EAR, o que torna sua estrutura fatorial uma 

questão controversa (Aluja, Rolland, García, & Rossier, 2007; Martín-Albo, Núñez, 

Navarro, & Grijalvo, 2007; Schmitt & Allik, 2005; Sinclair et al., 2010).  

Na literatura nacional, entretanto, o construto autoestima tem sido pouco 

pesquisado, especialmente em estudos realizados com amostras com grande número de 

participantes, o que dificulta o conhecimento deste aspecto na população em geral 

(Avanci et al., 2007; Bandeira, Arteche, & Reppold, 2008). Dentre as pesquisas 

nacionais encontradas, algumas apontam relações entre autoestima e gênero na 

adolescência, indicando escores ligeiramente superiores em jovens do sexo masculino 

(Romano, Negreiros, & Martins, 2007; Santos & Maia, 2003). Com relação à estrutura 

fatorial da EAR, os estudos realizados no Brasil têm refletido as divergências 

encontradas na literatura, já que existem evidências corroborando tanto a 

unidimensionalidade da escala (Santos & Maia, 2003), quanto a existência de uma 

estrutura bifatorial (Andrade, Sousa, & Minayo, 2009; Avanci et al., 2007; Romano et 
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al., 2007). Mais recentemente, Sbicigo, Bandeira e Dell‟Aglio  (2010) desenvolveram 

um estudo tomando em conta esta medida com o objetivo de avaliar suas características 

psicométricas. A seguir é apresentado o que nesta oportunidade se compreende por 

satisfação com a vida.  

1.4.2. Satisfação com a Vida 

A satisfação com a vida é considerada como um dos principais indicadores de 

bem-estar subjetivo, sendo avaliada como uma medida global ou com referência a áreas 

importantes da vida, a exemplo do trabalho e da família (Diener, 2000).  

Com relação à dimensão satisfação com a vida, segundo Pereira (1997), a 

qualidade de vida subdivide-se em bem-estar objetivo (welfare), em que são 

consideradas as circunstâncias objetivas de vida, tais como renda, escolaridade, saúde, 

transporte e classe social; e bem-estar subjetivo (well-being), explicitado pelas 

experiências subjetivas de vida e os indicadores cognitivos e emocionais como 

satisfação e felicidade, respectivamente. Assim, nesta dissertação adota-se como 

referencial teórico a perspectiva do bem-estar subjetivo. De acordo com Giacomoni 

(2004), a satisfação com a vida é vista como o componente cognitivo fundamental, que 

complementa a felicidade. O bem-estar subjetivo diz respeito à satisfação consigo 

mesmo e com o ambiente no qual o indivíduo está inserido; inclui respostas emocionais 

e julgamentos acerca da satisfação com a vida. 

O bem-estar subjetivo diz respeito à avaliação da satisfação com a vida, que 

reflete as expressões de cada pessoa quanto a seus próprios critérios de satisfação com a 

vida como um todo, mas também em domínios específicos (por exemplo, saúde, 

trabalho, condições de moradia, relações sociais). Embora não seja o único instrumento, 

provavelmente a Escala de Satisfação de Vida corresponda ao mais amplamente usado 
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para avaliar este construto. Esta foi desenvolvida no contexto estadunidense por Ed 

Diener (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985; Pavot & Diener, 1993; Pavot, 

Diener, Colvin, & Sandvik, 1991), compreendendo uma medida da satisfação de vida 

global, podendo ser aplicada a jovens, adultos e pessoas de terceira idade. Está formada 

por cinco itens (por exemplo, As condições da minha vida são excelentes; Se pudesse 

viver uma segunda vez, não mudaria quase nada na minha vida), respondidos em escala 

de sete pontos, tipo Likert, variando de 1 = Discordo totalmente a 7 = Concordo 

totalmente. 

Esta é uma medida de domínio público, podendo ser baixada no site 

www.psych.uiuc.edu/~ediener. No Brasil, foi inicialmente adaptada por Giacomoni e 

Hutz (1997), apresentando parâmetros psicométricos aceitáveis. Mais recentemente, 

Gouveia, Milfont, Fonsêca e Coelho (2009) corroboraram a estrutura unifatorial da 

Escala de Satisfação com a Vida, com indicadores de bondade de ajuste adequados; sua 

consistência interna (alfa de Cronbach) foi acima de 0,70, recomendado pela literatura. 

Portanto, parece justificável seu uso. 

Diversos estudos demonstram interesse pela temática do bem-estar associada a 

múltiplas dimensões do ser humano (Grol et al., 1996; Guedea, 2002; Russo & Dabul, 

1997; Schmutte & Ryff, 1997). Segundo Diener e Lucas (1999), uma pessoa feliz seria 

aquela jovem, saudável, bem educada, otimista, livre de preocupações etc. 

Conclui-se, nesta oportunidade, que o desequilíbrio na dedicação dos homens 

nos cuidados com aparência afeta diretamente na qualidade de vida destas pessoas. Os 

efeitos palpáveis na autoestima e na avaliação global da satisfação com a vida podem 

comprometer o bem-estar das pessoas que se dedicam excessivamente aos cuidados 

estéticos e corporais. Portanto, considera-se que estudos desta natureza são importantes, 
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pois contribuem para minorar tais condutas, atuando como promotores de saúde geral e 

qualidade de vida.  

Em resumo, o presente capítulo reuniu um apanhado de informações que ajuda a 

compreender este fenômeno ao longo da história, das diferentes civilizações e das 

diferentes culturas, visando contribuir para uma melhor caracterização deste construto 

no cenário atual. Além do mais, insere tal temática no âmbito da psicologia social, 

reforçando a relevância dos aspectos psicossociais na vida das pessoas. A preocupação 

excessiva com a aparência possui componentes disposicionais e situacionais; as pessoas 

endossam tais condutas por fatores cognitivos, emocionais e motivacionais distintos. 

Também, por fatores situacionais, do tipo influência midiática, campanhas publicitárias 

persuasivas ou por reverência a ícones e referencias bem-sucedidas.  

Outro tema que tem alcançado importância crescente na psicologia e, sobretudo 

na psicologia social, área que se insere este trabalho, são os valores humanos que vem 

cumprindo a cada dia a expectativa de Rokeach (1973) quanto a serem um construto 

central no sistema cognitivo e, por isso mesmo, de interesse para a Psicologia.  

Neste sentido, o capítulo a seguir pretende apresentar ao leitor a temática dos 

valores humanos com suas principais teorias que têm contribuído para o seu 

desenvolvimento conceitual e metodológico desta área de conhecimento. 
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CAPÍTULO 2. VALORES HUMANOS 

 Os valores humanos em Psicologia Social são definidos como princípios-guia 

gerais, que transcendem objetos ou situações específicas, tradição que teve lugar já no 

início do século XX, tendo sido consolidada a partir de sua segunda metade, sobretudo a 

partir dos estudos relativos à Teoria da ação social e das contribuições de Rokeach 

(Gouveia et al., 2011; Ros, 2006).  

Os estudos sobre valores humanos ganharam lugar de destaque na Psicologia 

Social, possivelmente por este construto exercer papel importante no processo seletivo 

das ações humanas, julgamentos e atitudes (Rokeach, 1973). Este aspecto se consolidou, 

sobretudo, em razão de os valores deixarem de ser concebidos como atributos de um 

objeto para serem tratados como critérios desejáveis ou tipos de orientação 

propriamente ditos (Gouveia, Milfont, Fischer, & Santos, 2008; Medeiros, 2011). 

A pertinência da temática decorre da constatação de que os valores humanos 

são de grande relevância, como construto, para o entendimento de diversos fenômenos 

sociopsicológicos (Bardi & Schwartz, 2003). A propósito, têm sido diversas as 

pesquisas que corroboram esta posição. Por exemplo, os valores humanos têm sido 

empregados para explicar vários outros construtos, a exemplo de atitudes e 

comportamentos ambientais (Coelho, Gouveia, & Milfont, 2006), intenção de constituir 

família (Milfont, 2001), interesses vocacionais (Gusmão, 2004), religiosidade (Schwartz 

& Huismans, 1995), preconceito (Vasconcelos, Gouveia, Souza Filho, Sousa, & Jesus, 

2004), uso de drogas (Coelho Júnior, 2001), comportamentos sociais (Pimentel, 2004; 

Santos, 2008; Vasconcelos, 2004), preferência musical (Pimentel, 2004) e liberalismo 

sexual (Guerra, 2005), imagem corporal e autoimagem (Pronk, 2010) e a busca por um 

parceiro ideal (Gomes, 2011; Gonçalves, 2012).  
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Neste sentido, existem contribuições teóricas distintas para o estudo dos 

valores, procurando explicar e descrever o comportamento humano (Ros, 2006). 

Especificamente, os valores humanos são estudados em duas perspectivas distintas: uma 

cultural e outra individual. Na perspectiva mais sociológica (cultural), apresentam-se os 

valores materialistas e pós-materialistas de Inglehart (1977), no entanto, apesar de se 

apresentarem, num subtópico específico seus principais teóricos, esta não é a 

abordagem adotada nesta dissertação. O foco de interesse aqui é inserido na perspectiva 

individual dos valores humanos. Assim, neste panorama, os perfis valorativos são 

estudados, buscando entender como estes servem de orientação a um conjunto de 

atitudes e comportamentos. Pesquisas que seguem esta linha de pensamento entendem 

os valores como orientadores da ação humana, sendo relacionados com vários 

comportamentos e/ou atitudes.  

Neste sentido, teóricos diversos deram contribuições importantes para o tema 

“valores”, cada um com sua perspectiva teórica peculiar. Assim, na perspectiva mais 

psicológica (individual) são bastante conhecidos os modelos dos valores instrumentais e 

terminais de Rokeach (1973) e os tipos motivacionais de valores (Schwartz, 1994), 

extensão do primeiro. Contudo, recentemente também tem se apresentado uma tipologia 

funcional e integradora dos valores humanos, defendida por Gouveia (1998, 2003; 

Gouveia et al., 2008; Gouveia et al., 2011).  

A presente dissertação está localizada no âmbito da Psicologia Social. Sendo 

assim, serão apresentadas algumas das principais ideias acerca dos diversos estudiosos 

que se debruçaram na temática dos valores humanos. Sumariamente, seguirão dois 

tópicos principais: o primeiro, em que os valores são tratados numa perspectiva mais 

sociológica (modelos de Hofstede e Inglehart), e o segundo, que considera os valores 
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desde uma perspectiva individual (modelos de Rokeach, Schwartz e, por fim, Gouveia). 

Esta segunda perspectiva fundamentará esta dissertação. 

2.1. Valores Humanos na Perspectiva Cultural  

  

Conforme foi anteriormente mencionado, nesta oportunidade, são apresentados 

os modelos dos valores que têm sido identificados como adotando uma perspectiva 

cultural, isto é, são modelos que têm como referência as pontuações médias das culturas 

nacionais, geralmente países, procurando conhecer ou testar determinada estrutura 

teórica ou dimensões valorativas. Como não poderia deixar de ser, inicia-se este tópico 

com o modelo de Geert Hofstede, que é, seguramente, um marco obrigatório, 

representando a maioria daqueles que têm assumido esta perspectiva. 

2.1.1. Valores Culturais de Hofstede 

Nesta perspectiva, os valores são considerados representações de necessidades 

construídas socialmente na realidade, e são estabelecidas sob o reflexo de normas 

sociais e institucionais vigentes (Mangabeira, 2002). 

Hofstede (1984) analisa as prioridades valorativas, levando em consideração a 

cultura em que as pessoas estão inseridas. Em termos amplos, este autor define a cultura 

como sendo o “programa mental” que guia os indivíduos nas suas interações cotidianas. 

Portanto, sua proposição aponta para a cultura como um fenômeno coletivo, 

determinando padrões ou “programas mentais” para as pessoas, instruindo-as acerca de 

pensamentos, sentimentos e ações que, parcialmente, determinam os comportamentos 

socializados (Hofstede, 1984, 1991).  

Em meados da década de 1980, Hofstede (1984) reconhece uma estrutura 

unidimensional que expressaria a  (in)dependência emocional de grupos, organizações e 

outras coletividades. Gouveia, Andrade, Jesus, Meira, e Soares (2002) apontam que, no 
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seu estudo original, Hofstede considerou 100.000 empregados de uma grande 

multinacional estadunidense, os quais responderam a um questionário que incluía 

quatorze metas do trabalho. Neste sentido, Hofstede identificou quatro dimensões de 

valores culturais: (1) Distância de poder: medida do quanto os subordinados replicam 

frente ao poder e a autoridade; é uma medida de aceitação ou não da hierarquia; (2) 

Coletivismo vs. Individualismo: Dimensão que gerou maior quantidade de pesquisas. 

Esta medida indica o quanto as pessoas de uma sociedade se sentem responsáveis pelos 

outros ou independentes das outras pessoas; (3) Masculinidade vs. Feminilidade: 

indicando, no caso de masculinidade, se é materialista, dando ênfase a benefícios 

próprios, ou, no caso de feminilidade, se é mais centrada nas relações, ou seja, nas 

interações com outras pessoas; e (4) Evitação da incerteza: medindo o grau de 

ansiedade e preocupação das pessoas frente a situações inesperadas ou incertas. 

Apesar do grande sucesso inicial, o modelo acima apresentado recebeu algumas 

críticas. Gouveia (2006) afirma que dois foram os motivos pelos quais o modelo em 

questão se revelou inadequado: por um lado, Hofstede dava a entender que com o 

desenvolvimento econômico as sociedades passariam a ser individualistas, portanto, 

abandonando o estilo de vida coletivista. Fato que é contestado, tendo-se em conta que 

as sociedades contemporâneas misturam elementos coletivistas e individualistas. Por 

outro lado, o modelo não levava em conta dados que consideravam o coletivismo e o 

individualismo como fatores legítimos e independentes.  

Outro modelo, que será apresentado no próximo tópico, de cunho cultural e de 

grande repercussão, é o de Inglehart. Este autor parte da concepção de hierarquia de 

necessidades de Maslow (1954), desenvolvendo a teoria dos valores políticos, que 

pressupõe uma dimensão bipolar ou dois fatores: materialismo e pós-materialismo, cuja 
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emergência estará ligada à satisfação das necessidades de bem-estar econômico seguida 

das de autorealização. 

2.1.2. Valores materialistas e pós-materialistas de Inglehart 

 

Inglehart, nas ciências sociais e políticas, é o grande destaque no estudo dos 

valores (Gouveia, 1998). Este autor, partindo da teoria da hierarquia das necessidades 

de Maslow, numa tentativa de definir a origem dos valores, elabora um modelo teórico 

que se propõe a considerar os aspectos sociais e culturais dos valores. Neste modelo, 

Inglehart (1977) define duas dimensões por meio das quais tenta identificar as 

mudanças geracionais e comparar culturas nacionais: materialismo e pós-materialismo. 

A primeira diz respeito a valores materiais (satisfação de necessidades mais básicas e de 

segurança), enquanto a segunda dimensão versa acerca dos valores espirituais (que se 

originam a partir da satisfação materialista). 

Segundo Inglehart (1991), o materialismo é o padrão valorativo que prevalece 

nas sociedades em que não são satisfeitas as necessidades de segurança (física e 

econômica). Enquanto que, nas sociedades mais industrializadas e com mais recursos 

financeiros, o padrão mais dominante é o pós-materialista. Portanto, somente nas 

sociedades com elevado grau de desenvolvimento cultural e social-econômico, é 

possível o surgimento de um novo conjunto de valores. Não obstante, estes padrões nem 

sempre condizem com a realidade; não é raro pessoas ou países com boas condições 

financeiras permanecerem priorizando valores materialistas.  

A explicação desse fato é, para Inglehart (1991), baseada em duas premissas: a 

primeira é o fato de que as prioridades valorativas básicas são delimitadas pela hipótese 

da escassez, ou seja, as pessoas valorizam o que mais necessitam; enquanto que a 

segunda se deve ao processo de socialização pelo qual passam as pessoas, sendo 
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necessária atenção para o contexto em que as pessoas foram socializadas no início de 

sua vida (infância e adolescência). Por exemplo, algumas pessoas que cresceram num 

contexto de escassez, por exemplo, durante uma grande seca ou enchente, podem seguir 

dando grande importância à segurança física e/ou econômica, mesmo já resguardado o 

suprimento dessas necessidades.  

Ainda de acordo com este autor, depois de empregar a análise dos componentes 

principais, chegou-se à conclusão de que os valores agrupavam-se numa estrutura 

bipolar, em que os valores materialistas estariam no pólo positivo, enquanto os pós-

materialistas estariam no pólo contrário. De acordo com Gouveia (1998), esta estrutura 

transcultural de valores existe; não obstante, ele pondera que o que não se sustenta é a 

hipótese de que as orientações materialistas e pós-materialistas sejam, estruturalmente, 

sequenciadas em pólos opostos. Segundo este autor, em vários países, estas dimensões 

se confundem e se combinam, e não seria adequado tratar os valores num modelo 

dicotômico. 

Resumidamente, foram expostos os dois modelos teóricos dos valores humanos 

em nível cultural, que não serão considerados para a presente dissertação. A seguir, 

apresentam-se os modelos valorativos a nível individual, iniciando a exposição por 

aquele que propõe Rokeach, seguido pelo de Schwartz e, finalmente, o de Gouveia.  

2.2. Valores na Perspectiva Individual 

 

No plano individual, as teorias sobre valores são úteis para caracterizar as 

prioridades que orientam os indivíduos, as bases motivacionais, nas quais são apoiados 

os valores, e que servem para o entendimento das diferenças entre indivíduos (Ros, 

2006). Ainda de acordo com esta autora, as teorias na perspectiva individual são 

comumente relacionadas com as decisões tomadas, além das atitudes que são 
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manifestadas pelos indivíduos. Portanto, estas teorias são úteis para o estabelecimento 

de relações entre as prioridades e os comportamentos dos indivíduos ou grupos que os 

priorizam.  

2.2.1. Valores instrumentais e terminais de Rokeach 

 

De acordo com Chaves (2006), é a partir da década de 1950 que os valores 

humanos ganham maior expressão com a introdução de técnicas refinadas de medição 

das atitudes, ressaltando-se as contribuições de Rokeach na década de 1960. Este autor 

tem se destacado como um dos que mais contribuíram para os estudos recentes dos 

valores humanos (Gouveia, Andrade, Milfont, Queiroga, & Santos, 2003). 

Rokeach foi quem pela primeira vez procedeu à mensuração específica dos 

valores por meio do Rokeach Value Survey (Ros, 2006). A teoria de Rokeach (1973) 

considera cinco pressupostos básicos: (1) o número de valores que uma pessoa possui é 

relativamente pequeno; (2) todas as pessoas possuem os mesmos valores em graus 

diferentes, independente da cultura na qual estejam inseridos; (3) os valores são 

organizados em sistemas de valores; (4) os antecedentes dos valores humanos podem 

ser encontrados em cultura, sociedade, instituições e personalidade de cada indivíduo; e 

(5) os valores são manifestados (virtualmente) em todos os fenômenos que os cientistas 

sociais possam considerar como importantes de serem pesquisados.  

Rokeach (1973) conceituou os valores como crença duradoura de que um 

modo específico de comportamento ou estado final de existência é pessoal ou 

socialmente preferível a um modo de comportamento ou estado final de existência 

oposto ou inverso. Assim, os valores podem ser compreendidos como crenças 

prescritivas – proscritivas que permitem aos indivíduos julgarem objetos ou ações como 

desejáveis, indesejáveis, se são recomendáveis ou reprováveis.  
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O referido autor teoriza um sistema de valores, dividindo-os em terminais (o 

próprio desejável) e instrumentais (os comportamentos), que são operacionalizados por 

meio de duas listas de 18 valores cada, como se descrevem: 

Valores terminais: representam estados finais de existência, a exemplo de 

igualdade, vida confortável, felicidade etc. Estes valores também são classificados 

como autocentrados, ou seja, com um foco pessoal, ou centrados na sociedade, ou seja, 

com um foco interpessoal. 

Valores instrumentais: representam condutas que são consideradas preferíveis, 

a exemplo de ambicioso, honesto, responsável etc. Estes valores ainda podem ser 

subdivididos em valores morais, os quais reportam o modo como se comportar, e, 

quando são violados, geram sentimento de culpa (intrapessoal); e valores de 

competência, que conduzem a um estado (pessoal) de competência, de que se está 

agindo de forma adequada.  

Para uma melhor compreensão e na tentativa de facilitar o entendimento acerca 

desta teoria, a estrutura dos valores de Rokeach pode ser visualizada na Tabela 1, 

apresentada a seguir.  

Tabela 1.Tipos de valores instrumentais e terminais proposto por Rokeach (1973) 

Tipos de Valores 

Terminais 

Estados finais de existência 
Instrumentais 

Modos de comportamento 

Pessoais 

Centrados na própria pessoa, foco 

intrapessoal. 

Exemplos: salvação, harmonia interior. 

De competência 

Sua transgressão provoca vergonha, foco 

intrapessoal. 

Exemplos: lógico, inteligente. 

Sociais 

Centrados na sociedade, foco interpessoal. 

Exemplos: um mundo de paz, amizade 

verdadeira. 

