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NETO, Renato Eloy de Andrade. Relação da ansiedade físico social e drive for muscularity: 

investigação do papel mediador do exercício em um modelo de equações estruturais. Trabalho de 

Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física). Escola de Educação Física do Exército. 

Rio de Janeiro – RJ, 2018. 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A Ansiedade Físico Social se refere à ansiedade que o sujeito sente ao ter o 

seu corpo avaliado por outrem, ou a ansiedade sentida pela simples possibilidade da ocorrência 

dessa avaliação, sendo um aspecto da imagem corporal assim como o Drive for Muscularity que 

é a busca por um corpo mais musculoso. O presente estudo buscou criar um modelo estrutural 

que busca estabelecer a relação entre Ansiedade Físico Social e os fatores do Drive for Muscula-

rity, visando estabelecer um papel mediador da prática de Exercício Físico nessa relação. MÉ-

TODO:  Foi realizada pesquisa transversal por meio de um senso amostral com alunos das tur-

mas de 2017 e 2018 da Escola de Educação Física do Exército Brasileiro, com questionários 

validados para avaliação dos construtos em estudo. O método estatístico utilizado foi o de míni-

mos quadrados parciais com o método de modelagem de caminhos. Os softwares SPSS 15 e 

SmartPLS 2.0 foram utilizados.RESULTADO: O modelo foi parcialmente confirmado. Estabe-

leceu-se caminhos significantes entre a Ansiedade Físico Social e os seguintes fatores do Drive 

for Muscularity: Benefícios da Musculatura e a Masculinidade e Muscularidade. Não foi com-

provada a ação mediadora da prática de Exercício Físico tampouco houve caminho significativo 

entre a Ansiedade Físico Social e o Investimento na Musculatura. CONCLUSÃO: A Ansiedade 

Físico Social tem influência significativa sobre os Benefícios da Musculatura e na Masculinidade 

e Muscularidade. Não há caminhos significantes com o Exercício Físico atuando como variável 

mediadora entre a Ansiedade Físico Social e o Drive for Muscularity. 

Palavras chave: Ansiedade Físico Social; Drive for Muscularity;  Benefícios da Musculatura; 

Investimento na Musculatura; Masculinidade e Muscularidade. 
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NETO, Renato Eloy de Andrade. Relation of social physical anxiety and drive for muscularity: 

investigation of the mediator role of exercise in a structural equation model. Course Conclusion 

Paper (BS in Physical Education). Physical Education College of the Brazilian Army. Rio de 

Janeiro - RJ, 2018. 

 

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Social Anxiety refers to the anxiety that the subject feels when having his 

body evaluated by another, or the anxiety felt by the simple possibility of the occurrence of this 

evaluation, being an aspect of the body image as the Drive for Muscularity that is the search for a 

more muscular body. The present study sought to create a structural model that seeks to establish 

the relationship between Social Physical Anxiety and the factors of the Drive for Muscularity, 

aiming to establish a mediating role of the Physical Exercise practice in this relation. METH-

ODS: Cross - sectional research was carried out through a sample sense with students from the 

2017 and 2018 classes of the Physical Education College of the Brazilian Army with validated 

questionnaires to evaluate the constructs under study. The statistical method employed was par-

tial least square with path modeling method. The software SPSS 15 and SmartPLS 2.0 were 

used. RESULTS: The model was partially confirmed. Significant pathways have been estab-

lished between Social Physical Anxiety and the following factors of Drive for Muscularity: Ben-

efits of Musculature and Masculinity and Muscularity. The mediating action of the Physical Ex-

ercise practice was not proven nor was there a significant path between Social Physical Anxiety 

and the Investment in Musculature. CONCLUSION: Social Anxiety has a significant influence 

on the Benefits of Musculature and Masculinity and Muscularity. There are no significant paths 

with Physical Exercise acting as a mediating variable between Social Anxiety and Drive for 

Muscularity. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo estudo realizado pela World Health Organization¹ (WHO) em 23 de fevereiro de  

2017, cerca de 264 milhões de pessoas no mundo sofrem com algum tipo de transtorno de 

ansiedade. Cerca de 60 milhões desse total encontra-se nas Américas do Norte, Central e do Sul 

representando 23% do total de casos do mundo. No Brasil a situação é ainda pior, o país foi 

apontado como o de maior taxa percentual de pessoas com transtornos de ansiedade do mundo 

com 9,3% de sua população total, ou seja, 18.657.943 casos desses transtornos computados pela 

pesquisa¹.  

