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ADAPTAÇÃO E EVIDÊNCIAS DE VALIDADE PARA O BRASIL DE UMA 
ESCALA DE VAIDADE 

Itens F1 F2 F3 F4 h2 

9.Minha aparência é muito atraente para os outros. 0,89 -0,04 0,05 -0,03 0,78 

5.As pessoas reparam no quanto sou atraente. 0,85 -0,04 0,07 0,01 0,74 

20.O meu corpo é atraente. 0,85 0,03 -0,06 -0,01 0,72 

3.Eu tenho o tipo de corpo que as pessoas gostam de admirar. 0,82 0,02 -0,03 0,08 0,74 

6.Eu sou uma pessoa com muito boa aparência. 0,71 0,14 -0,13 0,15 0,66 

17.As pessoas têm inveja da minha aparência. 0,69 0,02 0,13 -0,01 0,52 

12.Do ponto de vista profissional eu sou uma pessoa bem 

sucedida. 
-0,05 0,90 -0,01 -0,003 0,78 

7.Eu sou um bom exemplo de sucesso profissional. -0,02 0,88 0,05 0,05 0,81 

14.Eu sou uma pessoa realizada. 0,06 0,80 -0,21 -0,08 0,61 

2.As pessoas gostariam de ser tão bem sucedidas quanto eu. 0,15 0,63 0,24 -0,01 0,63 

13.As minhas realizações são muito admiradas pelos outros. 0,13 0,59 0,24 -0,01 0,56 

18.Eu quero que os outros me admirem por causa das minhas 

realizações. 
0,05 -0,03 0,87 -0,11 0,70 

11.Eu quero que as minhas realizações pessoais sejam 

reconhecidas pelos outros. 
0,06 -0,09 0,86 -0,013 0,72 

10.É importante para mim alcançar maior sucesso que os meus 

colegas. 
0,04 0,02 0,54 0,20 0,44 

16.A realização pessoal é prioridade para mim. 0,03 0,10 0,48 0,11 0,33 

19.Me preocupo mais com o sucesso (profissional ou acadêmico) 

do que a maioria das pessoas que conheço. 
-0,16 0,28 0,45 0,13 0,39 

21.Eu sou uma pessoa muito preocupada com minha aparência. 0,09 -0,09 -0,01 0,82 0,73 

1.A minha aparência é extremamente importante para mim. 0,05 -0,002 0,04 0,80 0,71 

15.Considero importante que eu sempre esteja atraente. 0,06 -0,03 0,02 0,79 0,67 

8.Ficaria constrangido se estivesse no meio de outros e se minha 

aparência não estivesse boa. 
-0,11 -0,03 0,06 0,78 0,59 

4.Ter uma boa aparência vale o sacrifício (que tem de se fazer para 

o conseguir). 
0,06 0,07 -0,09 0,76 0,59 

Eigeinvalue 6,91 2,89 2,41 1,19   

% Variância Explicada 63,9   

Média 3,75 4,45 4,81 4,14   

Desvio-Padrão 1,38 1,26 1,17 1,46   

Alpha de Cronbach 0,91 0,86 0,74 0,86   

Teste-reteste (n = 68)† 0,87 0,74 0,76 0,80   

  1 2 3 4 

1. Visão positiva da aparência física -       

2. Visão positiva das realizações 0,36** -     

3. Preocupação com as realizações 0,26** 0,41** -   

4. Preocupação com a aparência física 0,48** 0,15** 0,44** - 

Atratividade Sexual (Sexy7) a 0,74** 0,26** 0,16** 0,35** 

Neuroticismo (BFP) b 0,06 -0,17 0,29** 0,21* 

Extroversão(BFP) b 0,45** 0,29** 0,14 0,26** 

Socialização(BFP) b 0,03 0,09 -0,20* 0,003 

Realização(BFP) b 0,18* 0,44** 0,26** 0,19* 

Abertura (BFP) b 0,19* -0,03 0,02 0,07 

Idade dos participantes -0,11** 0,05 -0,26** -0,20** 

Nota. F1: visão positiva da aparência física; F2: visão positiva das realizações; F3: preocupação com as realizações; F4: 
preocupação com aparência física. Cargas maiores que 0,40 estão em negrito. † Dois meses de intervalo. Quando não 
indicado, N = 623. 

Nota. a,  n = 500; 67% mulheres. b, n = 114; 59% mulheres. Quando não indicado, N = 623.  
* p < 0,05; ** p < 0,01. 

Figura 1. Níveis de escolaridade e as dimensões da vaidade 

Tabela 1. Itens agrupados a cada dimensão da vaidade 
Tabela 2. Dimensões da vaidade, atratividade sexual e 
características de personalidade 
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INTRODUÇÃO 
 A vaidade pode ser concebida como uma excessiva preocupação com a 

própria aparência física e com as realizações pessoais, com o intuito de 
valorizar o self (LeBel, 2003). Ela pode ser dividida em quatro fatores 
principais, conforme Netemeyer, Burton e Lichtenstein (1995): 

Preocupação com a aparência física; 
Preocupação com as realizações; 
Visão positiva da aparência física; 
Visão positiva das realizações. 
A vaidade, quando presente de maneira equilibrada, é aspecto 

fundamental na manutenção de uma boa autoestima e, consequentemente, 
na melhoria de vida do indivíduo. Entretanto, quando presente de maneira 
desequilibrada (em excesso ou falta) pode gerar prejuízos para saúde, como, 
por exemplo,  no excesso, o desenvolvimento de distúrbios alimentares, 
recorrência desnecessária às cirurgias plásticas, egoísmo exacerbado e, na 
falta, o desleixo e a indolência perante si. Para mensurá-la, foi realizada a 
tradução,  a adaptação e a validação para o Brasil da escala de Vaidade 
original (Netemeyer et al., 1995). Além disso, desejou-se verificar uma relação 
desta com a atratividade sexual e com os cinco fatores da personalidade. 