Morais 

Sua transgressão provoca culpa, foco 

interpessoal. 

Exemplos: honesto, responsável. 
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Neste modelo, os valores se integram em conjuntos, denominados de sistemas 

de valores, organizando-se de forma hierárquica, de modo que cada valor é elencado em 

razão de sua importância em comparação com os demais valores. Esta organização dos 

valores pode sofrer mudanças (reordenações) durante a vida dos indivíduos. Estas 

mudanças (reordenação) de valores se dão, segundo Gouveia (1998), em consequência 

das experiências culturais, sociais e pessoais.  

Rokeach (1973) ainda assinala uma característica importante dos valores, isto 

é, suas funções. Para este autor, os valores têm cinco funções distintas, a saber: (1) ego-

defensiva: os sentimentos ou ações pouco aceitos, seja no plano pessoal ou social, 

podem se modificar, por processos de racionalização e formação defensiva, em algo 

mais aceitável, de maneira que socialmente representem conceitos culturalmente 

justificáveis; (2) de conhecimento ou de autorealização: alguns dos valores fomentam a 

busca de significado e compreensão, o que sugere conhecimentos e, consequentemente, 

autorealização; (3) critérios de orientação: para posicionamentos diante de problemas, 

tarefas como avaliar, julgar, emitir elogios a si ou a outras pessoas, comparar, persuadir, 

influenciar, racionalizar crenças, atitudes e comportamentos que de outro modo seriam 

pessoal ou socialmente condenados moralmente e necessários à manutenção da 

autoestima; (4) motivacional: os valores guiam as ações humanas no cotidiano e 

expressam as necessidades humanas básicas; e, finalmente, (5) adaptativa: alguns 

valores dão ênfase a modos de conduta ou estados finais que são de orientação 

adaptativa ou orientados para a utilidade.  

Portanto, pode-se observar que Milton Rokeach contribui de forma 

significativa para o avanço nos estudos valorativos. De forma resumida, podem-se 

destacar suas contribuições nos seguintes termos: sua abordagem reuniu diversas 

perspectivas e conhecimentos de áreas diversas, como antropologia, sociologia e 
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psicologia; providenciou a distinção dos valores de outros construtos que são 

relacionados, a exemplo de atitudes e traços de personalidade; apresentou um 

instrumento especifico para mensurar os valores; e destacou a centralidade dos valores 

no sistema cognitivo das pessoas, agrupando dados sobre seus antecedentes e 

consequentes. 

Entretanto, Gouveia, Martínez, Meira e Milfont (2001) apontam alguns 

problemas no modelo de Rokeach, por exemplo: (a) a medida empregada, de natureza 

ipsativa (sugere uma dependência entre as pontuações de um mesmo sujeito); (b) a 

indefinição da estrutura dos valores; e (c) a restrição das amostras dos seus estudos, 

realizados principalmente com estudantes universitários estadunidenses. Estes foram 

alguns dos aspectos que motivaram a elaboração de novos modelos teóricos acerca dos 

valores, a exemplo daquele elaborado por Shalom H. Schwartz, descrito a seguir. 

2.2.2. Tipos motivacionais de Shalom H. Schwartz 

 

Sem dúvida, Rokeach foi bastante influente no estudo dos valores em psicologia, 

entretanto, foi por meio de pesquisas transculturais realizadas por Shalon H. Schwartz e 

seus colaboradores que aconteceu a revitalização do estudo deste construto, tornando-se, 

atualmente, um dos temas principais em psicologia social. Desde o final dos anos 1980, 

seu modelo tem sido o principal referente no campo de estudos dos valores humanos. 

Schwartz buscava definir uma tipologia dos valores que primava pela 

universalidade, ou seja, buscava demonstrar sua validade intra e inter-cultural 

(Schwartz, 2006). Para este autor, é consensual, na literatura, o conceito de valor como 

uma crença pertencente a fins desejáveis ou à forma de comportamentos, que 

transcendem situações específicas, que guia as ações humanas e se ordena por sua 
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importância com relação a outros valores (Schwartz, 1992, 2006; Schwartz & Bilsky, 

1987, 1990).  

Contudo, Schwartz (2006) assume como limitação o fato de que, apesar da 

utilidade desta definição para diferenciar os valores de outros construtos, a exemplo de 

necessidades e atitudes, ela não trata do conteúdo substancial e da estrutura dos valores. 

Afirma, ainda, que a identificação da estrutura das relações entre os valores permite 

avançar no estudo das associações entre valores, tomados isoladamente, e outras 

variáveis e, também, com o sistema de todos os valores. 

Este autor define os valores como metas desejáveis e transsituacionais, que 

variam em importância, que servem como princípio na vida de uma pessoa ou de outra 

entidade social (Schwartz, 2006). Em decorrência desta definição, conjetura que a 

existência do ser humano se baseia em três tipos motivacionais primordiais: (1) 

necessidades biológicas do organismo, garantindo a sobrevivência; (2) necessidades de 

regulação das interações sociais; e (3) necessidades sócio-institucionais de bem-estar e 

sobrevivência grupal (Mangabeira, 2002). 

Schwartz (1994, 2006) propõe uma estrutura composta por dez tipos 

motivacionais, nos quais todo e qualquer valor humano encontraria sua representação, 

independente da cultura em que se encontre. A seguir, apresentam-se os tipos 

motivacionais, com marcadores valorativos (valores específicos) entre parênteses: 

1. Autodireção: busca da independência do pensamento e ação, envolvendo 

escolhas, criatividade e exploração (por exemplo, criatividade, independente, 

liberdade). 

2. Estimulação: busca de excitação, novidades e mudanças na vida (ser atrevido, 

uma vida excitante, uma vida variada). 

3. Hedonismo: busca de prazer e gratificação sexual (desfrutar da vida, prazer). 
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4. Realização: demonstração de sucesso pessoal e competência de acordo com 

os padrões sociais (ambicioso, capaz, obter êxito). 

5. Poder: busca de status social e prestígio, controle ou domínio sobre as 

pessoas e recursos (autoridade, poder social, riqueza). 

6. Segurança: busca de segurança, harmonia e estabilidade da sociedade, dos 

relacionamentos e de si mesmo (ordem social, segurança familiar, segurança nacional). 

7. Conformidade: restrições das ações, impulsos e inclinações que violam as 

expectativas e normas sociais (autodisciplina, bons modos, obediência). 

8. Tradição: busca do respeito, compromisso e aceitação dos costumes e ideias 

impostos pela cultura ou religião (devoto, honra aos pais e mais velhos, humilde, 

respeito pela tradição, vida espiritual). 

9. Benevolência: busca e preservação do bem-estar das pessoas com quem se 

mantem relações de intimidade (ajudando, honesto, não-rancoroso, ter sentido na 

vida). 

10. Universalismo: busca da compreensão, tolerância, aceitação e bem-estar de 

todos, além da proteção e preservação dos recursos naturais (aberto, amizade, 

verdadeira, igualdade, justiça social, protetor do meio ambiente, sabedoria, um mundo 

em paz, um mundo de beleza). 

De forma mais resumida e ilustrativa, os dez tipos motivacionais de Schwartz 

(2006) podem ser vistos na Tabela 2, a seguir. 
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Tabela 2. Tipos motivacionais de Schwartz (1994, 2006) 

Tipo motivacional Valores Fontes 

Autodireção  Criatividade; Curiosidade; Liberdade Organismo; Interação 

Estimulação Ousadia; Vida variada; Vida excitante Organismo 

Hedonismo Prazer; Apreciar a vida Organismo 

Realização  Bem sucedido; Capaz; Ambicioso  Interação; Grupo 

Poder  Poder social; Autoridade; Riqueza Interação; Grupo 

Segurança  
Segurança nacional; Ordem social; 

Limpo 

Organismo; Interação; 

Grupo 

Conformidade  
Bons modos; Obediente; Honra os pais 

e os mais velhos 
Interação 

Tradição  Humilde; Devoto Grupo 

Benevolência  Prestativo; Honesto; Não rancoroso 
Organismo; Interação; 

Grupo 

Universalismo 
Tolerância; Justiça social; Igualdade; 

Proteção do meio ambiente 
Grupo; Organismo 

 

 Para esta teoria, há inter-relações estreitas entre os tipos motivacionais (hipótese 

da estrutura). Adicionalmente, Schwartz (1992) afirma que, ao agir tomando um dos 

valores como meta, as consequências práticas, psicológicas ou sociais podem ser 

compatíveis ou até conflitantes com algum outro valor que se encalce. Este modelo de 

organização e dinâmica entre os tipos motivacionais foi proposto por Schwartz no final 

dos anos 1980 (Schwartz & Bilsky, 1987), podendo ser observado na Figura 3. 
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Figura 3. Estrutura bidimensional dos tipos motivacionais (adaptado de Schwartz, 2006) 

Nesta figura, é sugerido o padrão de conflitos e compatibilidade, em que os tipos 

conflitantes estão em direções opostas, tomando como referência o centro do círculo, 

enquanto os compatíveis estão em posições adjacentes. Por exemplo, os seguintes pares 

são considerados como tendo compatibilidade: poder / realização; realização / 

hedonismo; hedonismo / estimulação; estimulação / autodireção; autodireção/ 

universalismo; universalismo / benevolência; benevolência / conformidade; 
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conformidade / tradição; tradição / segurança; segurança / poder e segurança / 

conformidade. 

Esta estrutura, adicionalmente, apresenta bipolaridade de dimensões. Assim, 

uma dimensão, localizada no eixo horizontal, seria formada pela oposição entre 

abertura à mudança (compatibilidade entre os tipos motivacionais autodireção e 

estimulação), que enfatiza a independência e o favorecimento da mudança, e a 

conservação (tradição, conformidade e segurança), em que é focada a estabilidade 

pessoal, a submissão e a manutenção das tradições. A segunda dimensão, na vertical, é 

composta pela oposição de autotranscedência (universalismo e benevolência), que 

enfatiza a superação dos próprios interesses, em função do bem-estar dos outros, e a 

autopromoção (poder e realização), que focaliza a busca de poder e sucesso. 

A teoria dos valores de Schwartz e seus colaboradores, ainda hoje, é a que 

possui maior repercussão no mundo acadêmico. É usada na realização de muitas 

pesquisas em Psicologia Social. Entretanto, recebe algumas críticas por parte de 

diversos autores (Gouveia, 1998; Molpeceres, 1994; Waege, Billiet, & Pleysier, 2000). 

Tais críticas são baseadas, principalmente, na falta de uma base teórica subjacente à 

origem dos valores propostos por ele, além da técnica estatística empregada por 

Schwartz. Gouveia (2003) também acentua que a ideia de conflitos dos valores não é 

compatível com a concepção do desejável, evidenciando ambiguidade de um modelo de 

ser humano adotado por este autor. 

Neste sentido, procurando contar com um modelo teórico axiomatizado que tivesse 

em conta contribuições prévias, mas pudesse ser maximamente parcimonioso, Gouveia e 

seus colaboradores propuseram a Teoria funcionalista dos valores humanos (Gouveia, 

1998, 2003; Gouveia et al., 2008, 2011). Como previamente foi comentada, a ênfase desta 

dissertação é em relação a esta teoria, tendo em vista que ela tem sido o marco de 
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referências de muitos estudos empíricos relacionados com comportamentos sociais 

(Aquino, 2009; Cavalcanti, 2009; Coelho, 2009; Coelho Junior, 2001; Diniz, 2009; 

Medeiros, 2008; Pimentel, 2004; Santos, 2008; Vasconcelos, 2004). Tais aspectos 

justificaram considerá-la como a teoria de valores foco da presente dissertação. Neste 

sentido, demanda-se considerá-la mais detidamente a seguir. 

2.2.3. Teoria Funcionalista dos Valores Humanos  

Esta teoria foi elaborada inicialmente por Gouveia (1998), tendo sido 

aprimorada nos últimos anos (Gouveia, 2003; Gouveia, Milfont, Fischer, & Coelho, 

2009; Gouveia et al., 2008, 2011). Ela não deve ser considerada como uma 

contraposição a outros modelos existentes na literatura que consideram a natureza 

motivacional dos valores humanos (por exemplo, Inglehart, 1977; Rokeach, 1973; 

Schwartz, 1992), pois reconhece as contribuições importantes de autores como Milton 

Rokeach, Melvin Kohn, Ronald Inglehart e Shalom Schwartz, Gouveia et al., 2008; , 

2009, 2010, 2011). Trata-se, contrariamente, de um modelo integrador, embora 

parcimonioso, que vem sendo desenvolvido a pouco mais de uma década, e que embora 

seja menos reconhecida internacionalmente que o modelo de Schwartz (1992, 2006), 

sendo utilizada em estudos que abrangem mais de 50.000 pessoas das cinco regiões do 

Brasil e de outros 20 países (Gouveia, 2013).  

2.2.3.1. Definição de valores e pressupostos teóricos  

De acordo com os autores da Teoria funcionalista dos valores, os valores podem 

ser formalmente definidos como (1) critérios de orientação que guiam as ações humanas 

e (2) expressam cognitivamente suas necessidades básicas (Gouveia et al., 2009, 2010). 

Este modelo admite quatro pressupostos fundamentais:  
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Natureza humana. Assume a natureza benevolente do ser humano, 

compreendendo este um aspecto epistemológico ou não refutável da teoria; seu núcleo 

rígido, na perspectiva de Lakatos (1989). Deste modo, o homem é concebido como 

naturalmente bom (Maslow, 1954), implicando que ele se orienta por aspectos positivos 

da vida, justificando-se que apenas faça sentido falar em valores como atributos 

positivos. Mas, aqui o leitor se perguntará: então, o que explica que algumas pessoas 

tenham comportamentos erráticos, desviantes? Gouveia et al. (2011) dão uma 

justificativa a respeito. Resumidamente, embora todos os valores sejam positivos, 

priorizar excessivamente uns em detrimento de outros pode resultar em tais condutas.   

Por exemplo, isso poderia ocorrer com aqueles que priorizam o poder acima de tudo, 

dando escassa importância a valores como convivência, apoio social e tradição. Neste 

sentido, não é descabido pensar no indivíduo maduro, em termos de sistema valorativo, 

como aquele que integra todos os valores, reconhecendo sua importância; ocorreria, 

portanto, uma homeostase, um equilíbrio do seu sistema de valores.  

Base motivacional. Apesar de alguns autores originalmente reconhecerem que os 

valores compreendam transformações de necessidades humanas (Rokeach, 1973; 

Schwartz & Bilsky, 1987), isso não parece óbvio. Como apreender e operacionalizar o 

processo de transformação? Evitando esta celeuma, a Teoria funcionalista dos valores 

humanos entende que os valores são representações cognitivas de necessidades 

individuais (Maslow, 1954), demandas da sociedade e instituições (Parsons, 1951; 

Tönnies, 1887/1979), que insinuam a restrição de impulsos pessoais (Merton, 1949), 

assegurando um ambiente estável e seguro (Inglehart, 1977).  

Caráter terminal. A divisão dos valores em instrumentais e terminais não é 

recente (Kluckhohn, 1951), embora tenha se popularizado com os trabalhos de Rokeach 

(1973). Apesar de escassas evidências empíricas que a sustentasse, Schwartz e Bilsky 
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(1987, 1990) também a consideraram em seus estudos iniciais, sendo uma das facetas da 

teoria universal dos valores humanos, que parece ter sido abandonada nos dias atuais 

(Schwartz, 2006). Diferentemente destes autores, Gouveia et al. (2008, 2011) 

descartaram considerar estes dois tipos de valores; de fato, como o próprio Rokeach 

(1973) reconhecia, os valores instrumentais poderiam se converter em terminais [por 

exemplo, lealdade (fiel aos amigos e ao grupo) e amizade verdadeira 

(companheirismo)]. Portanto, pareceu mais parcimonioso e teoricamente apropriado 

considerar unicamente valores terminais, coerente com a ideia de princípios do 

desejável. Além disso, como afirmava Rokeach (1973), estes podem ser representados 

por cerca de uma dúzia e meia de valores específicos, diferentemente dos instrumentais 

que demandariam milhares de valores.  

Princípios guias individuais. Os valores são concebidos nesta teoria como 

categorias gerais de orientação para as condutas dos indivíduos, contextualizados na 

cultura, não se restringindo a determinadas situações ou objetos (Gouveia et al., 2008). 

Quando úteis para sobrevivência das pessoas, de seu grupo e da sociedade como um 

todo, tais valores são incorporados pela cultura, que os moldam como princípios 

desejáveis que as pessoas os apresentam, garantindo assim a continuidade da sociedade 

e o convívio harmonioso de seus membros. Tais valores são então encarados como 

tipicamente individuais, representando escolhas de pessoas concretas, embora em 

diversos contextos culturais. Neste âmbito, parece sem sentido falar em valores 

culturais, pois, em realidade, são pontuações dos indivíduos para valores específicos, 

sendo somadas e atribuídas a cada cultura. Este aspecto indica que esta teoria foi 

propriamente elaborada no nível individual de análise. Não obstante, embora não se 

comprovará aqui, seus autores sugerem que possa ser útil também para explicar as 

pontuações atribuídas às culturas (Gouveia, 2013).  
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Em consonância com as suposições teóricas anteriormente descritas, Gouveia et 

al. (2009, 2010) admitem as seguintes características consensuais para a definição dos 

valores: a) são conceitos ou categorias; b) sobre estados desejáveis de existência; c) 

transcendem situações específicas; d) assumem diferentes graus de importância; e) 

guiam a seleção e avaliação de condutas e eventos; e f) representam cognitivamente as 

necessidades humanas (Inglehart, 1977; Kluckhohn, 1951; Rokeach, 1973; Schwartz, 

1992). Porém, destaca-se nesta teoria a ênfase funcionalista para abordar os valores; 

portanto, faz-se a seguinte pergunta: Para que servem os valores?  

Embora esta resposta tenha sido dada em termos amplos por Rokeach (1973), 

sugerindo cinco funções, os proponentes da presente teoria foram mais precisos, 

enfocando não o uso quotidiano dos valores ou o sentido máximo do conceito, mas as 

funções essenciais enquanto um construto. Neste caso, a resposta para a pergunta 

anterior foi dada nos seguintes termos: os valores servem como (1) critérios de 

orientação que guiam o comportamento das pessoas e (2) expressam cognitivamente 

suas necessidades (Gouveia, 2003). 

2.2.3.2. As Funções principais dos valores  

Como é possível perceber, este modelo tem como foco principal as funções dos 

valores humanos. Gouveia et al. (2008) apontam para o fato de que poucos estudos 

fazem referência a este aspecto (Allen, Ng, & Wilson, 2002), e, ao revisarem a 

literatura, identificaram duas funções consensuais acerca dos valores (Gouveia, 2003; 

Gouveia et al., 2011), inerentes à definição previamente apresentada: (a) guiam as ações 

do homem (tipo de orientação; Rokeach, 1973; Schwartz, 1992) e (b) expressam suas 

necessidades (tipo de motivador; Inglehart, 1977; Maslow, 1954). Portanto, Gouveia et 

al. (2011) sugerem que as funções são definidas como aspectos mentais que os valores 
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cumprem ao dirigir o comportamento e representar cognitivamente as necessidades 

humanas. Descreve-se a seguir cada uma destas funções principais.  

2.2.3.3.  A função de guiar o comportamento: Tipos de orientações  

A distinção pessoal – social, de algum modo presente nas ideias de Tönnies 

(1887 / 1979) e claramente defendida por Rokeach (1973), é certamente uma dimensão 

fundamental de orientação do ser humano (Gouveia et al., 2011), posteriormente 

definidora da tipologia individualismo e coletivismo, respectivamente (Hofstede, 1984; 

Triandis, 1995). De maneira geral, estima-se que pessoas que se pautam em valores 

pessoais são egocêntricas, possuindo um foco intrapessoal, enquanto que aquelas 

guiadas por valores sociais possuem um foco interpessoal ou priorizam a vida em 

sociedade (Gouveia, 2003). Coerente com esta perspectiva, na presente teoria é 

concebido que as pessoas enfatizam elas mesmas ou o grupo como a unidade principal 

de sobrevivência (Gouveia et al., 2008), sendo, desta forma, seus comportamentos 

guiados por uma orientação pessoal ou social, respectivamente.  

Contudo, indo mais além de Rokeach (1973), Gouveia (1998, 2003) defendeu a 

existência de um terceiro tipo de orientação, denominada como central. Concretamente, 

em revisão de estudos empíricos sobre os valores este autor observou que existiam 

valores que não eram especificamente pessoais ou sociais, embora congruentes com 

ambos. Tais valores foram denominados como centrais por se apresentarem entre os 

outros dois tipos de orientação, compreendendo a base estruturante ou o ponto de 

referência dos demais valores. A centralidade destes valores não é situacional, isto é, 

não se deve ao juízo que as pessoas fazem acerca de sua importância (Verplaken & 

Holland, 2002); é, por outro lado, uma qualidade inerente de um conjunto de valores, 

uma característica ou propriedade que eles têm.  
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O leitor poderá se indagar se os valores centrais não seriam os mesmos que os 

mistos, como entendidos por Schwartz (1992; Schwartz & Bilsky, 1987). Neste ponto é 

importante diferenciá-los. O que este autor denomina como valores ou, mais 

adequadamente, tipos motivacionais mistos, representam dois conjuntos específicos: 

segurança e universalismo. Gouveia (2003) já alertava à abrangência destes tipos 

motivacionais, que incluíam mais de uma ideia, o que justifica a nomenclatura de 

valores mistos. De fato, recentemente esta hipótese foi testada pelo próprio Schwartz 

que, embora tenha indicado que poderiam ser considerados tipos específicos, seus 

resultados parecem corroborar a possibilidade de tratar diferentes valores dentro destas 

categorias mais amplas (Schwartz & Bohenke, 2004). Por exemplo, segurança envolve 

um elemento pessoal (por exemplo, limpo, saudável) e outro mais grupal (por exemplo, 

ordem social, segurança nacional).  