Dentre os tipos de ansiedade existentes, este estudo irá ater-se à Social Physique Anxiety 

(SPA), um sub tipo de ansiedade experimentada por pessoas em situações nas quais há a 

possibilidade da avaliação do  seus corpos por terceiros². Uma das implicações da SPA evidencia 

em homens é que esses tendem a se exercitar mais pela aparência que por motivos recreacionais³. 

Além disso, homens que apresentam maiores níveis de SPA tendem a apresentar, 

concomitantemente, maiores níveis de dismorfia muscular e menor grau de auto estima³. Em 

homens, um comportamento altamente preditor da SPA é que o de comparação seja ele de peso 

ou de musculatura
4
. Ou seja, homens que comparam seus corpos com os corpos de outros 

homens, estejam eles levando em conta tanto o peso quanto a massa muscular, tendem a 

apresentar maiores níveis de SPA
4
. Há uma grande diferença quando comparamos os efeitos da 

SPA em homens e em mulheres
5
. A SPA, quando relativa a indivíduos do sexo masculino, tende a 

ter como resposta uma busca por musculatura enquanto em mulheres o mais comum é uma busca 

por um corpo mais magro. Essas diferenças também se tornam evidentes quando tomamos os 

níveis de SPA apresentados pelas mulheres, os quais tendem a ser maiores que nos homens
5
.  

 Interessa-nos particularmente a relação entre a SPA com o Drive for Muscularity (DM). 

O DM foi definido como a busca por um corpo musculoso, apresentada principalmente por 

homens, por acreditarem que essa aparência lhes confere um nível mais alto de masculinidade 

aos olhos de outrem
6
. Em homens, um maior DM é relacionado com um nível maior de 

preocupação com o próprio corpo e com uma compulsividade de controle relacionada ao corpo 

também maior
7
. Em mulheres, a DM só pode ser diretamente associada à preocupação com o 

corpo
7
. O DM foi entendido como um fator mitigador da baixa autoestima em homens que 

buscam um corpo mais magro
7
. Tal conclusão decorre do fato de que homens que apresentam 

somente a busca por um corpo mais magro ou somente DM apresentam níveis de autoestima 

piores que os homens que buscam tanto DM quanto um corpo mais magro
7
. A autoestima pode 

ser vista como fator iniciador dos comportamentos de DM e de busca por um corpo mais magro, 

variando, predominantemente de acordo com o sexo
5
. Uma baixa autoestima implica em uma 
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SPA que gera uma resposta de DM na maior parte dos homens e busca por um corpo mais magro 

na maioria das mulheres
5
. 

Foi demonstrado que pode haver uma relação entre a SPA e DM, sobretudo em sujeitos 

do sexo masculino, apesar de haver uma porcentagem menor de homens que apresentam 

comportamento de Drive for Thinness
5
. Outro estudo recente corrobora com os resultados 

encontrados por Brunet e colaboradores
5
 identificando uma correlação entre SPA e DM 

independendo dos fatores intermediários abordados por esse estudo: dismorfia muscular, 

dependência do exercício, tamanho ou simetria muscular e suplementação
8
. 

Os egressos da Escola de educação física do exército assumem o papel de difusores e 

incentivadores da saúde e da qualidade de vida, são tidos como exemplo por grande parte dos 

integrantes das Organizações Militares (OM). Ao se formarem, terão seus corpos constantemente 

avaliados e, caso estejam propensos a apresentarem SPA, poderão apresentar alterações na 

imagem corporal conforme descritas anteriormente.  

 Torna-se importante, portanto, entender a influência da SPA na DM nesse grupo 

específico. Como apontado por Parent
9
,
 
o DM está correlacionado com a intenção de uso de 

esteróides anabolizantes. Esse comportamento de uso de esteroides é incompatível com os cargos 

que os egressos vão exercer ao se apresentarem em suas unidades. Pois são tidos como 

promotores da saúde, ao serem vistos com tal comportamento poderiam servir de modelo para 

outros militares havendo, potencialmente, uma disseminação de comportamentos inadequados. 

Por isso torna-se tão importante entender esse perfil e a relação, dentro do universo desses 

militares, dos constructos de SPA e DM. 

Tal estudo reveste-se também de importância, pois ainda não há na literatura nenhum 

estudo que verse a respeito de tais comportamentos em militares formados na Escola de 

Educação Física. Quando o militar é formado em educação física a cobrança com a aparência 

pode ser ainda maior. Portanto as para esses militares a SPA pode ser aumentada. Sendo assim, 

uma maior SPA deve implicar em uma grande DM. Porém, ainda não foi levantado esse perfil e 

que se tornou o principal objetivo desse estudo. 