 
OBJETIVO 

Adaptar e buscar evidências de validade para o contexto brasileiro da 
escala de vaidade.  

 
MÉTODO 

 
Participantes 

Participaram do estudo 623 pessoas, provenientes de todas as regiões 
do Brasil, sendo a região Sul a mais representativa com 65% dos 
participantes; a região Sudeste teve 14,3%; a Nordeste, 12,5%; Centro Oeste 
contou com 4,2%; a Norte com 3%; os demais 1% residiam fora do país.  

A média de idade dos participantes foi de 28 anos (DP=8,33), sendo 65% 
mulheres. Em relação ao nível de escolaridade, aqueles que afirmaram ter o 
ensino médio completo como grau de instrução mais alto representaram 
2,9%; 40,3% disseram ter o ensino superior incompleto; 16,5% declararam ter 
ensino superior completo; 14,9% uma pós graduação incompleta; e 25,4% 
deles tinham uma pós graduação completa. 

 
Instrumento 

O questionário continha perguntas sociodemográficas (sexo, idade, 
Estado do Brasil em que se encontravam e escolaridade) e as seguintes 
escalas: 

Escala de Vaidade (traduzida para este estudo do original de Netemeyer 
et al., 1995). Essa escala é composta por 21 itens que aferem as quatro 
dimensões da vaidade. Os itens eram avaliados por uma escala de sete 
pontos, desde discordo totalmente até concordo totalmente. 

 Escala Sexy7 (Natividade & Hutz, 2016).  Essa escala é composta por 28 
itens que aferem, em sete dimensões, características pessoais relacionadas à 
sexualidade. Neste estudo utilizou-se, especificamente, a dimensão 
relacionada a atratividade sexual. 

Bateria Fatorial da Personalidade (Nunes, Hutz, & Nunes, 2010). Trata-se 
de um teste que afere os cinco grandes fatores de personalidade 
(extroversão, socialização, realização, neuroticismo, abertura a experiências). 
Ele é composto por 128 itens.  

 
Procedimentos 

O questionário foi hospedado em um endereço na internet. O endereço 
foi divulgado para possíveis participantes por meio de e-mails convites e 
anúncios em websites de redes sociais. Aos participantes que concordaram, 
realizou-se o convite para responderem novamente a escala de vaidade dois 
meses depois de terem fornecidos suas respostas.  

RESULTADOS 
A análise exploratória agrupou os itens de acordo com as mesmas dimensões da escala original. As cargas dos itens 

em cada dimensão, suas comunalidades e demais propriedades psicométricas podem ser vistas na Tabela 1. Em uma 
análise fatorial confirmatória com parte da amostra, a estrutura de quatro fatores, tal como a escala original, 
apresentou satisfatórios índices de ajuste considerando-se que x2/gl < 5; RMSEA < 0,08; CFI, TLI, NFI E GFI > 0,90. Esses 
resultados, tomados em conjunto, sugerem satisfatórias evidências de validade relacionadas à estrutura para o 
instrumento adaptado. 

Os fatores apresentaram índices adequados de consistência interna com valores entre 0,74 a 0,91 (Tabela 1). Além 
disso, os índices de consistência temporal das dimensões da escala mostraram-se satisfatórios, teste e reteste com dois 
meses de intervalo entre as aplicações variando de 0,74 a 0,87. Esse conjuntos de informações, considerando-se que 
todos os valores são superiores a 0,70, sugere satisfatória precisão para o instrumento. 

Outras evidências de validade foram buscadas ao se realizarem correlações entre os fatores da vaidade, a 
atratividade sexual (Sexy7) e as cinco dimensões da personalidade. Os resultados estão na Tabela 2. As correlações da 
Atratividade Sexual (Sexy7) foram positivas e mais altas com os fatores relacionados a aparência. No que diz respeito 
aos fatores de personalidade, houve correlações significativas entre Extroversão e visão positiva da aparência; entre 
Realização e visão positiva das realizações; entre Neuroticismo e as preocupações, de realização e de aparência. Além 
disso, testou-se a capacidade discriminativa do instrumento e verificaram-se diferenças entre as respostas dos quatro 
fatores e o nível de escolaridade dos participantes (Figura 1). A preocupação e visão positiva com as realizações se 
mostrou mais elevada em pessoas com maior nível de escolaridade. 
 

DISCUSSÃO 
Os resultados encontrados mostraram que a versão adaptada da escala para o Brasil apresentou estrutura de 

acordo com a escala original de Netemeyer et al. (1995), aferindo os quatro fatores da vaidade. Os índices de 
fidedignidade também foram satisfatórios e indicam precisão ao instrumento. A elaboração dessa Escala da Vaidade 
pode contribuir para uma avaliação psicológica desse construto nos indivíduos e, também, servir de instrumento para 
diversas outras pesquisas que envolvam essa temática. Para além da Psicologia, esta escala pode contribuir à outras 
áreas do conhecimento como, por exemplo, Publicidade e Propaganda, Marketing e Moda.  

CONTATO 

e-mail: freirefernanda97@gmail.com 

L2PS – PUC-Rio 

www.l2ps.org 