Os valores centrais contam com fundamentação teórica e suporte empírico. 

Concretamente, no que se refere ao primeiro aspecto, destaca-se que eles são a base a 

partir da qual são definidos os demais valores, representando cognitivamente a 

polarização de necessidades mais básicas (por exemplo, comer, dormir, beber) e aquelas 

de ordem mais elevada (por exemplo, cognitivas, estéticas, autorrealização). No plano 

empírico, comumente tem sido observado que tais valores se apresentam entre aqueles 

pessoais e sociais (Gouveia et al., 2011), assim como podem ser um reflexo da variação 

de indicadores sociais e econômicos (Fischer, Milfont, & Gouveia, 2011). Portanto, são 

legítimos e, em certa medida, diferentes daqueles nomeados como valores mistos, 

embora não sejam opostos (Gouveia, 2003).  

Em resumo, a função dos valores como princípios que guiam o comportamento 

humano pode ser definida como a dimensão tipo de orientação, que é representada por 

três critérios valorativos: pessoal, central e social. Estes abarcam a tipologia de valores 
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terminais, como proposta por Rokeach (1973), incluindo uma dimensão então não 

considerada (valores centrais), que diferente da proposta de valores mistos (Schwartz, 

2006).  

2.2.3.4.  A função de expressar as necessidades humanas: Tipos de motivadores  

Segundo Gouveia et al. (2009, 2010), mesmo não havendo uma 

correspondência perfeita entre necessidades e valores, é possível concebê-los como 

representando cognitivamente as necessidades humanas. De fato, esta ideia não é nova 

(Maslow, 1954; Parsons, 1951); como anteriormente descrito, Inglehart (1977, 1989) foi 

um dos autores que mais diretamente a teve em conta, propondo dois tipos de valores 

culturais para representar as necessidades mais básicas (materialismo) e as mais 

avançadas (pós-materialismo). Outros autores também consideraram esta possibilidade, 

mas sem uma base teórica sólida em termos do modelo de necessidades que tinham em 

conta, admitindo tanto necessidades positivas como negativas e concebendo os valores 

como transformações delas (Rokeach, 1973; Schwartz & Bilsky, 1987).  

Claramente, Gouveia (1998, 2003) tomou como referência principal o conjunto 

de necessidades descritas por Maslow (1954). Embora Gouveia não tenha defendido sua 

tese de hierarquia das necessidades, estimando que unicamente uma necessidade mais 

avançada teria lugar se suprida uma imediatamente mais básica, considerou pertinente a 

visão maslowniana. Coerente com seu esquema conceitual, esta perspectiva das 

necessidades admitia a natureza humana como benévola, propondo tipos diferentes de 

necessidades positivas que têm abarcado adequadamente diversos modelos (Ronen, 

1994). Mesmo com proposta recente de modificar sua estrutura piramidal, incluindo 

algumas necessidades [por exemplo, busca e manutenção de um parceiro(a)] e 

excluindo outras (por exemplo, autorrealização) (Kenrick, Griskevicius, Neuberg, & 
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Schaller, 2010), não há comprometimento no conjunto de valores que são demandados 

para representá-las.  

Gouveia e seus colaboradores (Gouveia, 2003; Gouveia et al., 2010, 2011) 

indicam que os valores podem ser classificados como materialistas (pragmáticos) ou 

humanitários (idealistas) (Inglehart, 1977; Marks, 1997), segundo as necessidades que 

representam cognitivamente. Os valores materialistas ou pragmáticos evidenciam 

ideias práticas, um pensamento mais voltado para o aqui e agora, visando um interesse 

imediato e a observância de condutas que atendam a padrões culturais vigentes. Quem 

se pauta por estes valores costuma apresentar uma orientação para metas específicas e 

regras normativas, dando importância à sua própria existência e as condições nas quais 

esta pode ser assegurada. Por outro lado, os valores humanitários ou idealistas 

representam uma orientação universal, baseada em princípios e ideias abstratos, sem um 

foco imediato. Quem se pauta por tais valores tende a ter uma visão mais ampla e 

madura da vida, desfrutando do prazer de existir e estando aberto a possibilidades e 

mudanças.  

Em resumo, a segunda função dos valores é dar expressão cognitiva às 

necessidades humanas, correspondendo à dimensão valorativa tipo de motivador, que se 

divide em materialista e idealista. 

2.2.3.5.  As subfunções valorativas: Estrutura e conteúdo  

Conforme foi previamente descrito, os valores humanos apresentam duas 

dimensões principais: tipo de orientação e tipo de motivador. A primeira dimensão é 

formada por três tipos de orientação (pessoal, central e social), enquanto a segunda 

abarca dois tipos de motivador (materialista e idealista). O cruzamento destas duas 

funções permite identificar um modelo 3 x 2 dos valores, representado na Figura 4. 
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Figura 4. Funções, subfunções e valores específicos. 

De acordo com esta figura, são teorizados dois eixos principais a partir dos quais 

os valores se estruturam. O eixo horizontal corresponde à função de guia do 

comportamento humano, representando a dimensão tipo de orientação, subdividindo-se 

em três (pessoal, central e social). O eixo vertical define a função de representar 

cognitivamente as necessidades humanas, denominado de tipo de motivador, estando 

subdivido em dois tipos (materialista e idealista). Quando combinadas (cruzadas), estas 

duas dimensões principais dão origem a seis subfunções valorativas, representadas nos 

quadrantes indicados: social-materialista (subfunção normativa), social-idealista 

(subfunção interativa), central-materialista (subfunção existência), central-idealista 

(subfunção suprapessoal), pessoal-materialista (subfunção realização) e pessoal 

idealista (subfunção experimentação). Percebe-se também que estas seis subfunções são 

distribuídas de maneira equitativa nos critérios de orientação social (interativa e 

normativa), central (suprapessoal e existência) e pessoal (experimentação e realização).  
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Portanto, como indica a teoria de Gouveia e seus colaboradores, as seis subfunções 

valorativas podem ser representadas estruturalmente em um delineamento 3 (tipos de 

orientações: pessoal, central e social) x 2 (tipos de motivador: materialista e idealista). 

Além disso, sugere-se que as setas partindo da orientação central (subfunções existência 

e suprapessoal) indicam que esta compreende a referência para os demais valores, 

apresentando-se como a "espinha dorsal" ou a fonte principal a partir da qual têm lugar 

os demais valores. Isso é assim precisamente porque este tipo de orientação evidencia a 

polarização entre as necessidades mais básicas (por exemplo, comer e beber) e aquelas 

de ordem mais elevada (por exemplo, cognitivas e estéticas).  

Em resumo, a Teoria funcionalista dos valores humanos (Gouveia, 2003, 2013) 

considera somente valores terminais e positivos, coerente com as concepções de que os 

valores são desejáveis e o homem é um ser benevolente, respectivamente. Propõem-se 

duas dimensões principais dos valores (tipo de orientação e tipo de motivador), que são 

combinadas para dar origem a seis subfunções valorativas (experimentação, realização, 

existência, suprapessoal, interativa e normativa), que podem ser representadas em um 

espaço dimensional. Nele os valores que correspondem ao tipo de orientação pessoal 

estariam de um lado e aqueles que cobrem a orientação social apareceriam de outro; 

entre ambos figurariam os valores centrais; os valores materialistas e individualistas 

ocupariam regiões diferentes neste espaço. Esta formulação corresponde à hipótese de 

estrutura, que pode ser formal e estatisticamente testada, por exemplo, por meio de 

escalonamento multidimensional.  

Além da hipótese supracitada, nesta teoria se admite também a hipótese de 

conteúdo. Concretamente, parte-se da concepção de que as subfunções, derivadas das 

funções valorativas, são estruturas latentes, variáveis hipotéticas ou não observadas 

diretamente. Portanto, elas precisam ser representadas por marcadores ou valores 
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específicos. Precisamente, o conteúdo dos valores diz respeito à adequação de valores 

específicos para representar as funções e, consequentemente, as subfunções 

correspondentes. Gouveia et al. (2011) indicam que, apesar de não ser extensa a lista de 

valores constante no instrumento derivado de sua teoria, eles representam alguns dos 

mais citados na literatura (Braithwaite & Scott, 1991).  

A seguir é descrita cada subfunção, considerando o tipo de orientação e o tipo 

de motivador que representam, indicando os valores específicos ou marcadores 

comumente empregados para representá-las. Tendo em conta que os valores centrais 

são a base ou a referência a partir da qual os demais valores têm origem (Gouveia et al., 

2011), principia-se a apresentação com as subfunções correspondentes (existência e 

suprapessoal), com as respectivas subfunções que descrevem, respectivamente, valores 

materialistas e idealistas.  

Subfunção existência. Compreende os valores mais claramente definidores do 

motivador materialista. Esta subfunção representa a necessidade mais básica de 

sobrevivência do homem (biológica e psicológica), além da necessidade de segurança 

(Maslow, 1954). Reúne valores que são compatíveis com as orientações pessoal e 

social, sendo, portanto, considerados centrais. Conforme previamente indicado, esta 

subfunção serve de referência para as de realização e normativa, que serão as seguintes 

a serem consideradas. Os seguintes valores constituem a subfunção existência:  

Sobrevivência. É o valor mais relevante para pessoas socializadas em contextos de 

escassez ou aquelas que não têm à sua disposição recursos econômicos básicos. 

Representa as necessidades humanas mais básicas, como comer e beber.  

Estabilidade pessoal. Sua ênfase está na vida organizada e planejada. Pessoas que se 

guiam por este valor procuram garantir sua própria sobrevivência, tendo uma vida que 
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seguem padrões fixos, focada em aspectos práticos, orientada para o imediato. Está 

evidente a necessidade de segurança, procurando ter uma vida controlada.  

Saúde. As pessoas que se guiam por este valor buscam obter um elevado grau de saúde, 

evitando coisas que podem ser uma ameaça para sua vida. Neste contexto, a saúde é 

mais do que não estar doente; compreende o aspecto também subjetivo, de sentir-se 

bem, não estar enfermo e evitar o que possa comprometer sua saúde. Neste caso, parece 

evidente a representação das necessidades de sobrevivência e segurança.  

Subfunção realização. Os valores desta subfunção representam o motivador 

materialista, porém têm uma orientação pessoal. Pessoas orientadas por tais valores 

focam realizações materiais e pessoais, sendo imediatistas, focadas no aqui e agora. 

Estes representam as necessidades de autoestima (Maslow, 1954), dando importância à 

hierarquia quando baseada em demonstração de competência pessoal (Gouveia et al., 

2011). Tais valores, estima-se, são típicos de jovens adultos, em fase produtiva, ou 

indivíduos educados em contextos rígidos em termos disciplinares e formais (Rokeach, 

1973). Os seguintes valores a representam:  

Êxito. A ênfase é ser eficiente e alcançar as metas definidas, sobretudo, a curto e médio 

prazo. As pessoas que adotam este valor têm o ideal de sucesso e são orientadas nesta 

direção, primando pela competitividade, buscando benefícios pessoais que as façam se 

sentirem destacadas das demais.  

Poder. Representa a ênfase dada ao princípio da hierarquia. Este valor é menos social 

que os outros dois desta subfunção, sendo mesmo desconsiderado ou rejeitado por 

pessoas que contam com formação escolar e nível socioeconômico elevado. Importa ser 

o chefe, controlando as decisões.  

Prestígio. A ênfase deste valor diz respeito ao contexto social. A pessoa deseja ter sua 

imagem pessoal reconhecida publicamente, razão que a faz dar importância aos demais, 
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porém com propósitos não eminentemente sociais, mas pessoais, de interesse próprio, 

visando desfrutar das vantagens do reconhecimento social.  

Subfunção normativa. Como a subfunção anteriormente tratada, esta representa o 

motivador materialista, porém com orientação claramente social, focada na observância 

de normas sociais. Representa a necessidade de controle e as precondições para alcançar 

todas as necessidades humanas (Maslow, 1954), correspondendo às demandas 

institucionais e sociais (Schwartz, 1992). Geralmente, são as pessoas mais velhas as que 

se guiam por tais valores (Rokeach, 1973; Tamayo, 1988), seguindo normas 

convencionais e, consequentemente, apresentando menor número de comportamentos 

socialmente desviantes (Pimentel, 2004; Santos, 2008). Os valores a seguir podem ser 

empregados para representar esta subfunção:  

Obediência. Evidencia a importância de obedecer e cumprir deveres e obrigações 

diárias, respeitando os pais e as pessoas mais velhas. É um valor típico de pessoas com 

mais idade e/ou educadas em sistema mais tradicional, orientadas para seguir normas 

estritas.  

Religiosidade. Representa a necessidade de controle para lidar com realidades adversas; 

não depende de qualquer preceito religioso. Unicamente há o reconhecimento de uma 

entidade ou ser superior em quem se busca certeza e harmonia social para uma vida 

social pacífica.  

Tradição. Representa a pré-condição de disciplina no grupo ou na sociedade como um 

todo para satisfazer as necessidades. Sugere respeito aos padrões morais seculares e 

contribui para a harmonia social. Portanto, pessoas que se guiam por este valor dão 

importância à manutenção de padrões culturais prevalecentes, nos quais foram 

socializadas por seus pais e mestres.  



81 

 

Subfunção suprapessoal. Esta apresenta uma orientação central e um motivador 

idealista. Seus valores representam as necessidades de estética e cognição, bem como a 

necessidade superior de autorrealização (Maslow, 1954), que ajuda a categorizar o 

mundo de forma consistente. Tal subfunção acentua a importância de ideias abstratas, 

com menor ênfase em coisas concretas e materiais (Inglehart, 1977). Estima-se que 

estes sejam os valores mais importantes entre aqueles que apresentam um motivador 

idealista. Guiar-se por esta subfunção é coerente com as orientações pessoal e social, 

sendo, portanto, considerados como centrais, dando origem às outras duas subfunções 

com este tipo de motivador: experimentação e interativa, que serão posteriormente 

consideradas. Os seguintes valores podem ser utilizados para representar tal subfunção:  

Beleza. Claramente representa as necessidades estéticas, porém evidenciando uma 

orientação global, desconectada de objetos ou pessoas específicos. Os que se guiam por 

este valor buscam apreciar o que é belo, com independência da natureza do objeto 

(material ou imaterial), não se limitando a questões pragmáticas.  

Conhecimento. Representa as necessidades cognitivas, tendo um caráter mais universal, 

abrangente, não se limitando à dicotomia pessoal – social. Quem enfatiza este valor 

busca conhecimentos novos, estando atualizado, procurando descobrir fatos e ideias. 

Não se restringe ao conhecimento como desempenho, mas uma indicação de saber, 

reunindo informações sobre temas vários.  

Maturidade. Representa a necessidade de autorrealização. Descreve um sentido de 

satisfação consigo mesmo, percebendo-se útil na vida, tendo encontrado um sentido 

existencial. Indivíduos pautados por este valor tendem a apresentar uma orientação 

universal, não se restringindo a pessoas ou grupos específicos, nem se limitando a 

coisas e bens materiais.  
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Subfunção experimentação. Como a subfunção suprapessoal, esta representa um 

motivador idealista (humanitário), porém com uma orientação pessoal. Seus valores 

representam as necessidades de sexo e gratificação, compreendendo a suposição do 

princípio do prazer (hedonismo; Maslow, 1954). Tais valores contribuem para a 

promoção de mudança e inovação na estrutura das organizações sociais, sendo mais 

endossados por jovens. Os que se guiam por eles são menos prováveis se conformarem 

com regras sociais (Santos, 2008), não sendo orientados em longo prazo para 

alcançarem metas fixas e materiais. Podem compor esta subfunção os seguintes valores:  

Emoção. Este valor representa a necessidade fisiológica de excitabilidade e busca de 

experiências perigosas, arriscadas, algo equivalente ao tipo de personalidade buscador 

de sensações (Zuckerman, 1994). Comumente, jovens são os que mais priorizam este 

valor (Chaves, 2006).  

Prazer. Corresponde à necessidade orgânica de satisfação em um sentido mais amplo 

(por exemplo, beber ou comer por prazer, divertir-se). Embora se possa imaginar algo 

material, a ênfase não é em qualquer coisa concreta; interessa aproveitar a vida, 

desfrutar os prazeres ao máximo. Possivelmente, as pessoas que priorizem este valor 

apresentem mais comportamentos socialmente desviantes, fruto da busca do prazer 

inerente ao tipo de personalidade anteriormente descrito (Pimentel, 2004).  

Sexualidade. Este valor representa a necessidade de sexo. É comum na literatura tratá-lo 

como um item ou um fator de moralidade religiosidade (Braithwaite & Scott, 1991). 

Apesar de na tipologia de Maslow (1954) ser possível pensar nesta necessidade como 

fisiológica, básica, remetendo a aspecto material, recentemente têm sido reunidas 

evidências de que a sexualidade não pode ser enquadrada neste tipo de necessidade 

(Kenrick et al., 2010). Não se constitui em algo estritamente fisiológico, deficitário, mas 
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como uma escolha, sobretudo no contexto de busca de parceiro(a) e obtenção de prazer, 

entendido como desfrute da vida  

Subfunção interativa. Esta é outra subfunção que representa o motivador idealista, 

mas tem uma orientação claramente social. Representa cognitivamente as necessidades 

de pertença, amor e afiliação (Maslow, 1954), enfatizando estabelecer e manter as 

relações entre as pessoas. Contatos sociais são uma meta em si mesmos, enfatizando 

características mais afetivas e abstratas. Os indivíduos que adotam esta função como 

princípio-guia em suas vidas frequentemente são jovens e orientados para relações 

íntimas estáveis, sobretudo em fase de busca e manutenção de parceiro(a), isto é, na 

constituição familiar (Kenrick et al., 2010; Milfont, 2001). Podem ser empregados para 

representar esta subfunção os seguintes valores:  

Afetividade. Este valor está relacionado com aspectos da vida social, enfatizando 

relacionamentos íntimos, afetos, relações familiares, compartilhamento de cuidados, 

prazeres e tristezas. Representa, principalmente, a necessidade de amor.  

Apoio social. Enfatiza a necessidade de afiliação, destacando-se a segurança que pode 

ser proporcionada ao contar com o apoio dos demais ao redor. No caso, expressa o 

sentimento de não estar sozinho no mundo e, quando necessitar, obter ajuda das demais 

pessoas.  

Convivência. Não representa as relações interpessoais específicas, mas a relação 

indivíduo-grupo. Requer um sentido de identidade social, indicando a ideia de pertença 

a um grupo social.  

Em resumo, esta teoria admite, além de uma hipótese de estrutura, uma hipótese 

de conteúdo. Esta corresponde a dois aspectos formais: (a) indica a existência de seis 

subfunções valorativas e (b) sugere um conjunto específico de valores que representam 
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cada uma destas subfunções. A comprovação destas hipóteses (estrutura e conteúdo) foi 

levada a cabo, recentemente (para maior aprofundamento ver Gouveia, 2013).  

2.2.3.6. As subfunções valorativas: Congruência e compatibilidade  

Gouveia e seus colaboradores propõem dois conceitos que, embora não sejam 

contraditórios, demandam considerar aspectos diferentes no momento de (a) 

compreender a estrutura interna ou o sistema dos valores (hipótese da congruência) e 

(b) avaliar o padrão de associação dos valores com outros construtos (hipótese da 

compatibilidade) (Gouveia et al., 2008, 2011). Conforme estes autores, neste ponto 

também sua teoria se diferencia daquela que propõe Schwartz (1992), quem trata 

(in)congruência e (in)compatibilidade como conceitos equivalentes. Contrariamente, na 

Teoria funcionalista dos valores humanos estes conceitos são diferenciados. 

Especificamente, congruência diz respeito à consistência interna do sistema funcional 

dos valores, isto é, quão fortes são as correlações entre as subfunções valorativas. Por 

outro lado, compatibilidade se refere à correlação dos valores com critérios ou variáveis 

externos, equivalendo aos padrões de relação entre valores e variáveis antecedentes e 

consequentes. A congruência é a seguir considerada.  

Coerente com o modelo teórico destes autores, que admite a natureza 

benevolente do ser humano, existindo apenas valores positivos, estimou-se que as 

correlações entre todos os valores seriam positivas. Contudo, poderiam variar segundo o 

grau de maturidade sociocognitiva das pessoas. Possivelmente, aquelas que são mais 

maduras, comumente também mais velhas, autorrealizadas, apresentam maior grau de 

congruência; as mais jovens, principalmente os adolescentes que ainda estão definindo 

seu sistema valorativo, apresentam menor congruência. Porém, o padrão de congruência 

não se define apenas em razão do grau de maturidade das pessoas, sendo preponderante 
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conhecer o que as subfunções compartilham em termos de tipos de orientação e tipos de 

motivador. A Figura 5 a seguir ajudará a mapear os graus de congruências entre as 

subfunções valorativas. 