O presente estudo visa descrever o perfil da SPA e do DM e estabelecer uma modelagem 

de equações estruturais entre esses dois constructos – DM e SPA – analisando os alunos do Curso 

de Instrutor (CI) e do Curso de Monitor (CM) dos anos de 2017 e 2018 da Escola de Educação 

Física do Exército (EsEFEx). Tal modelagem busca identificar o quanto a sensação de mal estar 

por ter seus corpos avaliados, ou até mesmo a perspectiva dessa avaliação, implica em uma 

busca por um corpo mais definido e musculoso.  
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MÉTODO 

Este estudo é do tipo metodológico. Está registrado na plataforma Brasil, em análise do 

Comitê de Ética da Universidade São Judas Tadeu – SP, CAAE: 90303518.0.0000.0089, 

conforme documento anexo (Anexo 1). 

 

Amostra 

Para a presente pesquisa utilizaremos uma amostra delimitada pelos alunos do CI e CM 

dos anos de 2017 (n=83) e 2018 (n=62). Adotamos a impossibilidade de realizar exercício físico, 

por mais de trinta dias consecutivos, como critério de exclusão para a amostra. Em relação aos 

participantes de 2017 (n= 83) os mesmos tinham idade média de 27,28 ±2,95 anos (min=23; 

máx=42). A maioria (77, 4%) fazia exercício com intensidade moderada a pesada, 71,4% o com 

uma frequência média de 3 a 5 vezes por semana e 91,7% com duração acima de 30 minutos. Já 

a amostra de 2018 possui idade média de 26,3 ± 2,51 anos (min=24; máx= 37) a maioria faz 

exercício com intensidade pesada intermitente (37,9%), e de 3 a 5 vezes na semana (77,4%) 

acima de 30 minutos por sessão (77,4%).  

 

Instrumentos 

Para medirmos drive for muscularity utilizamos a Versão Brasileira do Swansea 

Muscularity Attitudes Questionnaire
10

 (SMAQ; Anexo 2),
 
que foi desenvolvida para medir o DM 

buscando quantificar a preocupação dos homens quanto à sua musculatura. As respostas estão 

dispostas numa escala tipo Likert de 7 pontos variando de acordo com as pontuações: um ponto 

significando definitivamente sim e sete pontos significando definitivamente não. A validação 

brasileira, com análise fatorial confirmatória, apontou um ajuste satisfatório para o modelo 

operacionalizado em três fatores, RMSEA=0,050, GFI= 0,993, AGFI=0,990, NFI=0,990, CFI= 

0,996, NNFI=0,995, o qual reteve 15 dos 20 itens originais. Os fatores são: (1) Investimento na 

Musculatura (IM-SMAQ) o qual corresponde aos itens 2, 4, 5, 9 e 11; (2) Benefícios Associados 

à Musculatura (BM-SMAQ) itens 3, 7, 8 e 15; (3) Musculatura e Masculinidade (MM-SMAQ) 

itens 1, 6, 10, 12, 13 e 14.  

Para avaliarmos a ansiedade físico social, será usada a versão Brasileira da Social 

Physique Anxiety Scale
11

 (SPAS;  Anexo 3). Tal escala foi desenvolvida para mensurar a 

quantidade de ansiedade sentida por uma pessoa quando tem seu corpo observado ou avaliado 

por outras pessoas. Para a versão brasileira dessa escala a estrutura fatorial com melhor ajuste foi 

a unidimensional na qual constam dez itens (RMSE= 0,045, GFI=0,99, AGFI= 0,99, NF=1, 

CFI=1, NNFI=0,99). O teste alpha de Cronbach indicou uma confiabilidade α=0,82 e uma 

confiabilidade composta CC=0,81
11

.  No caso desse teste temos as respostas também dispostas 
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em uma escala tipo Likert, porém, nesse teste com apenas cinco pontos sendo a pontuação um 

nada parecido comigo e a cinco tudo a ver comigo, esses itens (um e cinco) são reversos. 

Somando-se a pontuação de todos os itens temos o escore final dessa escala e um resultado com 

uma pontuação maior indica um maior grau de ansiedade sentido pela pessoa que tem seu corpo 

avaliado por outra. 

Para avaliação do exercício físico utilizamos o Kasari fit index de Heyward
12

. Nesse 

instrumento os participantes são solicitados a auto-relatar suas práticas de atividade física em 

termos de frequência (1 = <uma vez por mês, 5 => 6 vezes por semana), intensidade (1 = 

exercício aeróbico leve, 5 = Atividades de alta intensidade) e duração (1 = <10 minutos por 

sessão, 5 => 30 minutos por sessão) (apêndice 1). 