 

Figura 5. Padrão de congruência das subfunções dos valores básicos (adaptado de Gouveia et 

al.., 2008) 

Como é possível observar, a hipótese da congruência entre as subfunções 

valorativas pode ser adequadamente representada pela figura de um hexágono. 

Considerando a proximidade entre cada par de subfunções, os autores da teoria sugerem 

que há três níveis de congruência: baixa, moderada e alta, detalhadas a seguir:  

Congruência baixa. Corresponde às subfunções que têm orientações e 

motivadores diversos; estes se encontram em lados opostos no hexágono. Portanto, os 
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pares realização – interativa e normativa – experimentação apresentam baixa 

congruência. No caso, a baixa congruência se deve à independência, mas sem expressar 

incompatibilidade enquanto princípios-guia, destes pares de subfunções.  

Congruência moderada. É caracterizada por valores que apresentam o mesmo 

motivador, porém tipos diferentes de orientações; os pares de subfunções realização – 

normativa e experimentação – interativa expressam este nível de congruência.  

Congruência alta. Agrupa as subfunções que possuem a mesma orientação, mas 

com motivadores diferentes. Estas expressam o padrão de máxima congruência, sendo 

representada por subfunções que aparecem em lados adjacentes do hexágono, 

correspondendo aos pares realização – experimentação e normativa – interativa.  

O fato de duas subfunções valorativas não serem incluídas, especificamente, 

existência e suprapessoal, é explicado por Gouveia et al. (2011) em razão de serem a 

fonte ou a base que dá origem às demais subfunções, apresentando correlações fortes e 

positivas com todas elas (Gouveia et al., 2009, 2011). Além disso, destacam que existe 

outro aspecto que justifica a não inclusão de tais subfunções, a saber: o fato de a 

distinção principal teórica dos valores se situar na diferenciação de valores sociais e 

pessoais (Gouveia, 2003; Rokeach, 1973), e não na dicotomia de valores materialistas e 

idealistas. A comprovação da hipótese da congruência é feita comparando as 

correlações médias entre os valores que conformam cada um dos graus de congruência.  

Em resumo, a teoria de Gouveia e colaboradores contempla as hipóteses de 

conteúdo e estrutura, tratadas também no modelo de Schwartz (1992, 2005); 

adicionalmente, contribui com a distinção entre congruência e compatibilidade dos 

valores, oferecendo, inclusive, um cálculo de graus de congruência.  

Em termos gerais, tem-se demonstrado que este modelo é adequado 

psicometricamente. A propósito, a relação com construtos diversos vem demonstrando 
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ser apropriada. Como é possível verificar, diante do exposto previamente, o modelo de 

Gouveia apresenta vantagens em relação aos outros modelos valorativos aqui 

apresentados. Neste sentido, é usado como referencial teórico na presente dissertação. 

Em resumo, parece haver razão para se verificar a relação entre a preocupação 

masculina com aparência e os valores humanos. Frente ao que vem sendo apresentado, a 

presente dissertação teve por objetivo geral, conhecer as bases valorativas da 

preocupação masculina com a aparência, ou seja, quais valores estão associados à 

dedicação dos homens com a sua aparência e elaborar um modelo teórico com base 

nestas relações. Em razão do objetivo geral antes apresentado, e considerando o aporte 

teórico adotado nesta dissertação, elaborou-se os objetivos específicos apresentados a 

seguir:  

 

 Adaptar e conhecer evidências de validade fatorial e consistência interna da 

versão brasileira do Questionário do Complexo de Adônis (QCA). 

 Adaptar e conhecer evidências de validade fatorial e consistência interna do 

Questionário de Vaidade (QV). 

 Conhecer as correlações entre as medidas de preocupação masculina (QCA e 

QV) e as subfunções do QVB (Questionário dos Valores Básicos; Gouveia et al., 

2008), assim como seu poder preditivo sobre as mesmas.  

  Conhecer as correlações entre as medidas de preocupação masculina com a 

aparência (QCA e QV) e as pontuações na Escala de Autoestima de Rosenberg 

(RSES) e na Escala de Satisfação com a Vida (ESV),  

 Testar um modelo teórico, que envolva os valores humanos, a vaidade masculina 

e a preocupação com a aparência (Complexo de Adônis). 
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3. Estudo 1. Parâmetros Psicométricos das Medidas Utilizadas.   

 

3.1. Delineamento 

 Tratou-se de um estudo correlacional, ex post facto. Basicamente, a ênfase foi 

psicometrista, procurando adaptar uma medida de preocupações com a aparência 

(Complexo de Adônis), e outra de vaidade para o contexto brasileiro, buscando reunir 

evidências acerca da validade e fidedignidade de tais medidas empregadas.  

3.2. Amostra 

Para este estudo, contou-se com uma amostra de conveniência (não-

probabilística) de 211 estudantes de uma universidade pública da cidade de João 

Pessoa-PB. Todos eram do sexo masculino, heterossexuais e com idade média de 22 

anos (dp = 5,58), sendo a maioria solteira (85,6%).  

3.3. Instrumentos 

Os participantes responderam a um questionário com as seguintes medidas: 

Questionário do Complexo de Adônis (QCA). Este instrumento foi construído 

com base na medida desenvolvida originalmente por Pope et al. (2000), que possui 13 

itens que expressam as preocupações que os homens experienciam em relação à imagem 

corporal que podem influenciar no seu cotidiano (por exemplo, Quanto tempo, no total, 

você gasta por dia envolvido em atividades destinadas a melhorar sua aparência?). O 

QCA original possui dois tipos de escala de respostas, onde o participante é demandado 

a indicar o tempo que se dedica às atividades indicadas, respondendo em escala de três 

pontos, variando de a = menos de 30 minutos,  b = 30 a 60 minuto e c = mais de 60 

minutos; assim como a frequência de realização destas atividades (Com que frequência 

sua vida sexual tem ficado comprometida pelas suas preocupações com a aparência?),  

numa escala do tipo: a = raramente ou nunca, b = às vezes e c = frequentemente. 
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Contudo, a versão do QCA utilizada no presente estudo foi obtida a partir da 

modificação da redação dos itens da medida original (mantendo a fidelidade semântica 

do conjunto de itens), bem como a adaptação da sua escala de resposta de modo que 

ficasse padronizada; além destes, outros itens foram elaborados pelo autor da presente 

dissertação de acordo com a literatura sobre preocupações masculinas com a aparência, 

totalizando um conjunto de 25 itens que compuseram a versão experimental desta 

medida (ver Anexo 1). 

Questionário de Vaidade (QV). Desenvolvido originalmente por Durvasula et al. 

(2001). Utilizou-se a versão traduzida para o português, composta por 21 itens (e.g. 

People are envious of my good looks/ as pessoas percebem que sou atraente). Tais itens 

são respondidos em uma escala de sete pontos com os seguintes extremos: 1 = Discordo 

totalmente a 7 = Concordo totalmente (ver Anexo 2). 

Questionário Sociodemográfico. Todos os participantes responderam a um 

conjunto de perguntas de natureza sociodemográfica (idade, orientação sexual, renda, 

peso, altura e IMC).  

3.4. Procedimento 

Para a efetivação da coleta de dados, previamente, realizou-se um treinamento 

com três bolsistas de iniciação científica (IC), que foram instruídos a seguirem o 

procedimento padrão para coleta de dados por meio de questionários autoaplicáveis, ou 

seja, os mesmos foram orientados a se limitarem às instruções das medidas presentes 

nas escalas, esclarecendo os respondentes quanto à forma, mas não em relação ao seu 

conteúdo.  

Os instrumentos foram aplicados de forma coletiva em sala de aula, solicitando 

apenas a participação dos estudantes do sexo masculino, informando-os que esta era a 
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população de interesse deste estudo, bastando aos participantes seguirem as orientações 

dadas por escrito no próprio questionário. Num primeiro momento, foram passados, 

oralmente, para os participantes os esclarecimentos sobre o anonimato e o sigilo da 

participação, seguindo os preceitos éticos estabelecidos para participação de seres 

humanos, conforme estabelece a Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde. 

Todos os participantes foram solicitados a assinar termo de consentimento livre e 

esclarecido. No final da aplicação, foram deixados endereços (e-mails do mestrando e 

de seu orientador) com os quais os participantes poderiam obter informações adicionais 

acerca do estudo. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos, do Centro de Ciências da Saúde, da Universidade Federal da Paraíba (Proc. 

CEP/CSS Nº 0393/11), cujo parecer consta no Anexo 3. Os participantes levaram, em 

média, 20 minutos para responder ao questionário. 

4.5. Análise dos Dados 

 

O pacote estatístico PASW (versão 18) foi utilizado para tabular e realizar as 

análises dos dados. Permitindo realizar estatísticas descritivas (medidas de tendência 

central e dispersão, distribuição de frequência) e comparação de médias ( testes t para 

amostras independentes), principalmente para caracterizar os participantes do estudo. 

Utilizou-se a Análise Fatorial Exploratória, por meio do método dos eixos principais 

(Principal Axis factoring), a fim de conhecer a estrutura fatorial das escalas. Para 

análise de consistência interna foi utilizado o alfa de Cronbach, compreendendo uma 

análise dos dados de uma única aplicação de um teste a uma amostra representativa de 

indivíduos; este verifica a congruência que cada item tem com o restante dos itens do 

teste (Pasquali, 2003). É uma medida que varia de 0 a 1, sendo o valor de 0,60 
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considerado o limite inferior de aceitabilidade (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 

2009).  

3.6. Resultados 

Nesta seção são apresentados os resultados referentes aos parâmetros 

psicométricos das escalas administradas neste primeiro estudo. Estes resultados dizem 

respeito aos dados obtidos a partir das análises de poder discriminativo dos itens, 

análises fatoriais exploratórias e da consistência interna do Questionário do Complexo 

de Adônis e Questionário de Vaidade. E por fim, será apresentada uma discussão parcial 

a cerca destes resultados preliminares para então dar sequência ao Estudo 2.  

3.6.1. Questionário do Complexo de Adônis (QCA): Evidências Psicométricas  

Um primeiro passo foi a análise dos itens. Após o levantamento e construção de 

novos itens e adaptação dos já existentes, o conjunto total foi avaliado teoricamente por 

seis juízes brasileiros (pesquisadores em psicologia social e psicometria). Esta análise 

foi feita com o objetivo de estabelecer a compreensão dos itens e a pertinência dos 

mesmos ao atributo que pretendem medir. Permaneceram os que apresentaram uma 

concordância de, pelo menos, 80% entre os juízes, critério de decisão sobre a 

pertinência do item ao traço a que teoricamente se refere (mais detalhes, ver Pasquali, 

1997). Também foi verificada sua validade semântica, a partir de respostas do estrato 

mais baixo da população-meta. Neste caso, contou-se com a participação de dez 

estudantes de Psicologia do primeiro período e do sexo masculino. Nesta oportunidade, 

procurou-se verificar se as instruções sobre como responder a escala de resposta 

apresentada e os itens eram compreensíveis. A partir desta avaliação qualitativa dos 

itens, foram realizadas as modificações sugeridas e a versão experimental desta medida 

foi submetida à etapa seguinte. 
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3.6.1.2. Poder discriminativo dos itens do QCA 

 

Aqui, partiu-se do critério de mediana. Portanto, foram criados grupos-critérios 

internos, superior e inferior, considerando as pontuações totais (somatório da pontuação 

de todos os itens da escala) abaixo e acima da mediana. Definidos os grupos, efetuaram-

se testes t de Student para amostras independentes. Observaram-se os resultados 

apresentados na Tabela 3, a seguir. 

Tabela 3. Poder Discriminativo dos Itens do QCA 

Itens 

  Grupos-Critério 
  

Contraste 
Inferior Superior 

M DP M DP t (195) p 

01 2,95 0,79 3,85 0,78 -8,02 0,001 

02 1,35 0,53 2,15 1,00 -7,00 0,001 

03 1,80    0,94 2,00 1,14 -1,34 0,182 

04 1,15 0,45 1,31 0,58 -2,06 0,001 

05 2,52 0,99 3,59 0,96 -7,67 0,001 

06 1,79 0,86 2,70 1,19 -6,09 0,001 

07 2,01 0,93 3,10 1,10 -7,50 0,001 

08 1,05 0,29 1,49 0,83 -4,97 0,001 

09 1,32 0,62 2,27 1,02 -7,86 0,001 

10 1,03 0,17 1,46 0,82 -5,12 0,001 

11 1,74 0,92 2,27 1,02 -7,06 0,001 

12 1,05 0,22 1,32 0,78 -3,26 0,001 

13 1,02 0,14 1,35 0,72 -4,45 0,001 

14 1,45 0,78 2,37 1,24 -6,18 0,001 

15 1,03 0,17 1,26 0,58 -3,69 0,001 

16 1,08 0,30 1,66 1,11 -4,93 0,001 

17 1,03 0,17 1,21 0,67 -2,50 0,001 

18 2,10 0,93 2,91 0,98 -5,90 0,001 

19 1,65 0,74 2,21 1,20 -3,88 0,001 

20 3,61 0,98 3,68 0,90 -0,49 0,621 

21 1,99 0,97 2,89 1,23 -5,65 0,001 

22 1,30 0,57 2,57 1,24 -9,24 0,001 

23 1,26 0,56 1,95 1,19 -5,21 0,001 

24 1,42 0,75 2,39 1,31 -6,32 0,001 

25 1,20 0,44 1,93 1,27 -5,30 0,001 
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Como é possível observar na tabela apresentada previamente, os resultados dos 

testes t-Student comprovam que todos os itens apresentam poder discriminativo 

satisfatório (p < 0,001), com exceção dos itens 3 (p = 0,182) e 20 (p = 0,621). Mesmo 

assim, é possível diferenciar os participantes dos dois grupos critérios (inferior e superior) 

na direção esperada. Este aspecto assegura a qualidade métrica dos itens deste 

instrumento, podendo, assim, diferenciar pessoas com pontuações próximas. Cumprida 

esta etapa das análises preliminares, partiu-se para a verificação da estrutura fatorial da 

referida escala. 

3.6.1.3. Análise Fatorial Exploratória e Consistência Interna do QCA 

 

Procurou-se, inicialmente, comprovar a fatorabilidade da matriz de correlações 

entre os itens da escala, empregando-se o índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o Teste 

de Esfericidade de Bartlett. O primeiro trabalha com as correlações parciais das 

variáveis, devendo ser aceitos valores do KMO iguais ou superiores a 0,60 (Tabachnick 

& Fidell, 2006). O segundo, por outro lado, comprova a hipótese de que a matriz de 

covariâncias é uma matriz identidade, isto é, apresenta 1 (uns) na diagonal e 0 (zeros) 

no restante da matriz. Valores significativos indicam que esta hipótese é rejeitada, 

favorecendo realização de uma análise fatorial. 

Os resultados apoiaram a adequação de se utilizar uma análise fatorial 

exploratória, tendo sido observados os seguintes valores: KMO = 0,83 e Teste de 

Esfericidade de Bartlett, χ² (300) = 1.458,20; p < 0,001. Neste sentido, decidiu-se 

realizar uma análise fatorial exploratória com o método PAF (Principal Axis 

Factoring), sem fixar tipo de rotação ou número de fatores a extrair. Isso permitiu 

identificar sete fatores com valor próprio (eigenvalue) superior a 1 (Critério de Kaiser), 

explicando 59,2% da variância total. Os valores próprios encontrados foram: 5,38, 3,01, 
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1,72, 1,26, 1,22, 1,14 e 1,04; considerando o Critério de Cattell, pode-se admitir uma 

solução de até cinco componentes, embora os quatro primeiros sejam mais nítidos, 

conforme a distribuição gráfica (scree plot) a seguir.  

 

Figura 6. Representação Gráfica dos Valores Próprios do QCA 

Para dirimir a dúvida acerca do número de componentes a reter (Laros, 2005), 

procurou-se checar a solução mais adequada por meio da análise paralela (Critério de 

Horn). Neste caso, adotaram-se os mesmos parâmetros do banco original de dados, isto 

é, 211 participantes e 25 itens, realizando mil simulações. O quarto valor próprio gerado 

pela análise paralela (percentil 95%) foi de 1,42, sendo superior ao quarto valor próprio 

observado na PAF (1,26), sugerindo que se deve adotar uma estrutura trifatorial. Os 

resultados desta análise são apresentados na Tabela 4. 
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Tabela 4. Estrutura Fatorial do Questionário do Complexo de Adônis (QCA) 

 

Itens Resumidos 

    Componentes                h
2
 

1 2 3  
22. Sou descrito pelos meus amigos como alguém... 0,71 0,09 0,26 0,57 
24. Priorizo os cuidados com o meu cabelo... 0,71 -0,02 0,01 0,46 
23. Costumo fazer tratamentos faciais... 0,57 0,06 -0,01 0,31 
09.Gasto bastante dinheiro com produtos e/ou 

procedimentos... 
0,54 0,23 0,34  

21. Recebo comentários positivos em minhas redes 

sociais... 
0,54 -0,14 0,24  

01. Costumo passar algum tempo preocupando-me... 0,54 0,21 0,30 0,43 
08. Por conta da minha dedicação à aparência, tenho... 0,53 0,23 0,15 0,44 
25. Sou capaz de me submeter a procedimentos 

cirúrgicos... 
0,53 0,47 -0,17 0,46 

05. Todos os dias faço algo para melhorar minha 

aparência... 
0,49 0,06 0,15 0,35 

17. Usaria métodos não-convencionais para... 0,31 0,20 -0,28 0,28 
12. As minhas preocupações com a aparência têm... 0,03 0,73 -0,05 0,49 
19. Preocupo-me com o fato do meu corpo não ser 

considerado... 
-0,05 0,69 0,08 0,46 

02. Minhas preocupações com a aparência me deixam...  0,38 0,63 0,04 0,55 
18. Levo em consideração a opinião das outras pessoas... 0,15 0,59 0,17  
13. As minhas preocupações ou atividades relacionadas... 0,16 0,57 0,13 0,36 
04. Minha dedicação a aparência tem prejudicado os 

meus... 
-0,10 0,49 0,02  

06. Faço uso de roupas ou bonés que melhorem ou... 0,27 0,42 -0,06 0,32 
14. Consumo suplementos nutricionais especificamente... 0,20 -0,07 0,78 0,62 

11. Gasto muito tempo do meu dia envolvido em 

atividades... 
0,25 -0,03 0,73 0,59 

07. Para melhorar a minha aparência costumo...  0,18 0,13 0,60 0,40 
15. Já fiz uso de algum tipo de droga, legal ou ilegal, 

para... 
-0,09 0,07 0,52 0,28 

16. Sou capaz de fazer malhação mesmo estando... 0,29 0,14 0,48 0,34 
10. Já tive problemas financeiros por gastar 

excessivamente... 
0,14 0,40 0,43 0,37 

Número de itens 10    7    6  

Variância explicada 23,3%  10,6%    7,4%  

Alfa de Cronbach (α)  0,78  0,71    0,72  

Homogeneidade ( ri.i)  0,26  0,18    0,29  

Nota: Componentes: 1 – Preocupações estéticas, 2 – Preocupações Fisicosexuais e 3 – 

Dedicação a dietas/exercícios. * Saturação considerada para definir o item como pertencente ao 

fator respectivo, |0,30|. 

 

Tendo em vista a superioridade deste critério de retenção dos itens nos fatores 

em relação aos demais, realizou-se uma nova análise PAF, fixando-se em três fatores, 

com rotação varimax. Observa-se, na Tabela 4, que os três componentes explicaram 
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conjuntamente 41% da variância total. Os componentes foram interpretados a partir de 

seus itens que apresentassem cargas fatoriais iguais ou superiores a |0,30|. A descrição 

dos componentes é apresentada a seguir: 

Componente I. Este reuniu dez itens, com saturações variando de 0,31 (Item 17. Usaria 

métodos não-convencionais para...) a 0,71 (Item 22. Sou descrito pelos meus amigos 

como alguém...). Seu valor próprio foi de 5,36, explicando 23,3% da variância total. 

Apresentou consistência interna (alfa de Cronbach) de 0,78, sendo denominado, a partir 

da leitura do conteúdo de seus itens, de preocupações estéticas. 

Componente II. Reuniu sete itens, com saturações que foram de 0,42 (Item 06. Faço uso 

de roupas ou bonés que melhorem ou...) a 0,73 (Item 12. As minhas preocupações com 

a aparência têm...). Com um valor próprio de 2,44, este componente explicou 10,6% da 

variância total. O Alfa de Cronbach para este componente foi de 0,71, tendo sido 

designado de preocupações fisicosexuais. 

Componente III. Seis itens foram reunidos por este componente, apresentando 

saturações entre 0,43 (Item 10. Já tive problemas financeiros por gastar 

excessivamente...) e 0,78 (Item 14. Consumo suplementos nutricionais 

especificamente...). Este obteve valor próprio de 1,70, correspondendo à explicação 

7,4% da variância total. Sua consistência interna (alfa de Cronbach) foi de 0,72, sendo 

denominado de dedicação a dietas/exercícios. 

 Diante destes resultados, da versão experimental do Questionário do Complexo 

de Adônis, indica-se que esta estrutura final será submetida à Análise Fatorial 

Confirmatória (AFC) no Estudo 2. Ainda com relação a esta medida decidiu-se também 

nesta oportunidade explorar a possibilidade de um modelo unifatorial apenas para fins 

de comparação e testar modelos confrontantes no Estudo 2. O fator geral apresentou 
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consistência interna (Alfa de Cronbach) de 0,84. A seguir são descritos os resultados 

referentes aos parâmetros psicométricos do Questionário de Vaidade (QV).  

3.6.2. Questionário de Vaidade (QV): Validade Fatorial e Consistência Interna 

Inicialmente, buscou-se realizar a tradução deste instrumento para a língua 

portuguesa, que foi traduzido originalmente do inglês para o português por dois 

psicólogos bilíngues. Posteriormente, um terceiro psicólogo, também bilíngue, tratou de 

comparar as versões nos dois idiomas. Uma versão final, prezando pelo consenso das 

traduções, compôs a versão preliminar desta medida. Finalmente, realizou-se um estudo 

de validação semântica das escalas, reunindo dez participantes da população-meta. Eles 

deveriam responder de acordo com as instruções e a escala de resposta propostas, 

devendo assinalar quaisquer dúvidas, inclusive em relação à redação dos itens da versão 

traduzida. Essa validação consistiu em verificar se os itens estavam legíveis para o 

extrato mais baixo da população-alvo, neste caso estudantes universitários do primeiro 

período do curso de psicologia. Nenhuma modificação substancial foi realizada, 

chegando-se à versão atual da escala.  

Os resultados apresentados a seguir dizem respeito às análises de poder 

discriminativo dos itens, análise fatorial exploratória e consistência interna do 

Questionário de Vaidade.  

3.6.2.1. Poder Discriminativo dos Itens do QV 

Nesta oportunidade, mais uma vez, partiu-se do critério de mediana, já 

especificado no tópico anterior desta mesma natureza de análise estatística. Neste 

sentido, observaram-se os resultados apresentados na Tabela 5, a seguir. 
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Tabela 5. Poder Discriminativo dos Itens do QV 

 

Itens 

  Grupos-Critério 
  

Contraste 
Inferior Superior 

M DP M DP t (271) p 

01 4,74 1,96 5,82 1,41 -4,45 0,001 
02 3,96 1,41 4,81 1,16 -4,68 0,001 
03 3,52 1,24 4,91 1,15 -8,26 0,001 

04 4,93 1,61 5,91 1,38 -4,65 0,001 
05 3,49 1,16 4,96 0,98 -9,77 0,001 
06 3,05 1,24 4,23 1,35 -6,51 0,001 
07 3,10 1,18 4,45 1,35 -7,61 0,001 
08 4,03 1,57 5,66 1,08 -8,54 0,001 
09 4,14 1,24 5,22 0,85 -7,19 0,001 
10 4,29 1,43 5,64 1,09 -7,52 0,001 
11 3,25 1,44 4,91 1,42 -8,27 0,001 
12 3,63 1,42 4,98 1,13 -7,47 0,001 
13 3,33 1,38 4,55 1,23 -6,59 0,001 
14 2,14 1,14 3,60 1,39 -8,15 0,001 
15 2,57 1,34 4,30 1,38 -9,06 0,001 
16 3,99 1,64 5,18 1,53 -5,34 0,001 
17 3,42 1,67 5,00 1,70 -6,69 0,001 
18 2,54 1,40 3,95 1,69 -6,48 0,001 
19 3,42 1,65 4,85 1,71 -6,06 0,001 
20 3,10 1,52 4,90 1,58 -8,25 0,001 
21 3,38 1,62 4,60 1,46 -5,60 0,001 

 

Como é possível observar nesta, os resultados dos testes t-Student comprovam 

que todos os itens apresentam poder discriminativo satisfatório (p < 0,001). Portanto, 

lograram diferenciar os participantes dos dois grupos critérios (inferior e superior) na 

direção esperada. Este aspecto assegura a qualidade métrica dos itens deste instrumento, 

podendo, assim, diferenciar pessoas com pontuações próximas. Cumprida esta etapa das 

análises preliminares, partiu-se para a verificação da estrutura fatorial da referida escala. 

3.6.2.2. Análise Fatorial Exploratória e Consistência Interna do QV 

Os resultados apoiaram a adequação de se utilizar uma análise fatorial 

exploratória, tendo sido observados os seguintes valores: KMO = 0,84 e Teste de 
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Esfericidade de Bartlett, χ² (210) = 1.968,44; p < 0,001. Neste sentido, decidiu-se 

realizar uma análise fatorial exploratória com o método PAF (Principal Axis 

Factoring), sem fixar tipo de rotação ou número de fatores a extrair. Identificaram-se 

cinco fatores com valor próprio (eigenvalue) superior a 1 (Critério de Kaiser), 

explicando 62,9% da variância total. Os valores próprios encontrados foram: 6,55, 2,22, 

1,83,1,43 e 1,18; considerando o Critério de Cattell, pode-se admitir uma solução de até 

cinco componentes, embora os quatro primeiros sejam mais nítidos, conforme a 

distribuição gráfica (scree plot) da Figura 7.  

Figura 7. Representação Gráfica dos Valores Próprios do QV 

Para dirimir a dúvida acerca do número de componentes a reter (Laros, 2005), 

procurou-se checar a solução mais adequada por meio da análise paralela (Critério de 

Horn). Neste caso, adotaram-se os mesmos parâmetros do banco original de dados, isto 

é, 211 participantes e 21 itens, realizando mil simulações. O quinto valor próprio gerado 

pela análise paralela (percentil 95%) foi de 1,28, sendo superior ao quinto valor próprio 

observado na PAF (1,18), sugerindo que se deve adotar uma estrutura tetrafatorial. 
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Tendo em vista a superioridade deste critério, realizou-se uma nova análise PAF, 

fixando-se em quatro fatores, com rotação varimax. Os resultados são apresentados na 

tabela 5. 

Tabela 5. Estrutura fatorial do Questionário de Vaidade (QV) 

 

Itens 

Componentes 

h
2
   1   2   3   4 

05. Minha aparência é atraente para os outros. 0,86 0,12 0,13 0,10 0,77 
06. Tenho o tipo de corpo que as pessoas gostam de ver. 0,85 0,02 0,09 0,05 0,74 
07. Meu corpo é sexualmente atraente.  0,82 0,05 0,17 0,10 0,72 
03. As pessoas percebem que sou atraente  0,72 0,17 0,12 0,20 0,61 
09. Eu tenho uma boa aparência individual. 0,59 0,21 0,22 0,08 0,45 
14. As pessoas têm inveja da minha aparência.  0,53 0,32 0,17 0,13 0,43 
20. Minha aparência é extremamente importante para 

mim. 
0,12 0,84 0,09 0,08 0,75 

11. Sou muito preocupado com a minha aparência 0,12 0,77 0,10 0,06 0,63 
08. Uma boa aparência vale o esforço. 0,37 0,66 0,03 0,14 0,60 
19. Eu me sentiria embaraçado se estivesse rodeado de 

pessoas e eu não estivesse com uma boa aparência.  
-0,01 0,63 0,06 0,20 0,44 

10. É importante que eu sempre apresente uma boa 

aparência. 
0,31 0,62 0,19 -0,04 0,52 

18. Conquistar um sucesso maior que meus colegas é 

importante para mim. 
0,001 0,49 0,003 0,43 0,43 

13. Sou um bom exemplo de sucesso profissional. 0,14 0,09 0.87 0,07 0,80 
12. No sentido profissional, eu sou uma pessoa bem 

sucedida. 
0,08 0,13 0,86 0,10 0,79 

16. Sou uma pessoa realizada. 0,21 -0,004 0,70 0,06 0,55 
15. Outros desejam ser tão bem sucedidos quanto eu. 0,22 0,25 0,54 0,22 0,46 
01. Eu quero que os outros me respeitem por causa das 

minhas realizações. 
0,12 -0,02 0,04 0,80 0.65 

04. Quero que minhas conquistas sejam reconhecidas 

pelos outros. 
0,12 0,09 0,07 0,72 0,55 

17. Conquistas profissionais são uma obsessão para 

mim. 
0,08 0,35 0,16 0,53 0,45 

21. Sou muito preocupado com a realização profissional 

do que a maioria das pessoas que conheço.  
0,12 0,28 0,25 0,41 0,33 

02. Minhas conquistas são altamente reconhecidas pelos 

outros. 
0,26 0,05 0,36 0,39 0,36 

Número de itens   6   6 4 5  

Variância explicada 31,2% 10,5% 8,7% 6,8%  

Alfa de Cronbach (α)  0,87 0,81  0,79 0,67  

Homogeneidade ( ri.i)  0,52 0,41 0,51 0,29  

Nota: Componentes: 1 – Preocupação Física, 2 – Reconhecimento Físico, 3 – Preocupação com 

a Realização e 4 - Reconhecimento da Realização. * Saturação considerada para definir o item 

como pertencente ao fator respectivo, |0,30|. 
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Observa-se, na Tabela 5, que os quatro componentes explicaram conjuntamente 

57,3% da variância total e as cargas fatoriais variam de 0,39 a 0,87. Os componentes 

foram interpretados a partir de seus itens que apresentassem cargas fatoriais iguais ou 

superiores a |0,30|. A descrição dos componentes é apresentada a seguir: 

Componente I. Este reuniu seis itens, com saturações variando de 0,53 (Item 14. As 

pessoas têm inveja da minha aparência.) a 0,86 (Item 05. Minha aparência é atraente 

para os outros). Seu valor próprio foi de 6,55, explicando 31,2% da variância total. 

Apresentou consistência interna (alfa de Cronbach) de 0,86, sendo denominado de 

preocupação física. 

Componente II. Também reuniu seis itens, com saturações que foram de 0,49 (Item 18. 

Conquistar um sucesso maior que meus colegas é importante para mim) a 0,84 (Item 

20. Minha aparência é extremamente importante para mim). Com um valor próprio de 

2,22, este componente explicou 10,5% da variância total. O alfa de Cronbach para este 

componente foi de 0,81, sendo designado de reconhecimento físico. 

Componente III. Quatro itens foram reunidos por este componente, apresentando 

saturações entre 0,54 (Item 15. Outros desejam ser tão bem sucedidos quanto eu) e 0,87 

(Item 13. Sou um bom exemplo de sucesso profissional). Este obteve valor próprio de 

1,83, correspondendo à explicação 8,7% da variância total. Sua consistência interna 

(alfa de Cronbach) foi de 0,79, sendo denominado de preocupação com realização. 

Componente IV. Este último componente reuniu cinco itens, com saturações que foram 

de 0,39 (Item 02. Minhas conquistas são altamente reconhecidas pelos outros) a 0,80 

(Item 01. Eu quero que os outros me respeitem por causa das minhas realizações). 

Apresentou valor próprio de 1,43 e explicou 6,8% da variância total. Seu alfa de 

Cronbach ficou em 0,68, tendo sido denominado de reconhecimento da realização.  
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Diante destes resultados da versão experimental do Questionário de Vaidade 

sugeriu-se que esta estrutura final seja submetida à Análise Fatorial Confirmatória 

(AFC) no Estudo 2 com a finalidade de sua comprovação por meio de equações 

estruturais, constituindo-se como uma alternativa mais robusta e objetiva. 

3.7. Discussão Parcial 

 

Como mencionado anteriormente o objetivo deste estudo foi reunir evidências 

preliminares de validade e fidedignidade das medidas empregadas na presente 

dissertação para que posteriormente possam ser utilizadas no Estudo 2. Tratou-se 

especificamente de adaptar para o contexto brasileiro, duas medidas de preocupação 

masculina com aparência: o Questionário do Complexo de Adônis (QCA) e o 

Questionário de Vaidade (QV). Confia-se que isso tenha sido alcançado. Porém, 

reconhece-se que, apesar de ser uma adaptação brasileira, não é possível generalizar os 

resultados sobre padrões de preocupações para além da amostra tratada, que se 

restringiu a um contexto bastante específico. Não obstante, assevera-se que o propósito 

deste estudo foi eminentemente psicométrico, testando os parâmetros de medidas 

específicas para avaliar preocupações masculinas com a aparência. Neste sentido, os 

211 participantes parecem suficientes para o tipo de análise estatística realizada 

(Watkins, 1989). Deste modo, justificou-se o presente estudo.  

Este primeiro estudo foi de fundamental importância para que no segundo 

estudo desta dissertação tais medidas possam ser aplicadas e, consequentemente, 

avaliadas suas propriedades psicométricas. Desta forma, uma nova amostra será 

considerada, tendo em conta homens que realizam atividades físicas em academias de 

musculação, com o objetivo de apreender respostas diretamente associadas ao fenômeno 

aqui abordado.  
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Neste sentido, a análise fatorial (PAF) permitiu averiguar que o QCA é uma 

medida claramente trifatorial, avaliando as preocupações que os homens experienciam 

em relação a sua aparência, que podem influenciar no seu cotidiano. No presente estudo, 

a estrutura fatorial encontrada está dentro do que seria recomendado na literatura 

(Pasquali, 1999, 2003). Esta escala explicou mais de 2/3 da variância total das respostas 

aos itens, apresentando índice de consistência interna acima do ponto de corte que tem 

sido preconizado na literatura (0,70; Nunnally, 1991; Pasquali, 2003). Neste sentido, 

justifica-se seu emprego em pesquisas futuras.  

Com relação à medida de vaidade, a matriz de correlação entre os itens do QV 

foi adequadamente fatorializável (Tabachinick & Fidell, 2006), revelando um conjunto 

de itens satisfatórios. A estrutura de quatro fatores explicou mais de 57% da variância 

total assim como todos os coeficientes de consistência interna se encontram acima do 

limiar preconizado, o que também justifica seu uso em pesquisas futuras.  

Com o encerramento deste estudo, o resultado mais palpável, certamente, foi 

contar com as versões do Questionário do Complexo de Adônis (QCA) e do 

Questionário de Vaidade (QV). Contudo, tratou-se versões iniciais de sua estrutura 

fatorial, ainda serão cumpridas outras etapas de validação por meio da análise fatorial 

confirmatória. Entretanto, considerando os passos seguidos, pode-se contar com 

instrumentos psicometricamente adequados que poderão ser empregados em estudos 

futuros que visem a conhecer os antecedentes e consequentes de diversos 

comportamentos relacionados com a preocupação com aparência entre os homens, 

permitindo cobrir uma lacuna na literatura da área no Brasil. Conclui-se ainda que estes 

instrumentos podem ser importantes, por exemplo, para medir aspectos relacionados ao 

desenvolvimento de transtornos alimentares, uso de anabolizantes e esteroides, 

transtornos psiquiátricos relacionados a imagem corporal e vigorexia, pois podem 
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auxiliar na avaliação da eficácia de programas educativos, clínicos e de incentivo a 

minimizar tais comportamentos desajustados, promovendo bem-estar aos indivíduos em 

geral.  

Em resumo, reuniram-se evidências empíricas acerca da adequação psicométrica 

do Questionário do Complexo de Adônis e do Questionário de Vaidade, que foram 

adaptados neste estudo. Estes achados são animadores, sobretudo em razão da natureza 

do construto que está sendo medido: preocupações com a aparência. Contudo, demanda-

se no estudo seguinte comprovar se a estrutura fatorial apresentada é replicável. Neste 

caso, prima-se por enfocar em técnicas de Análises Fatoriais Confirmatórias (AFC), 

bem como conhecer os antecedentes e consequentes deste tipo de preocupação, como a 

seguir será esclarecido.  
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 4. Estudo 2. Bases Valorativas da Preocupação Masculina com Aparência 

4.1.  Delineamento 

 Assim como o Estudo 1, tratou-se de um estudo correlacional, ex post facto. Não 

obstante, considerando a natureza exploratória do estudo anterior, realizou-se o presente 

estudo para testar (comprovar) a estrutura fatorial das medidas utilizadas no estudo. 

Posteriormente, a ênfase foi dada a análises relacionais dos construtos tratados nesta 

dissertação, ressaltando que este estudo é de natureza exploratória, não tendo sido 

elaboradas hipóteses prévias, apenas dedicou-se a conhecer as relações estabelecidas, 

discernindo as bases valorativas da preocupação masculina com aparência e, por fim, 

elaborar um modelo explicativo envolvendo os valores humanos.  

 

4.2. Amostra 

Participaram deste estudo 205 indivíduos do sexo masculino frequentadores de 

academias de musculação da cidade de João Pessoa (PB). Estes tinham idade média de 

25 anos (dp = 6,31). Tendo a maioria se declarado heterossexual (88,3%) e solteira 

(75%). Tratou-se de uma amostra de conveniência (não probabilística), participando as 

pessoas que, contatadas nas academias, concordarem em fazer parte do estudo, antes ou 

depois dos exercícios. 

4.3. Instrumentos 

Os participantes responderam a um questionário com as versões preliminares 

empregadas no Estudo 1 , e as medidas descritas a seguir: 

Questionário dos Valores Básicos (QVB). Esta é uma medida elaborada por 

Gouveia (1998, 2003). Compondo-se de 18 itens ou valores específicos (por exemplo, 

Afetividade. Ter uma relação de afeto profunda e duradoura; Tradição. Seguir as 



107 

 

normas sociais do seu país) (Gouveia et al., 2008). Seus itens são respondidos em uma 

escala de 7 pontos, com os seguintes extremos: 1 = Totalmente não importante e 7 = 

Totalmente 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 desta medida, que apresentou consistência interna aceitável, em razão do 

número de itens e da natureza do construto medido (Gouveia et al., 2008). A versão aqui 

empregada pode ser consultada no Anexo 4. 

Escala de Satisfação com a Vida (ESV). Este instrumento foi desenvolvido por 

Diener et al. (1993), em contexto estadunidense. É composto por cinco itens (por 

exemplo, (Na maioria dos aspectos, minha vida é próxima ao meu ideal), respondidos 

em escala tipo Likert, variando de 1 = Discordo totalmente a 7 = Concordo totalmente. 

Foi considerada na  presente dissertação a versão brasileira desta medida inicialmente 

adaptada por Giacomoni e Hutz (1997), apresentando parâmetros psicométricos 

aceitáveis. Mais recentemente, Gouveia et al. (2009) corroboraram sua estrutura 

unifatorial, indicando consistência interna  superior a 0,70, que cumpre recomendação  

da literatura. A versão aqui empregada poderá ser consultada no Anexo 5. 

Escala de Autoestima de Rosemberg (EAR). Desenvolvida por Rosenberg em 

1965 e adaptada por Hutz (2000) para o contexto brasileiro. Possui dez itens, sendo seis 

referentes a uma visão positiva de si mesmo e quatro referentes a uma visão 

autodepreciativa. Nesta dissertação será utilizada a versão de Sbicigo, Bandeira e 

Dell‟Agli (2010) composta por 10 itens ( por exemplo, Sou capaz de fazer tudo tão bem 

como as outras pessoas) respondidos numa escala que varia de 1 = discordo totalmente 

a 6 = concordo totalmente  (ver Anexo 6).  

Questionário Sociodemográfico. Todos os participantes responderam a um 

conjunto de perguntas de natureza sociodemográfica (por exemplo, idade, orientação 
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sexual, renda peso, altura, IMC e percentual de gordura). Além disso, foram levantadas 

informações acerca da possibilidade de uso de anabolizantes e esteroides, bem como 

nível de preocupação com os cuidados com o cabelo, pele e com o tamanho do órgão 

sexual. O leitor pode consultar esta lista de perguntas no (Anexo 7). 

 

4.4. Procedimento 

Primeiramente, foram estabelecidos contatos com as academias de musculação 

da cidade de João Pessoa (PB), apresentando a pesquisa por meio de carta formal. Na 

ocasião foi solicitada a permissão para aplicação dos questionários em horário da 

malhação dos clientes, geralmente antes ou depois da realização dos exercícios, mas 

sempre dentro das dependências das academias. Após autorização dos professores, 

instrutores ou personal trainers, o pesquisador e seus colaboradores entravam em 

contato com os indivíduos, pedindo autorização para realização da pesquisa. 

Inicialmente, todos os presentes foram convidados a participar na pesquisa e cada 

colaborador se encarregou de resumir seus propósitos. Aos participantes era informado 

que se tratava de um estudo desenvolvido no âmbito da psicologia social, requerendo 

que os participantes respondessem a todos os itens e que não deixassem nenhum em 

branco. Neste caso, cada participante deveria colocar o nome no questionário, que 

apenas serviria para controle e emparelhamento dos dados, nunca para identificá-lo. O 

processo de coleta de dados aconteceu de forma coletiva, nas academias, porém os 

instrumentos foram respondidos individualmente. Foi enfatizado o caráter voluntário, 

anônimo e confidencial da participação na pesquisa, seguindo os preceitos éticos 

estabelecidos para participação de seres humanos, conforme estabelece a Resolução 

196/96, do Conselho Nacional de Saúde. Todos os participantes leram e assinaram 
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termo de consentimento livre e esclarecido, e, em média, 15 a 20 minutos foram 

suficientes para responder os questionários. 