 

Procedimentos 

Para coletar os dados necessários à pesquisa na turma de 2018, repetiram-se os 

procedimentos adotados na coleta de dados em 2017. Assim, foram explicados oralmente os 

objetivos da pesquisa e os procedimentos para participação. Após o entendimento completo de 

todos a respeito da coleta de dados e dos procedimentos os alunos do CI e CM foram convidados, 

de forma totalmente voluntária, a responder os questionários e a participarem da pesquisa. Antes 

do início, porém, foi passado às mãos dos voluntários o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, demos um tempo para que todos pudessem ler. Após distribuir o questionário, 

elucidamos as dúvidas que ainda permaneceram e demos início ao preenchimento que foi feito 

de forma individual e no tempo que o voluntário julgou necessário. 

 

Modelo  

A hipótese do presente estudo, baseada na literatura já citada, é que a SPA tem um efeito 

no DM nos alunos do CI e CM. Indo ao encontro dos resultados obtidos por Brunnet
5
 em 

pesquisas anteriores, com cerca de 42% da DM em homens sendo explicada pela SPA - mesmo 

não avaliando adolescentes como na pesquisa de Brunet, era esperado encontrar relação 

semelhante entre essas duas variáveis. Ainda construindo a base teórica para a hipótese, o estudo 

de Thomas
8
 também aponta uma correlação significante entre a SPA e a DM, no entanto, 

diferente do estudo de Brunnet
5
 esse estudo já trabalha com uma amostra com idade próxima à 

amostra desse estudo, portanto, fica ainda mais provável que tal correlação seja encontrada. 

McCreay
4
 encontrou em sua pesquisa que sujeitos que apresentavam uma maior DM tendiam a 

ter um comportamento de comparação corporal e, ainda, que tais sujeitos apresentavam níveis 

mais elevados de SPA. Portanto, baseados em tais estudos, é possível inferir que é provável que 

tais resultados também sejam encontrados em nosso estudo. 
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No entanto, tendo em vista que o exercício físico é o principal recurso para modificação 

da aparência em homens
10

 em nosso modelo vamos sugerir a inferência do exercício físico como 

mediador entre a SPA e a DM, verificando a influência da intensidade, da frequência e da 

duração do PE nessa relação (figura 1). 

 Neste estudo, o modelo será representado graficamente, seguindo o padrão usado na 

literatura
13

: (1) os construtos representados por elipses, (2) as variáveis observadas (itens da 

escala) representados por retângulos, (3) setas indicando as relações entre as variáveis ou efeito 

das variáveis no modelo de medidas e (4) ρij representando os coeficientes de caminho, que 

indicam quanto variará o fator i para cada variação unitária do fator j na equação de regressão
14

. 

 

 

Figura 1 – Modelo teórico estrutural a ser investigado 

 

Análise Estatística 

Estatísticas descritivas (média, desvio padrão) foram utilizadas para descrever os itens e 

escores dos fatores. A análise fatorial confirmatória foi a técnica estatística multivariada 

escolhida para este estudo. Por ainda não haver um corpo robusto de evidencias na literatura 

sobre imagem corporal de militares, mas apenas algumas poucas pesquisas
15, 156 17

, foi escolhido 

um método que pode contribuir para o desenvolvimento de predição e teoria, o partial least 

square (PLS), com o método de modelagem de caminho (path modeling; PM). 
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A análise se iniciou pela adequação do modelo de mensuração. Para a avaliação da 

validade convergente, verificou-se as cargas fatoriais dos itens (λ ≥0,50 - aceitável; λ ≥0,70 

- ideal)
18 

e a variância média extraída (AVE ≥0,50)
18

. Para a avaliação da validade discriminante, 

adotou-se o critério de Fornell e Larcker
19

 no qual a raiz da AVE de cada variável latente deve 

ser maior que a correlação entre cada variável latente (r <√AVE). Para a avaliação da 

confiabilidade interna, foram usados os testes de alfa de Cronbach (α  ≥  0,70)
20

 e 

confiabilidade Composta (CC ≥0,70)
18

. Como o exercício físico praticado é um modelo 

formativo e não reflexivo, foi avaliada a multicolinearidade (VIF) entre cada variável obervada 

(intensidade, freqüência e duração). Variáveis latentes realmente formativas tem VIF<5
18

. 

Em seguida, foi avaliada a adequação do modelo estrutural. Foram considerados os 

coeficientes determinantes de Pearson (r
2
 = 0,26; 0,13 e 0,2) os quais são considerados 

substanciais, moderados e fracos, respectivamente
20

. Os coeficientes de caminho (Γ; t ≥1,96)
18

, 

o indicador Cohen e o indicador Stone-Geisser, que estão intimamente relacionados com a 

qualidade do modelo. O indicador Cohen (valores de 0,02, 0,15 e 0,35 são considerados 

pequenos, médios e grandes)
21 

é usado para avaliar como cada fator é "útil" para o ajuste do 

modelo. O indicador Stone-Geisser (Q
2 

> 0 para indicar a precisão do modelo) avalia a precisão 

do modelo ajustado. 