4.5.  Análise dos Dados 

Tanto a tabulação dos dados como as análises estatísticas subsequentes foram 

realizadas por meio do PASW e do AMOS, ambos em sua versão 18. O primeiro 

permitiu calcular estatísticas descritivas (média, desvio padrão), além de correlações de 

Pearson e Regressão Linear (Stepwise). Por meio do AMOS 18, foram realizadas 

análises fatoriais confirmatórias, considerando-se a matriz de covariância e adotando o 

estimador ML (Máxima Verossimilhança); e uma path analysis (análise de caminhos) 

empregada para testar o modelo teórico de predição da preocupação masculina com 

aparência. As análises por equações estruturais (análise fatorial confirmatória e análise 

de caminhos) oferecem alguns indicadores de ajuste do modelo teórico aos dados 

empíricos (Byrne, 1989, 2001; Joreskög & Sörbom, 1989; Tabachnick & Fidell, 2006), 

sendo os seguintes mais amplamente considerados e, por isso, aqui tidos em conta: 

 1) o χ² (qui-quadrado) 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 até 

5;  

2) o Goodness-of-Fit Index (GFI) e o Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI), 

variam de 0 a 1, com valores na casa dos 0,90 ou superiores, indicando um ajustamento 

satisfatório;  
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3) 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; e  

4) o Root-Mean-Square Error of Approximation (RMSEA), com seu intervalo de 

confiança de 90% (IC90%), avalia o quanto o modelo permite explicar os dados, 

levando em conta os residuais; um valor próximo à zero significa que o modelo se 

ajusta aos dados, pois os residuais correspondentes se apresentam mais próximos deste 

valor. Portanto, é um indicador de “maldade” de ajuste, isto é, valores altos indicam um 

modelo não ajustado; sugere-se que o RMSEA situe entre 0,05 e 0,08, aceitando-se 

valores de até 0,10.  

5) o Expected Cross-Validation Index (ECVI) e o Consistent Akaike Information 

Criterion (CAIC); os valores de ECVI e CAIC mais baixos indicam melhor ajuste do 

modelo analisado. Dito de outra forma é preciso que tais valores sejam baixos, 

justificando que se aproximam dos achados com mais isenção.  
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4.6. Resultados 

Antes de levar a cabo as análises pertinentes para atender o objetivo principal do 

principal do presente estudo, resolveu-se, em primeiro lugar, comprovar as estruturas 

fatoriais do QCA e do QV, comparando diferentes modelos, segundo o número de itens  

que compõe cada fator. Na tentativa de facilitar a compreensão dos leitores, os 

resultados são apresentados em dois tópicos principais, procurando seguir uma ordem 

de complexidade. Portanto, inicialmente, apresenta-se a comprovação dos padrões 

psicométricos do Questionário do Complexo de Adônis e do Questionário de Vaidade e, 

posteriormente, comparam-se modelos alternativos para explicar suas estruturas 

fatoriais. Finalmente, apresentam-se os resultados que se referem aos demais objetivos 

previamente apresentados. 

4.6.1. Comprovação das Estruturas Fatoriais e Modelos Alternativos 

 

4.6.2. Estrutura Fatorial do Questionário do Complexo de Adônis (QCA) 

Como previamente explicitado, realizou-se a análise fatorial confirmatória. 

Neste caso, considerou-se a matriz de covariância, adotando-se o estimador ML. De 

acordo com os resultados da SEM (Structural Equation Modeling), observou-se que os 

índices de ajuste foram marginalmente aceitáveis: ² (227) = 506,20, p < 0,001; ²/gl = 

2,23, GFI = 0,82, AGFI = 0,78 e RMSEA = 0,078 (IC90% = 0,069 – 0,087). A estrutura 

fatorial correspondente pode ser vista na Figura 8. 
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Figura 8. Estrutura Fatorial do Questionário do Complexo de Adônis 
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Como é possível observar nesta figura, os pesos fatoriais (Lambdas – λ) são 

todos positivos e estatisticamente diferentes de zero (λ ≠ 0; t > 1,96, p < 0,05). No 

entanto, os índices de ajuste não foram satisfatórios para admitir apoio para a estrutura 

trifatorial da medida do complexo de Adônis. Neste sentido, buscando um modelo mais 

ajustado, recorreu-se a testagem de modelos alternativos ao modelo de referência 

encontrado na análise exploratória do Estudo 1. Estas análises são apresentadas na seção 

a seguir.  

4.6.3. Testando modelos alternativos para o QCA.  

 

Com a finalidade de testar modelos alternativos, tendo em vista a análise fatorial 

(AF) realizada no Estudo 1, consideraram-se modelos com diferentes números de itens. 

Neste caso, fixou-se como mínimo três itens por fator para representar as preocupações 

com as dimensões da aparência masculina mensurada pelo Complexo de Adônis. Este é, 

de fato, um número razoavelmente pequeno, porém, recomendado pela literatura para 

compor um fator, ou seja, três itens (Marsh & Hau, 1998). O critério usado para 

exclusão dos itens foi a menor carga fatorial apresentada na análise fatorial exploratória. 

Então, testou-se a estrutura do QCA com diversos números de itens, confrontando sete 

modelos alternativos, a saber: A: 9-6-5 itens; B: 8-5-4 itens; C: 7-4-3 itens; D: 6-3-3 

itens; E: 5-3-3 itens, F: 4-3-3 itens; e, finalmente, G: 3-3-3 itens. Os resultados das 

análises correspondentes podem ser verificados na Tabela 6 a seguir.   
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Tabela 6.  Índices de bondade de ajuste para os modelos alternativos do QCA 

Modelo  
2/

g.l.  GFI  AGFI   RMSEA (IC90%)    Pclose    ECVI  CAIC 

Principal                    2,23     0,82  0,78      0,078 (0,069-0,087)   0,001    2,96    816,07 

A (9/6/5 itens)              2,18    0,85  0,81       0,076 (0,066-0,087)   0,001    2,21   637,05 

B (8/5/4 itens)              2,14    0,88    0,84     0,075 (0,062-0,088)   0,001    1,59    483,05 

C (7/4/3 itens)              2,14    0,90    0,86     0,075 (0,059-0,091)   0,007    1,08    468,61 

D (6/3/3itens)               2,09    0,92    0,88 0,073 (0,053-0,092)   0,029     0,78   277,04 

E (5/3/3 itens)               2,36    0,92    0,87 0,082 (0,061-0,103)   0,008     0,72   255,08 

F (4/3/3 itens)               2,18    0,94    0,89 0,076 (0,052-0,100)   0,040     0,57   215,19 

G (3/3/3 itens)               1,08    0,97    0,95 0,021 (0,000-0,062)   0,854     0,33   158,85                

 

De acordo com os índices de ajuste apresentados na Tabela 6, tomando-se em 

conta o modelo principal (elaborado a partir das análises exploratórias do Estudo 1), o 

modelo G é o que representa a melhor alternativa. A propósito, tenha-se em conta, por 

exemplo, os indicadores ECVI e CAIC, cuja literatura aponta que os menores valores 

denotam melhor ajuste do modelo aos dados. Além do mais, todos os indicadores de 

ajuste deste modelo foram melhores que os demais [²/gl = 1,08, GFI = 0,97, AGFI = 

0,95 e RMSEA = 0,021 (IC90% = 0,000 – 0,062)]. Estes são valores que  podem ser 

considerados como aceitáveis (Byrne, 2001; Joreskög & Sörbom, 1989; Tabachnick & 

Fidell, 2006). Portanto, poderá ser adequadamente utilizado em estudos futuros.  

Fica evidente que o modelo G é mais parcimonioso, o que motivou adotá-lo nas 

análises subsequentes, além deste modelo ter apresentado uma Confiabilidade 

Composta (CC) de 0,91, um indicador de precisão, o qual, segundo Gouveia (2012) e 

Hair et al. (2008), é considerado adequado com valores iguais ou superiores a 0,70. 

Neste sentido, esta estrutura final será levada em conta para compor a pontuação total 

do Complexo de Adônis, definido pelo somatório dos nove itens que definem esta 
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medida; a versão reduzida do QCA, pode ser vista pelo leitor no anexo 8. A estrutura 

fatorial correspondente a este modelo pode ser vista na figura 9, abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Estrutura Fatorial Adotada do Questionário do Complexo de Adônis 

4.6.4. Estrutura Fatorial do Questionário de Vaidade (QV) 

Após dar cabo das análises referentes ao QCA, realizou-se a análise fatorial 

confirmatória do Questionário de Vaidade. De acordo com os resultados da SEM 

(Structural Equation Modeling), observaram-se os índices de ajuste: ² (183) = 585,20, 

p < 0,001; ²/gl = 3,20, GFI = 0,78, AGFI = 0,72 e RMSEA = 0,010 (IC90% = 0,094 – 

0,113). A estrutura fatorial correspondente pode ser vista na Figura 10.   
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Figura 10. Estrutura Fatorial do Questionário de Vaidade (QV) 

Como é possível observar na Figura 10, os pesos fatoriais (Lambdas – λ) foram 

todos positivos e estatisticamente diferentes de zero (λ ≠ 0; t > 1,96, p < 0,05). No 

entanto, assim como no QCA, os índices de ajuste não foram considerados satisfatórios 
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para admitir apoio para a estrutura tetrafatorial da medida de vaidade. Neste sentido, 

buscando um modelo mais ajustado, recorreu-se a testagem de modelos alternativos ao 

modelo principal encontrado na análise exploratória do Estudo 1. Estas análises são 

apresentadas na seção a seguir.  

 

4.6.5. Testando modelos alternativos para o QV.  

 

Com a finalidade de testar modelos alternativos, tendo em vista a análise fatorial 

(PAF), realizada no Estudo 1, consideraram-se modelos com diferentes números de 

itens. Neste caso, procedeu-se da mesma forma do QCA, fixando como mínimo três 

itens por fator para representar a vaidade, seguindo o recomendado (Marsh & Hau, 

1998). Então, testou-se a estrutura do QV com diversos números de itens, confrontando 

três modelos alternativos, a saber: A: 5-5-3-4 itens; B: 4-4-3-3itens; e, finalmente, C: 3-

3-3-3 itens. Os resultados das análises correspondentes podem ser verificados na Tabela 

7, a seguir:   

Tabela 7.  Índices de bondade de ajuste para os modelos alternativos do QV 

    Modelo  
2/

g.l.  GFI  AGFI   RMSEA (IC90%)    Pclose    ECVI  CAIC 

 Principal                   3,20    0,78    0,72      0,010 (0,094-0,113)    0,001    3,34   889,02 

A (5/5/3/4 itens) 2,77    0,86    0,81      0,093 (0,081-0,105)    0,001    1,92   565,88 

B (4/4/3/3 itens)         2,28    0,90    0,85       0,079 (0,063-0,096)   0,002    1,12    377,24 

C (3/3/3/3 itens)        1,93     0,93     0,89     0,068 (0,047-0,088)    0,077     0,75   282,75 

 

De acordo com os índices de ajuste apresentados na Tabela 7, o modelo C é o 

que representa a melhor alternativa apresentando os seguintes indicadores de ajuste: 

²/gl = 1,93, GFI = 0,93, AGFI = 0,90 e RMSEA = 0,068 (IC90% = 0,047 – 0,088). 
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Estes são valores que, embora inferiores àqueles considerados, na literatura, como 

expressando um modelo ajustado e aceitável (Byrne, 2001; Joreskög & Sörbom, 1989; 

Tabachnick & Fidell, 2006). Portanto, poderá ser adequadamente utilizado em estudos 

futuros. De fato, o modelo C é mais parcimonioso, o que motivou adotá-lo em análises 

subsequentes. A sua Confiabilidade Composta foi de 0,77, justificando tê-lo em conta 

no sentido de computar a pontuação total do Questionário de Vaidade, definido pelo 

somatório dos doze itens que definem esta medida, a versão reduzida do QV pode ser 

vista pelo leitor no anexo 9). A estrutura fatorial correspondente pode ser vista na 

Figura 11.  
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Figura 11. Estrutura Fatorial Adotada para o Questionário de Vaidade (QV) 
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4.6.3. Correlatos da Preocupação Masculina com a Aparência 

 

Após reunir evidências de validade e precisão das medidas empregadas, este 

tópico leva em consideração a natureza relacional entre os construtos em questão e será 

apresentado em subtópicos. Cada um diz respeito às análises estatísticas que foram 

empregadas para conhecer relações previamente estabelecidas nos objetivos da presente 

dissertação. Deste modo, inicialmente apresentam-se os seguintes resultados: (1) 

Prioridades valorativas dos frequentadores de academias de musculação; (2) Correlatos 

e preditores valorativos e psicossociais da preocupação masculina com a aparência; e 

(3) por fim, é apresentado um modelo explicativo que leva em conta os valores 

humanos e a preocupação com a Aparência.  

 

4.6.3.1. Prioridades Valorativas de Frequentadores de Academias de Musculação 

Com o objetivo de conhecer o perfil valorativo de homens que se dedicam a 

atividades de musculação em academias, realizaram-se análises estatísticas descritivas 

(média e desvio padrão) das seis subfunções valorativas propostas por Gouveia (2013).  

No que concerne às prioridades valorativas desta amostra, estes priorizaram em 

maior medida os valores das subfunções existência (m = 6,08; dp = 0,98) e em menor 

intensidade a normativa (m = 5,36; dp = 1,13).  Os resultados referentes a estes dados 

podem ser observados na Figura 12, representada a partir de um hexágono em que cada 

lado desta figura representa uma subfunção valorativa, sendo que no eixo central 

localizam as pontuações médias dos participantes ao longo das subfunções e a linha azul 

representa seus escores médios em cada uma das subfunções.  
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Figura 12. Prioridades Valorativas dos Frequentadores de Academias de Musculação. 

 

 

Embora não seja a finalidade principal desta pesquisa, julga-se procedente 

apresentar algumas características desta amostra, sobretudo antes de realizar as análises 

de natureza relacionais e preditivas. Como foi feito com os valores humanos, computou-

se também a pontuação média dos participantes nas medidas do Complexo de Adônis, 

Vaidade, Autoestima e Satisfação com a vida, assim como a satisfação com a pele, com 

os cabelos e o tamanho do órgão sexual. Estas informações fornecem uma maior 

compreensão acerca do perfil psicossocial desta amostra. 

No que diz respeito à medida do Complexo de Adônis, os participantes 

obtiveram pontuação média de 2,17 (dp = 0,57) em uma medida que varia de 1 (Nunca) 

a 5 (Sempre); em relação à Vaidade, a pontuação média foi de 4,71 (dp = 0,85) em 

extremos variando de  1 (Discordo totalmente) a 7 (Concordo totalmente); na medida de 

Autoestima a pontuação média foi de 2,55 (dp = 0,28) numa escala de 1 (Discordo 

totalmente) a 4 (Concordo totalmente); na escala de Satisfação com a Vida 
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apresentaram pontuação média de 5,30 (dp = 1,02) em escala de respostas variando de 1 

(Discordo totalmente) a 7 (Concordo totalmente); e, por fim, nos níveis de satisfação 

com a pele, os cabelos e o órgão sexual as pontuações médias foram respectivamente 

3,88 (dp = 1,04), 3,60 (dp = 1,14) e 4,58 (dp = 0,85) em escala  que varia de 1 (Pouco 

satisfeito) a 7 (Muito satisfeito). Portanto, os participantes desta amostra não 

experienciam preocupações excessivas com a aparência, isso explica o baixo escore no 

Complexo de Adônis, e apesar de serem relativamente vaidosos e altamente satisfeitos 

com a vida, apresentam autoestima mediana, mesmo estando altamente satisfeitos com 

sua pele, seus cabelos e seu órgão sexual (tamanho/desempenho). Após apresentadas 

estas informações, seguiu-se para as análises de natureza relacional e preditiva 

envolvendo as variáveis em questão. 

 

4.6.3.2. Correlatos e Preditores Valorativos da Preocupação Masculina com a 

Aparência.  

Nesta seção, estritamente por fins didáticos, inicialmente serão apresentados os 

resultados referentes aos correlatos valorativos e, logo em seguida, os correlatos 

psicossociais, nesta oportunidade, concebidos como autoestima e satisfação com a vida. 

Ao término desta seção serão apresentados os resultados relativos aos preditores 

valorativos da preocupação com a aparência. 

Neste sentido, com o objetivo de conhecer a relação entre os valores humanos e 

a preocupação masculina com a aparência (Complexo de Adônis e Vaidade), calculou-se 

a correlação de Pearson (r) dos fatores do QCA e do QV, assim como das suas 

respectivas pontuações totais com as subfunções valorativas. Definiu-se o teste como 

sendo bicaudal, uma vez não existe um direcionamento consistente do coeficiente de 

correlação. Os resultados a respeito podem ser observados na Tabela 8, a seguir.  
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Tabela 8. Correlação entre as medidas de Preocupação Masculina com a Aparência e os 

Valores Humanos.  

Preocupação com a 

Aparência 
1 2 3 4 5 6 

 

COMPLEXO 

      DE 

 ADÔNIS 

 

0,22** 0,23** 0,08 0,21** 0,03 0,08 

 

Preocupações Estéticas 

 

0,13 

 

0,14 

 

0,03 

 

 0,14 

 

0,01 

 

0,01 

 

Preocupações 

Fisicosexuais 

 

0,10 

 

0,17* 

 

-0,01 

 

 0,08 

 

-0,07 

 

-0,07 

 

Dedicação a 

Dietas/Exercícios 

 

0,22** 

 

0,19** 

 

0,12 

 

0,20** 

 

0,08 

 

0,17* 

 

VAIDADE 

 

0,39** 0,42** 0,33** 0,41** 0,23** 0,20* 

Preocupação Física 0,25** 0,23** 0,21** 0,22** 0,19** 0,17* 

 

Reconhecimento Físico 

  

0,35** 

 

0,31** 

 

0,25** 

 

0,38** 

 

0,12 

 

0,14 

 

Preocupação com a 

Realização 

 

0,13 

 

0,23** 

 

0,17* 

 

0,23** 

 

0,17* 

 

0,23** 

 

Reconhecimento da 

Realização 

 

0,32** 

 

0,38** 

 

0,27** 

 

0,30** 

 

0,14* 

 

0,17 

Notas: * p < 0.05, ** p < 0.01 (bi-caudal). 1 =  Experimentação;  2 = Realização;  3 = Existência; 4 = 

Suprapessoal; 5 = Interativa; 6= Normativa 

De acordo com o observado nesta tabela, a pontuação total do QCA se 

correlacionou positivamente com as subfunções experimentação (r = 0,22; p < 0,01), 

realização (r = 0,23; p < 0,01),  e suprapessoal (r = 0,21; p < 0,01), sendo estas 

correlações estatisticamente significativas. Ainda com relação ao QCA, o fator 

preocupações fisicosexuais se correlacionou positivamente com a subfunção realização 

(r = 0,21; p < 0,01) e o fator dedicação a dietas/exercícios com as subfunções 

experimentação (r = 0,22; p < 0,01), realização (r = 0,19; p < 0,01), suprapessoal (r = 

0,20; p < 0,01) e normativa (r = 0,17; p < 0,05).  
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Com a relação ao QV, todas as subfunções valorativas se correlacionaram de 

forma positiva e estatisticamente significativa com a pontuação total desta medida. No 

que diz respeito aos fatores do QV, apenas as subfunções interativa (r = 0,12; p = 0,08) 

e normativa (r = 0,14; p = 0,06)  não se correlacionaram  com o fator  reconhecimento 

físico e esta última também não se correlacionou com o fator  reconhecimento da 

realização (r = 0,17; p = 0,80), assim como a subfunção experimentação que não se 

correlacionou com o fator preocupação com a realização (r = 0,13; p = 0,06).  

Além dos correlatos valorativos, foram calculados também os correlatos 

psicossociais (autoestima e satisfação com a vida) da preocupação masculina com a 

aparência (complexo de Adônis e vaidade). A pontuação total do QCA se correlacionou 

positivamente com a pontuação total de Autoestima (r = 0,21; p < 0,01) e a pontuação 

total de vaidade, por sua vez, o fez com a pontuação total da ESV (r = 0,25; p < 0,01).  

Finalizada esta etapa, decidiu buscar  evidências mais concretas para estes 

achados, tendo em vista que os coeficientes de correlação tendem a apresentar 

significância com uma amostra ampla, e por não se identificar estudos prévios que 

permitam uma elaboração teórica a respeito, decidiu-se realizar uma regressão linear 

múltipla por etapas (stepwise) (Milfont, Gouveia, & Costa, 2006), procurando evitar o 

efeito de multicolinearidade, com o objetivo de definir os melhores preditores da 

preocupação masculina com a aparência. Concretamente, as variáveis antecedentes 

foram selecionadas para entrar na análise de regressão com base em critério estritamente 

empírico: significância do coeficiente de correlações, como demonstrado na tabela 8. Os 

resultados desta análise são apresentados na Tabela 9. 
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Tabela 9. Regressão Linear do tipo stepwise da Preocupação Masculina com aparência, 

tomando os valores humanos como variáveis preditoras.  

 Preditores R R2 

ajustado 

F B Beta t 
V

a
id

a
d

e 

M
a
sc

u
li

n
a

 

     

    

Suprapessoal 

   

 

 

 

0,43 

 

 

0,18 

 

 

44,59*** 

 

 

0,46 

 

 

0,43 

  

 

6,67*** 

     

Realização 

 

0,49 

 

0,23 

 

30,57*** 

 

0,23 

 

0,26 

 

3,69*** 

C
o
m

p
le

x
o
  

d
e 

 

A
d

ô
n

is
  

 

 

      

Realização 

 

 

 

 

0,22 

 

 

 

0,04 

 

 

 

10,15* 

 

 

 

0,13 

 

 

 

0,22 

 

 

 

3,18* 

Notas. *** p < 0,001; p<0,05; gl (197). 

 

No caso da vaidade masculina, de acordo com a Tabela 9, entraram como 

melhores preditores as subfunções suprapessoal (β = 0,43, p < 0,001) e realização (β = 

0,26, p < 0,001), aos quais fizeram parte da equação de regressão, explicando 23,1% da 

variância total (R2 ajustado). Com relação ao Complexo de Adônis, o melhor preditor foi a 

subfunção Realização (β = 0,19, p < 0,05). Neste caso [R2 ajustado = 0,03; F (197) = 

10,15, p < 0,05] contribuindo com 4% da explicação total do fator em questão.  

Os resultados anteriormente encontrados neste estudo suportam a ideia de que a 

base valorativa da preocupação masculina com a aparência (mensuradas a partir das 

variáveis vaidade e Complexo de Adônis) compreende aos valores de realização tendo 

em vista seu poder preditivo tanto na vaidade quanto no Complexo de Adônis, no 

entanto não se pode deixar de considerar os valores suprapessoais neste modelo, deste 

modo, a partir destes resultados é possível pensar em uma sequência (ou modelo 

explicativo) que reúne os valores (realização e suprapessoal) e a vaidade na explicação 

do complexo de Adônis. Isso correspondeu a elaboração de um modelo explicativo que 

será apresentado a seguir.  
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Figura 13. Modelo Teórico para Explicação das Preocupações dos Homens com a 

Aparência 

Os índices de ajuste do modelo, no geral, são considerados adequados: ²/gl = 

5,47, GFI = 0,99, AGFI = 0,95, CFI = 0,98 e RMSEA = 0,07 (0,000 – 0,171). Neste 

último caso, o teste PCLOSE (p = 0,26) indicou que o valor do RMSEA não é 

estatisticamente superior ao tomado como ponto de corte, isto é, 0,05. Faz-se necessário 

dizer que, excetuando este indicador, todos os demais são considerados satisfatórios e as 

saturações (os lambdas, ) diferiram estatisticamente de zero ( ≠ 0; t > 1,96, p < 0,05). 

Tal modelo contribui para desenvolvimento teórico da temática, fornecendo evidências 

mais robustas acerca do relacionamento destas variáveis.  

Em resumo, o presente estudo cumpriu todos os seus objetivos. Comprovou a 

estrutura fatorial das medidas empregadas no Estudo 1 (QCA e QV), delineou um perfil 

valorativo e psicossocial da amostra e forneceu evidências acerca do relacionamento e  

predição das variáveis utilizadas, que culminou na elaboração de um modelo explicativo 

levando em consideração tais variáveis.  

4.7. Discussão Parcial  

Como indicado anteriormente, este estudo é de natureza exploratória, não tendo 

sido elaboradas hipóteses prévias; apenas dedicou-se a conhecer as relações 



127 

 

estabelecidas com o objetivo de conhecer as bases valorativas da preocupação 

masculina com aparência e, por fim, elaborar um modelo explicativo envolvendo os 

valores humanos. Tratou-se também de reunir evidências de validade e precisão mais 

robustas das medidas de preocupação masculina com aparência: o Questionário do 

Complexo de Adônis (QCA) e o Questionário de Vaidade (QV), para o contexto 

brasileiro. Dessa forma, justificou-se realizar o presente estudo, tendo em conta uma 

amostra de frequentadores de academias que estão em constantes atividades dedicadas à 

aparência de seus corpos.  

Pode-se observar por meio dos resultados obtidos em razão das análises de 

correlação e regressão entre os valores humanos e as medidas de preocupação masculina 

com a aparência, que as associações e predições entre tais variáveis forneceram 

subsídios para elaboração de um modelo explicativo. O conjunto dos dados oferece 

evidências empíricas para a composição deste modelo teórico em que se explica por 

meio dos valores humanos (suprapessoal e realização) a vaidade e esta, por sua vez, 

explica as preocupações masculinas gerais para com a aparência (complexo de Adônis). 

Este modelo foi preliminarmente testado, na presente dissertação, por meio de SEM 

(Modelagem por Equações Estruturais), mais especificamente realizando análises de 

caminhos (path analysis). Obviamente, demandam-se estudos futuros, testando este 

modelo em amostras mais amplas e diversificadas. 

No que diz respeito à testagem das estruturas fatoriais do QCA e do QV, 

proposta neste estudo, utilizando a técnica de Análise Fatorial Confirmatória, os 

resultados apontam para a comprovação daquelas delineadas no Estudo 1, que tiveram 

como base as análises exploratórias. No entanto, compararam-se modelos alternativos 

tendo em conta a redução de itens destes dois instrumentos, os índices de ajuste dos 

modelos observados levaram a adotar modelos reduzidos (parcimoniosos), porém com 
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indicadores de ajuste e confiabilidade adequados. Diante do exposto, confia-se que o 

objetivo deste estudo tenha sido alcançado, isto é, comprovaram-se as estruturas 

fatoriais do QCA e QV, reunindo evidências de suas validade de construto.  

Finalmente, além de alcançar os objetivos formulados, o presente estudo aportou 

uma contribuição importante à literatura acerca da preocupação masculina com a 

aparência, sobretudo no âmbito da psicologia social. Especificamente, comprovou-se 

que os valores de realização e suprapessoal agem como preditores da vaidade 

masculina e estes, por sua vez, explicam as potenciais preocupações gerais com tais 

dimensões (complexo de Adônis). Espera-se que este aspecto anime os pesquisadores 

dedicados ao tema dos valores, reconhecendo também a necessidade de medir a 

preocupação com a aparência com o fim de predizer comportamentos sociais ou que 

possam ter implicações no contexto social, laboral e interpessoal.  
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5. Discussão Geral e Conclusões 

A presente dissertação teve como objetivo principal conhecer as bases 

valorativas da preocupação masculina com a aparência, ou seja, quais valores estão 

associados à dedicação dos homens com sua aparência. Neste sentido, definiram-se 

alguns objetivos específicos: (1) adaptar e conhecer evidências de validade fatorial e 

consistência interna de uma medida de preocupações masculinas com a aparência 

(Complexo de Adônis); (2) adaptar e conhecer evidências de validade fatorial e 

consistência interna de uma medida de vaidade masculina; (3) conhecer em que medida 

tais preocupações se correlacionam com os valores humanos e variáveis psicossociais 

(autoestima e satisfação com a vida); (4) testar quais subfunções valorativas predizem as 

preocupações dos homens com a aparência; e, finalmente, (4) testar a adequação de um 

modelo explicativo em que os valores explicam a vaidade masculina, e estes, por sua 

vez, predizem a preocupação geral dos homens com a aparência (complexo de Adônis). 

Tratou-se de estudo eminentemente exploratório, não sendo elaboradas hipóteses 

prévias, sendo os objetivos alcançados a partir de dois estudos empíricos, cujos 

resultados principais são discutidos a seguir. Antes, entretanto, cabe ponderar limitações 

potenciais desta dissertação. 

5.1. Limitações Potenciais 

Embora esta dissertação ofereça contribuições acerca de dois novos instrumentos 

para medir preocupações masculinas com a aparência, aportando também a 

compreensão da relação entre tais medidas e os valores humanos, não se descartam 

limitações. Em primeiro lugar, é importante frisar que as amostras dos estudos aqui 

mencionados podem conter vieses, uma vez que não foram probabilísticas. Portanto, 

certamente não são representativas das populações das quais foram retiradas, 
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restringindo quaisquer possibilidades de generalizações, mesmo para o universo de 

estudantes universitários e frequentadores de academias, menos ainda para aqueles do 

Brasil. Portanto, demandam-se pesquisas futuras, podendo-se utilizar os instrumentos 

ora empregados de forma a aprofundar o conhecimento acerca da relação entre os 

construtos em pauta. 

Há que se frisar, igualmente, que os estudos descritos previamente se pautaram 

em um delineamento correlacional, empregando-se instrumentos autoaplicáveis, tipo 

“lápis-e-papel”, ou seja, constituíram-se em medidas de autorrelato, carecendo de um 

correspondente efetivamente comportamental. Neste sentido, sendo estrito, deve-se 

admitir que é possível que inexistam, na realidade, as diferenças individuais nas 

pontuações nas medidas utilizadas, ou que  certamente estas são pensadas em menor 

intensidade.  

É importante destacar que o que diz respeito à medida do complexo de Adônis, 

os participantes obtiveram pontuação média de 2,17 (dp = 0,57) em uma medida que 

varia de 1 (nunca) a 5 (sempre) e, apesar de terem pontuado substancialmente alto na 

medida de vaidade [m= 4,71 e dp = 0,85, em extremos variando de  1 (discordo 

totalmente) a 7 (concordo totalmente), também mantiveram este padrão no que diz 

respeito à satisfação com a vida (m = 5,30 e dp = 1,02), ou seja, mesmo sendo vaidosos 

encontram de certa forma satisfeitos com a vida e, portanto, as preocupações com a 

aparência parecem não afetar consideravelmente seu bem-estar psicológico. Esperava-se 

encontrar indivíduos mais preocupados com a sua aparência por se tratar de um 

contexto favorável, como é o caso das academias de musculação.  

Contudo, é importante destacar que o termo complexo de Adônis, cunhado por 

Pope et al. (2000), não é um termo médico oficial e não descreve qualquer problema da 

imagem corporal dos homens; este termo foi utilizado na presente dissertação para 
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indicar um conjunto de preocupações masculinas com a aparência de seus corpos, 

geralmente silenciadas, mas surpreendentemente comum entre rapazes e homens. Estas 

preocupações vão desde pequenos descontentamentos até obsessões devastadores, quer 

seja uma insatisfação possível de administrar até distúrbios psiquiátricos graves com a 

imagem corporal, como pode ser a dismorfia muscular, que se caracteriza como uma 

preocupação excessiva com o volume e a musculatura do corpo.   

Neste sentido, as amostras tidas em conta se configuram como merecedoras de 

atenção, carecendo incluir participantes de outros contextos culturais. No entanto, no 

marco do delineamento (ex post facto), ressalta-se que também não foram estabelecidos 

cuidados para comprovação de variáveis intervenientes que poderiam estar afetando as 

relações estabelecidas entre as variáveis tidas em conta nos estudos. Cogita-se, assim, 

que em amostras clínicas de homens com algum tipo de distorção da imagem corporal 

estas preocupações seriam mais presentes e os impactos nos aspectos psicossociais, tais 

como na autoestima, por exemplo, se tornariam mais evidentes.  

Finalmente, apesar de previamente ter sido empregada a expressão “modelo 

causal”, claro está que, excetuando no delineamento experimental, é impossível, de fato, 

estabelecer relações de causa-e-efeito entre variáveis. Quando se afirma a existência de 

um modelo causal, a única ideia que se pretende transmitir é de que, de acordo com o 

modelo especificado, não é absurdo pensar em uma sequência temporal de influência 

das variáveis, mas sem esgotar todas as possibilidades ou mesmo definir que uma 

variável é dependente de outra, denominada variável independente, que é, por natureza, 

manipulável. Portanto, assinalaram-se, nesta oportunidade, modelos que são 

explicativos, que podem refletir o padrão de correlações entre algumas variáveis de 

interesse.  
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Em suma, apesar de serem reconhecidas as limitações potenciais anteriormente 

listadas, confia-se que os resultados desta dissertação sejam sólidos, plausíveis e 

congruentes. Feitas estas considerações, parece pertinente considerar o conjunto de 

resultados previamente apresentados, passando a discuti-los mais detalhadamente, 

levando-se em conta o marco teórico em que foram pautados os dois estudos empíricos. 

Portanto, consideram-se, a seguir, os resultados quanto aos (1) parâmetros 

psicométricos das medidas utilizadas e, posteriormente, as (2) bases valorativas da 

preocupação masculina com a aparência. 

5.2. Parâmetros Psicométricos das Medidas Utilizadas (QCA e QV)  

 Adentrar no âmbito da preocupação dos homens com aparência pressupõe 

explorar uma área de interesse que se acreditava ser exclusivamente do público 

feminino. Contudo, registros históricos que remontam as mais antigas civilizações e 

culturas têm mostrado o quanto os homens têm se dedicado a sua aparência. No entanto, 

atualmente, percebe-se que essa preocupação tem se expandido cada vez mais e atingido 

do mesmo modo o público masculino (Pope et al., 2000). 

 Como anteriormente comentado, não é de hoje que os homens têm se 

preocupado com algum aspecto da aparência de seus corpos, porém esta temática não 

tem sido foco da atenção merecida. Como objeto de estudo científico, esta temática 

ainda é recente e incipiente na literatura, sobretudo no contexto nacional. Diante do 

exposto, questiona-se para que a preocupação masculina com a aparência? A resposta 

para esta pergunta parece autoevidente. Trata-se de um mecanismo sociocultural, de 

natureza motivada e dirigida a uma finalidade, ou seja, a um tipo de comportamento 

que, quando exacerbado, pode acarretar em danos ao indivíduo, pois, segundo Paul e 

Brownell (2001), a busca excessiva por um “corpo ideal” está relacionada com a 
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associação entre magreza e atributos positivos, como, por exemplo, competência, 

sucesso e autocontrole. Este tipo de associação, estimulada por normas socioculturais 

recentes, de que, por exemplo, a musculosidade masculina é desejada para os homens, 

representando força, poder, disposição e energia (Grogan, 2008), tendo contribuído para 

o desenvolvimento de uma distorção da imagem corporal. Neste sentido, identificar os 

potenciais merecedores de atenção pode contribuir para que tais pessoas encontrem um 

ponto de equilíbrio entre estas preocupações e os potenciais comportamentos 

“desajustados” que podem ser endossados pelas mesmas. Este fato justificou a 

adaptação e validação do Questionário do Complexo de Adônis (QCA) e o Questionário 

de Vaidade (QV), que foram parte do objetivo principal do Estudo 1. 

Conforme sugerido no primeiro estudo, buscou-se adaptar duas medidas 

psicometricamente adequadas, uma com o fim de conhecer as preocupações dos homens 

com a aparência (complexo de Adônis) e a outra objetivando mensurar a vaidade 

masculina.  A versão final do QCA foi composta por nove itens e a do QV por doze 

itens.  Os resultados deste estudo permitiram constatar que tais medidas apresentaram 

parâmetros psicométricos aceitáveis (Pasquali, 2003), justificando seu emprego em 

pesquisas futuras. 

A propósito do que antes foi comentado, as análises fatoriais (exploratória e 

confirmatória) realizadas em amostras independentes permitiram constatar uma 

estrutura trifatorial do Questionário do Complexo de Adônis (QCA), facilmente 

interpretada, composta pelos fatores preocupações estéticas (Fator I), preocupações 

físico-sexuais (Fator II) e dedicação a dietas/exercícios (Fator III). Os três componentes 

explicaram conjuntamente pouco mais de 2/5 da variância explicada, com consistência 

interna superior ao ponto de corte de 0,70 recomendado na literatura (Nunnally, 1991; 

Pasquali, 2003). Os indicadores de ajuste preconizados refletiram a adequação do 
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modelo trifatorial observado no Estudo 1 e comprovado no Estudo 2 para a versão ora 

apresentada (Byrne, 1989, 2001). No entanto, quando contrastado com modelos 

alternativos, optou-se por um modelo mais parcimonioso, isto é, com menor número de 

itens, porém com melhores indicadores de ajuste e coeficientes de confiabilidade 

composta acima de 0,70 (Hair et al., 2009), sendo este o modelo final adotado para esta 

medida.  

No que diz respeito ao Questionário de Vaidade Masculina (QV), as análises 

fatoriais (exploratória e confirmatória), também realizadas em amostras independentes, 

permitiram constatar uma estrutura tetrafatorial desta medida, facilmente interpretada, 

composta pelos seguintes fatores: preocupação física (Fator I), reconhecimento físico 

(Fator II), preocupação com a realização (Fator III) e reconhecimento da realização 

(Fator IV). Estes componentes explicaram próximo a 3/5 da variância, com consistência 

interna superior ao ponto de corte de 0,70 recomendado na literatura (Nunnally, 1991; 

Pasquali, 2003). Os indicadores de ajuste observados refletiram a adequação do modelo 

tetrafatorial, constatado no Estudo 1 e comprovado no Estudo 2 para a versão ora 

apresentada (Byrne, 1989, 2001). Porém, assim como o QCA, quando contrastado com 

modelos alternativos, optou-se por um modelo mais parcimonioso, isto é, com menor 

número de itens, porém com melhores indicadores de ajuste e coeficientes de 

confiabilidade composta acima de 0,70 (Hair et al., 2009), sendo este o modelo final do 

Questionário de Vaidade (QV).  

Em resumo, reuniram-se evidências suficientes da adequação psicométrica do 

Questionário do Complexo de Adônis e Questionário de Vaidade, tratando-se, portanto, 

de instrumentos breves, de fácil compreensão, com itens curtos, que podem ser usados 

adequadamente em estudos em que o interesse é conhecer os antecedentes e 

consequentes da preocupação masculina com a aparência. Isso permitiu seu emprego no 
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segundo estudo desta dissertação, que é discutido a seguir, cujo foco são os valores 

humanos como explicadores da preocupação com a aparência entre homens. 

 

5.3. Bases Valorativas da Preocupação Masculina com a Aparência. 

Os valores humanos têm sido um tema importante para explicação de diversos 

construtos e/ou comportamentos sociais e individuais. Por exemplo, foram empregados 

para explicar condutas antissociais (Santos, 2008; Pimentel, 2004), uso de álcool 

(Coelho Júnior, 2001), religiosidade (Santos, 2008), uso de drogas (Pimentel, 2004), 

prática de sexo pré-marital (Guerra, 2005) e sexualidade (Santos, 2007). Na presente 

dissertação, também se recorreu a este construto, provavelmente fazendo eco à visão de 

Rokeach (1973) de que os valores podem ser usados como explicadores de diversos 

fenômenos que os cientistas sociais são capazes de estudar. 

No presente caso, embora existam modelos mais difundidos no âmbito 

internacional (por exemplo, Inglehart, 1991; Rokeach, 1973; Schwartz, 1994), optou-se 

pelo modelo proposto por Gouveia (1998, 2003). Como foi descrito no Capítulo 2, 

trata-se de um modelo integrador, embora parcimonioso, que vem sendo desenvolvido a 

pouco mais de uma década, e que, embora seja menos reconhecido internacionalmente 

que o modelo de Schwartz (1992, 2006), tem sido utilizado em estudos que abrangem 

mais de 50.000 pessoas das cinco regiões do Brasil e de outros 20 países. Acrescenta-se, 

ainda, a limitação de tempo que pode ser um complicador, como pode ocorrer em 

ambiente coletivo de sala de aula ou nas academias de musculação em que o tempo 

dedicado a participação é um intervalo entre o início e o final das atividades de 

musculação, sendo justificável contar com tal medida em detrimento das demais, 

favorecendo o processo de coletas de dados.  
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Feingold (1992) aponta que pessoas “atraentes” são percebidas como mais 

sociáveis, dominantes, sexualmente ativas, mentalmente saudáveis, inteligentes e 

socialmente qualificadas do que as pessoas não atraentes. Deste modo, a figura de um 

corpo esbelto e “sarado” passou a estar diretamente associada à imagem de poder, 

beleza e mobilidade social, principalmente em países ocidentais (Damasceno, Lima, 

Vianna, Vianna, & Novaes, 2005; García & Peresmitré, 2003; Kakeshita & Almeida, 

2006). Certamente, tais padrões estão associados a orientações axiológicas em que se 

fundamentam, espelhando-se em padrões sociais e culturais da sociedade que imprime 

tais concepções nas pessoas de modo a incluí-los em seu repertório de comportamento, 

evidenciando uma posição disposicional dos homens frente a este contexto. Como 

observado nos resultados do Estudo 2, referente às análises de correlações e regressões, 

os valores humanos se apresentam correlacionados com a preocupação dos homens com 

a aparência (complexo de Adônis) e a vaidade masculina, sobretudo os valores de 

realização, que foram preditores tanto do complexo de Adônis quanto da vaidade 

masculina. Estes resultados serviram como base para a elaboração de um modelo 

teórico explicativo tendo em conta as subfunções realização e suprapessoal, explicando 

a vaidade masculina e estes, por sua vez, explicaram o complexo de Adônis. Este 

modelo teórico apresentou indicadores de ajuste satisfatórios.  

 Os resultados do Estudo 2, no concerne ao modelo explicativo, constituem-se 

como o cerne desta dissertação, configurando-se como fundamentais para responder a 

indagação “quais as bases valorativas da preocupação masculina com a aparência?” Tal 

questão pode ser respondida à luz da teoria funcionalista do valores humanos (Gouveia, 

2003, 2013; Gouveia, et al., 2011), sobretudo a partir dos valores de realização e 

suprapessoal.  
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 Segundo Gouveia et al. (2011), os valores da subfunção realização representam 

o motivador materialista, porém têm uma orientação pessoal. Pessoas orientadas por 

tais valores acentuam realizações materiais e pessoais, sendo imediatistas, focadas no 

aqui e agora. Seus valores específicos representam as necessidades de autoestima 

(Maslow, 1954), dando importância à hierarquia quando baseada em demonstração de 

competência pessoal (Gouveia et al., 2011). Tais valores, estima-se, são típicos de 

jovens adultos, em fase produtiva (Rokeach, 1973; Vione, 2012), como é o caso dos 

participantes Estudo 2, onde a idade média foi de 25 anos. No que diz respeito aos 

valores da subfunção suprapessoal, representam as necessidades de estética e cognição, 

bem como a necessidade superior de autorrealização (Maslow, 1954), que ajuda a 

categorizar o mundo de forma consistente. São a partir destas duas subfunções que se 

estruturam as bases valorativas das preocupações com aparência dos homens 

participantes deste estudo. 

 Neste sentido, confia-se com a presente dissertação ofereça informações mais 

consistentes acerca desta temática, poucas vezes mencionada e raramente tratada 

diretamente nas rodas de conversas entre homens, e, inclusive, na literatura, sobretudo a 

partir de estudos científicos, considerando número expressivo de participantes, como foi 

o caso deste estudo. 

 

5.4. Direções Futuras e Conclusão 

A despeito de possibilidades futuras, é importante que esta pesquisa seja 

replicada em outros contextos e em outras amostras, inclusive em grupos clínicos, 

observando evidências de validade preditiva do QCA. Neste sentido, seria igualmente 

satisfatório considerar amostras maiores e mais heterogêneas, incluindo pessoas de 

diferentes níveis de escolaridade, classes sociais e orientações sexuais. Inclusive, seria 
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útil checar a invariância fatorial desta medida em diferentes grupos (por exemplo, 

hetero e homossexuais, usuários e não usuários de anabolizantes e praticantes e não 

praticantes de musculação). Além do mais, seria interessante contar com versões on-line 

destas medidas para facilitar o processo de coleta de dados e, inclusive, diversificá-las 

ainda mais, já que a internet oferece esta vantagem de maior alcance. Porém, assevera-

se que o propósito deste estudo foi eminentemente psicométrico e correlacional, 

testando os parâmetros das medidas empregadas e conhecendo seus correlatos 

valorativos.  

Ainda que esta dissertação represente uma pesquisa de cunho eminentemente 

básico, é impossível deixar de reconhecer algumas de suas possíveis aplicações. 

Presume-se que esta possa guiar ações educativas que visem tornar os jovens menos 

vulneráveis aos efeitos promovidos pelo culto ao corpo, subsidiando, por exemplo, 

possíveis programas de prevenção de transtornos alimentares, fundamentados nos 

valores humanos. Tal proposta parece exequível, uma vez que grande parte dos jovens 

que apresentam problemas relacionados à imagem corporal se encontra em escolas do 

ensino médio, em universidades e academias de musculação em geral, sendo estes 

ambientes propícios para o desenvolvimento de programas desta natureza. Neste 

sentido, o presente empreendimento científico parece representar uma contribuição à 

área, favorecendo uma aproximação mais adequada entre os construtos valores humanos 

e a preocupação masculina com aparência.  

 Finalmente, tendo sido os objetivos propostos alcançados, indicando possíveis 

limitações e a importância da temática da preocupação masculina com aparência, 

identificando as subfunções valorativas realização e suprapessoal como seus 

explicadores, confia-se ter contribuído para um campo específico da psicologia social 
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que, embora dando os primeiros passos no contexto nacional, já dá provas de que é 

oportuno, cobrindo uma lacuna importante. 

Por fim, entende-se que a psicologia social pode contribuir para minorar as 

implicações decorrentes do construto preocupação com a aparência (entre homens), 

oferecendo explicações de comportamentos “desajustados”, desenvolvendo 

procedimentos para revertê-los e criando ferramentas de pesquisa para avaliar a eficácia 

de estratégias de promoção de condutas adaptadas e equilibradas (Weigel & Weigel, 

1978). Portanto, a psicologia, neste contexto, precisa assumir um papel ativo: primeiro, 

conhecendo os antecedentes das condutas que possam assegurar uma cultura pautada 

em valores de aceitação e pluralidade que contribua para o desenvolvimento 

educacional da atual e de futuras gerações, e, posteriormente, traçando programas de 

intervenção que garantam tal objetivo.  
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ANEXO 1. Questionário do Complexo de Adônis (QCA) 

INSTRUÇÕES. Por favor, leia atentamente as afirmações apresentadas a seguir, 

considerando seu conteúdo e indique o quanto cada um se aproxima de sua maneira de 

agir. Para isso, circule um dos números na resposta ao lado que mais corresponde ao 

quanto você tem se dedicado aos aspectos de sua aparência. 

AFIRMAÇÕES 

N
u

n
ca

 

R
a
ra

m
en

te
 

À
s 

v
ez

es
 

F
re

q
u

en
te

m
en

te
 

S
em

p
re

 

01. Costumo passar algum tempo preocupando-me com aspectos de 

minha aparência. 
1 2 3 4 5 

02.  Minhas preocupações com a aparência me deixam tão 

perturbado que me sinto triste, ansioso ou deprimido. 
1 2 3 4 5 

03. Procuro evitar lugares onde tenho que expor meu corpo (ou 

partes dele), tais como vestiários, piscinas ou situações em que 

tenho que tirar a roupa. 

1 2 3 4 5 

04. Minha dedicação à aparência tem prejudicado os meus 

relacionamentos sociais.  
1 2 3 4 5 

05. Todos os dias faço algo para melhorar minha aparência (como 

barba ou depilação, por exemplo). 
1 2 3 4 5 

06. Faço uso de roupas ou bonés que melhorem ou disfarcem 

minha aparência. 
1 2 3 4 5 

07. Para melhorar a minha aparência consumo alimentos ricos em 

proteína ou com baixo teor de gordura. 
1 2 3 4 5 

08. Por conta da minha dedicação à aparência, tenho me atrasado 

ou faltado ao trabalho ou à escola/universidade. 
1 2 3 4 5 

09. Gasto bastante dinheiro com produtos e/ou procedimentos que 

podem melhorar minha aparência (por exemplo, produtos para 

o cabelo, para a pele, manicure/pedicure ou outros 

procedimentos estéticos).  

1 2 3 4 5 

10. Já tive problemas financeiros por gastar excessivamente com a 

aparência física (alimentos dietéticos, suplementos nutricionais, 

equipamentos de ginástica ou mensalidades de academia). 

1 2 3 4 5 
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11. Gasto muito tempo do meu dia envolvido em atividades físicas 

para melhorar a aparência de meu corpo, tais como levantar 

pesos, fazer flexões ou correr em uma esteira.  

1 2 3 4 5 

12. As minhas preocupações com a aparência têm comprometido 

minha vida sexual.  
1 2 3 4 5 

13. As minhas preocupações ou atividades relacionadas com a 

aparência já comprometeram meu trabalho e/ou estudos. 
1 2 3 4 5 

14. Consumo suplementos nutricionais especificamente com a 

intenção de melhorar a aparência física. 
1 2 3 4 5 

15. Já fiz uso de algum tipo de droga – legal ou ilegal – para 

adquirir musculatura, perder peso ou melhorar minha aparência de 

alguma forma. 

1 2 3 4 5 

16. Sou capaz de fazer malhação mesmo estando com lesões, para 

conseguir melhorar minha aparência, não importando os danos 

que podem causar a minha saúde. 

1 2 3 4 5 

17. Usaria métodos não convencionais para crescimento do cabelo 

ou aumento peniano 
1 2 3 4 5 

18.  Levo em consideração a opinião das outras pessoas em relação 

a minha aparência. 
1 2 3 4 5 

19. Preocupe-me com o fato de não ser considerado sexualmente 

atraente. 
1 2 3 4 5 

20. Gosto do que vejo quando me olho no espelho.  1 2 3 4 5 

21. Recebo comentários positivos em minhas redes sociais quando 

posto fotos exibindo meu corpo. 
1 2 3 4 5 

22. Sou descrito pelos meus amigos como alguém que se preocupa 

muito com a aparência.  
1 2 3 4 5 

23. Costumo fazer tratamentos faciais (por exemplo, limpeza de 

pele e aplicação de peeling). 
1 2 3 4 5 

24. Priorizo os cuidados com o meu cabelo fazendo uso de gel e 

pomadas modeladoras.   
1 2 3 4 5 

25. Sou capaz de me submeter a procedimentos cirúrgicos, caso 

seja necessário, para melhorar minha aparência. 
1 2 3 4 5 
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ANEXO 2. Questionário de Vaidade (QV) 

INSTRUÇÕES. A seguir encontram-se afirmações sobre como você 

se autoavalia. Por favor, leia cada uma com atenção. De acordo com 

a escala de resposta apresentada ao lado, que vai de 1 (Discordo 

totalmente) a 7 (Concordo totalmente), circule o número que melhor 

expressa seu grau de desacordo ou acordo.  
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01. Eu quero que os outros me respeitem por causa das 

minhas realizações. 
1 2 3 4 5 6 7 

02. Minhas conquistas são altamente reconhecidas pelos 

outros. 
1 2 3 4 5 6 7 

03. As pessoas percebem que sou atraente. 1 2 3 4 5 6 7 

04. Quero que minhas conquistas sejam reconhecidas pelos 

outros. 
1 2 3 4 5 6 7 

05. Minha aparência é atraente para os outros. 1 2 3 4 5 6 7 

06. Tenho o tipo de corpo que as pessoas gostam de ver. 1 2 3 4 5 6 7 

07. Meu corpo é sexualmente atraente. 1 2 3 4 5 6 7 

08. Uma boa aparência vale o esforço. 1 2 3 4 5 6 7 

09. Eu tenho uma boa aparência individual. 1 2 3 4 5 6 7 

10. É importante que eu sempre apresente uma boa 

aparência. 
1 2 3 4 5 6 7 

11. Sou muito preocupado com minha aparência. 1 2 3 4 5 6 7 

12. No sentido profissional, eu sou uma pessoa bem 

sucedida. 
1 2 3 4 5 6 7 

13. Sou um bom exemplo de sucesso profissional 1 2 3 4 5 6 7 

14. As pessoas têm inveja da minha aparência. 1 2 3 4 5 6 7 

15.Outros desejam ser tão bem sucedidos quanto eu. 1 2 3 4 5 6 7 

16. Sou uma pessoa realizada. 1 2 3 4 5 6 7 

17. Conquistas profissionais são uma obsessão para mim. 1 2 3 4 5 6 7 

18. Conquistar um sucesso maior que meus colegas é 

mportante para mim. 
1 2 3 4 5 6 7 

19. Eu me sentiria embaraçado se estivesse rodeado de 

pessoas e eu não estivesse com uma boa aparência. 
1 2 3 4 5 6 7 

20. Minha aparência é extremante importante para mim. 1 2 3 4 5 6 7 

21. Sou mais preocupado com a realização profissional do 

que a maioria das pessoas que conheço. 
1 2 3 4 5 6 7 



163 

 

ANEXO 3 – Certidão De Aprovação Comitê De Ética 
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ANEXO 4 – Questionário de 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.____APOIO SOCIAL. Obter ajuda quando a necessite; sentir que não está só no 

mundo. 

02.____ÊXITO. Obter o que se propõe; ser eficiente em tudo que faz. 

03.____PODER. Ter poder para influenciar os outros e controlar decisões; ser o chefe 

de uma equipe. 

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.____ESTABILIDADE PESSOAL. Ter certeza de que amanhã terá tudo o que tem 

hoje; ter uma vida organizada e planificada.  

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 física ou 

mentalmente 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.____ SEXUALIDADE. Ter relações sexuais; obter prazer sexual. 

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 5 – Escala de Satisfação Com a Vida (ESV) 

INTRUÇÕES. Abaixo você encontrará cinco afirmações com as quais pode ou não 

concordar. Usando a escala de resposta a seguir, que vai de 1 a 7, indique o quanto 

concorda ou discorda com cada uma; escreva um número no espaço ao lado da 

afirmação, segundo sua opinião. Por favor, seja o mais sincero e honesto possível nas 

suas respostas. 

 

 

01._____ Na maioria dos aspectos, minha vida é próxima ao meu ideal.  

02._____ As condições da minha vida são excelentes.  

03._____ Estou satisfeito (a) com minha vida.  

04._____ Dentro do possível, tenho conseguido as coisas importantes que quero na 

vida.  

05._____ Se pudesse viver uma segunda vez, não mudaria quase nada na minha vida.  

 

 

7 

Concordo 

Totalmente 

        6  

Concordo 

5 

Concordo 

Ligeiramente 

4 

Nem Concordo 

nem Discordo 

3 

Discordo 

Ligeiramente 

2   

Discordo 

1 

Discordo 

Totalmente 
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ANEXO 6 – Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR) 

INSTRUÇÕES. Leia cada frase abaixo com atenção e faça um círculo em torno da 

opção mais adequada. 

AFIRMAÇÕES 
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01. Eu sinto que sou uma pessoa de valor, no mínimo, tanto 

quanto as outras pessoas. 
1 2 3 4 

02. Eu acho que eu tenho várias boas qualidades. 1 2 3 4 

03. Levando tudo em conta, eu penso que eu sou um 

fracasso. 
1 2 3 4 

04. Eu acho que sou capaz de fazer as coisas tão bem quanto 

a maioria das pessoas. 
1 2 3 4 

05. Eu acho que eu não tenho muito do que me orgulhar. 1 2 3 4 

06. Eu tenho uma atitude positiva com relação a mim 

mesmo. 
1 2 3 4 

07. No conjunto, eu estou satisfeito comigo. 1 2 3 4 

08. Eu gostaria de poder ter mais respeito por mim mesmo. 1 2 3 4 

09. Às vezes eu me sinto inútil. 1 2 3 4 

10. Às vezes eu acho que não presto para nada. 1 2 3 4 
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ANEXO 7 – QUESTIONÁRIO SÓCIO-DEMOGRÁFICO 

01.  Por favor, indique sua idade: ______ anos 

02.  Seu peso (aproximado): ____ kg  e  altura (aproximada):____m 

03. Em algum momento da sua vida já pensou em fazer uso de algum tipo de 

anabolizante para aumentar os músculos? 

Nunca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sempre 

05. Com qual orientação sexual, você tem maior identidade?  

 Heterossexual  Homossexual  Bissexual  Outro (Especifique:____________) 

06. Estado Civil:  Solteiro  Casado  Separado  Outro 

(Especifique:____________) 

07. Em comparação com as pessoas do seu país, você diria que sua família é da 

(circule): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

            Classe baixa              Classe média             Classe alta 

08. Em que medida você se encontra satisfeito com a sua pele? 

Pouco 1 2 3 4 5 Muito 

09. Em que medida você se encontra satisfeito com o seu cabelo? 

Pouco 1 2 3 4 5 Muito 

10. Em que medida você se encontra satisfeito com o tamanho do seu órgão sexual?  

Pouco 

Satisfeito 

1 2 3 4 5 Muito 

Satisfeito 
 

11. Por favor, indique se você possui e a quantidade dos itens listados abaixo: 
Televisão 0        1       2      3        4 ou mais 

Aparelho de som 0        1       2      3        4 ou mais 

Banheiro 0        1       2      3        4 ou mais 

Automóvel 0        1       2      3        4 ou mais 

Empregada mensalista 0        1       2      3        4 ou mais 

Aspirador de pó 0        1       2      3        4 ou mais 

Máquina de lavar roupa 0        1       2      3        4 ou mais 

Aparelho de DVD 0        1       2      3        4 ou mais 

Geladeira 0        1       2      3        4 ou mais 

Freezer (aparelho independente ou parte da geladeira 

duplex) 

 

0        1       2      3        4 ou mais 

Máquina de lavar pratos 0        1       2      3        4 ou mais 

Banheira 0        1       2      3        4 ou mais 

Piscina 0        1       2      3        4 ou mais 
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ANEXO 8 – Questionário do Complexo de Adônis – QCA (Versão reduzida) 

 

 INSTRUÇÕES. Por favor, leia atentamente as afirmações apresentadas a seguir, 

considerando seu conteúdo e indique o quanto cada um se aproxima de sua maneira de 

agir. Para isso, circule um dos números na resposta ao lado que mais corresponde ao 

quanto você tem se dedicado aos aspectos de sua aparência. 

 

AFIRMAÇÕES 
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01.  Minhas preocupações com a aparência me deixam tão 

perturbado que me sinto triste, ansioso ou deprimido. 
1 2 3 4 5 

02. Para melhorar a minha aparência consumo alimentos ricos em 

proteína ou com baixo teor de gordura. 
1 2 3 4 5 

03. Gasto muito tempo do meu dia envolvido em atividades físicas 

para melhorar a aparência de meu corpo, tais como levantar 

pesos, fazer flexões ou correr em uma esteira.  

1 2 3 4 5 

04. As minhas preocupações com a aparência têm comprometido 

minha vida sexual.  
1 2 3 4 5 

05. Consumo suplementos nutricionais especificamente com a 

intenção de melhorar a aparência física. 
1 2 3 4 5 

06. Preocupe-me com o fato de não ser considerado sexualmente 

atraente. 
1 2 3 4 5 

07. Sou descrito pelos meus amigos como alguém que se preocupa 

muito com a aparência.  
1 2 3 4 5 

08. Costumo fazer tratamentos faciais (por exemplo, limpeza de 

pele e aplicação de peeling). 
1 2 3 4 5 

09. Priorizo os cuidados com o meu cabelo fazendo uso de gel e 

pomadas modeladoras.   
1 2 3 4 5 
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ANEXO 9 – Questionário de Vaidade  – QV (Versão reduzida) 

INSTRUÇÕES. A seguir encontram-se afirmações sobre como você se autoavalia. Por 

favor, leia cada uma com atenção. De acordo com a escala de resposta apresentada ao 

lado, que vai de 1 (Discordo totalmente) a 7 (Concordo totalmente), circule o número 

que melhor expressa seu grau de desacordo ou acordo. 

AFIRMAÇÕES 
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01. Eu quero que os outros me respeitem por causa das minhas 

realizações. 1 2 3 4 5 6 7 

02. Quero que minhas conquistas sejam reconhecidas pelos 

outros. 1 2 3 4 5 6 7 

03. Minha aparência é atraente para os outros. 
1 2 3 4 5 6 7 

04. Tenho o tipo de corpo que as pessoas gostam de ver. 
1 2 3 4 5 6 7 

05. Meu corpo é sexualmente atraente. 
1 2 3 4 5 6 7 

06. Uma boa aparência vale o esforço. 
1 2 3 4 5 6 7 

07. Sou muito preocupado com minha aparência. 
1 2 3 4 5 6 7 

08. No sentido profissional, eu sou uma pessoa bem sucedida. 
1 2 3 4 5 6 7 

09. Sou um bom exemplo de sucesso profissional 
1 2 3 4 5 6 7 

10. Sou uma pessoa realizada. 
1 2 3 4 5 6 7 

11. Conquistas profissionais são uma obsessão para mim. 
1 2 3 4 5 6 7 

12. Minha aparência é extremante importante para mim. 
1 2 3 4 5 6 7 
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Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

 

Assinando este termo, estou concordando em participar do estudo acima 

mencionado sobre cuidados com o corpo, sob a coordenação do Prof. Dr. 

Valdiney V. Gouveia, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social, 

estando ciente de que os dados fornecidos poderão ser utilizados para fins 

científicos e acadêmicos. 

 

João Pessoa, ____de ____________ de 2012 

 

________________________________________ 

 
Assinatura do participante 

 

 

 

 

 

Prezado(a) colaborador(a),  

Estamos realizando uma pesquisa no estado da Paraíba com o propósito de 

conhecer atitudes, valores e comportamentos sobre cuidados com a aparência 

masculina. Para efetivação do estudo, gostaríamos de contar com sua colaboração 

respondendo este questionário. 

Por favor, leia atentamente as instruções deste caderno e marque a resposta que 

mais se aproxima com o que você pensa e/ou faz, sem deixar qualquer das questões em 

branco. 

Para que você possa respondê-lo com a máxima sinceridade e liberdade, 

queremos lhe garantir o caráter anônimo e confidencial de todas as suas respostas. Você 

também pode abandonar o estudo a qualquer momento sem qualquer prejuízo. Contudo, 

sua participação é muito importante para nós. Antes de prosseguir, de acordo com o 

disposto nas resoluções 196/96 e 251/97 do Conselho Nacional de Saúde, faz-se 

necessário documentar seu consentimento.  

Por fim, estamos a sua disposição no endereço acima para esclarecer qualquer 

dúvida.  

Desde já, agradecemos sua colaboração. 
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