O SPSS 15 e o SmartPLS 2.0 foram utilizados para análise estatística e um intervalo de 

confiança de 95% foi adotado para todos os testes. 
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RESULTADOS 

Modelo de mensuração 

Inicialmente, foi testado se as variáveis observáveis que compõe a variável latente 

exercício não eram multicolineares e poderiam compor um modelo formativo. Foi executado 

teste ANOVA e os valores de VIF (freqüência = 1,28; duração =- 1, intensidade = 1,28) foram 

inferiores a 5, indicando não-multicolinearidade. Por ser modelo formativo, a variável latente 

exercício não tem avaliação de validade e confiabilidade. Assim, pudemos prosseguir com a 

testagem e ajuste do modelo. 

A rotação inicial do modelo testado evidenciou itens com baixa carga fatorial, tanto na 

SPA quanto na SMAQ. Os itens foram excluídos um a um, até que em todos os fatores a AVE 

alcançasse valor superior a 0,50. Foram eliminados, nessa ordem, SPA3, SPA6, SMAQ5, 

SMAQ2, SMAQ 3, SMAQ8 e SMAQ1. Após esse ajuste foi alcançado valor adequado para AVE, 

evidenciando a validade convergente para todas as variáveis. Foi também evidenciada a validade 

discriminante em todas as variáveis, uma vez que a raiz quadrada da AVE foi superior às 

correlações entre as variáveis latentes (tabela 1). 

 

Tabela 1 – Correlação entre as variáveis e indicadores da validade convergente e discriminante 

Nota: BM-SMAQ =  fator benefícios da musculatura da Swansea Muscularity Attitudes Questionnaire; IM-SMAQ = 

fator investimento na musculatura da Swansea Muscularity Attitudes Questionnaire; MM-SMAQ = fator 

masculinidade e muscularidade da Swansea Muscularity Attitudes Questionnaire; SPA = social physique anxiety 

(ansiedade físico social). Em negrito são os valores da AVE de cada fator. Em negrito e entre parênteses são os 

valores da raiz quadrada da AVE 

 

A confiabilidade interna foi igualmente evidenciada em todas as variáveis, tanto pelo 

teste da alpha de Cronbach pelo de confiabilidade composta (tabela 2). 

Tabela 2- Valores da confiabilidade interna 

  Confiabilidade 

Composta 

Cronbachs Alpha 

BM-SMAQ 0,87 0,71 
IM-SMAQ 0,94 0,90 
MM-SMAQ 0,87 0,82 
SPA 0,90 0,89 

Nota: BM-SMAQ =  fator benefícios da musculatura da Swansea Muscularity Attitudes Questionnaire; IM-SMAQ = 

fator investimento na musculatura da Swansea Muscularity Attitudes Questionnaire; MM-SMAQ = fator 

masculinidade e muscularidade da Swansea Muscularity Attitudes Questionnaire; SPA = social physique anxiety 

(ansiedade físico social). 

 

 BM-SMAQ IM-SMAQ MM-SMAQ SPA 

BM-SMAQ 0,77 (0,87)       
IM-SMAQ 0,23 0,84 (0,91)     
MM-SMAQ 0,43 0,633 0,59 (0,77)   
SPA -0,183 -0,293 -0,34 0,54 (0,73) 
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Modelo Estrutural 

A análise do modelo de mensuração iniciou-se pelo Coeficiente de Determinação de 

Pearson (R²) que avalia a porção da variância das variáveis endógenas que é explicada pelo 

modelo estrutural. Nesse caso, o quanto que drive for muscularity é explicado pela ansiedade 

físico social, seja mediado ou não pelo exercício. Os resultados indicaram a ansiedade físico 

social tem efeito pequeno sobre os benefícios associados à musculatura (r
2
 = 0,06), investimento 

na musculatura (r
2 

 = 0,10) e masculinidade e muscularidade (r
2 

 = 0,12). 

Em seguida analisamos a relevância preditiva do modelo, através do indicador de Stone-

Geisser (Q
2
) e o quanto cada variável é “útil” para o ajuste do modelo, através do indicado de 

Cohen (f
2
). Após a execução do blindfolding verificou-se que o modelo tem relevância preditiva 

(Q
2
 >0), todavia a mesma é pequena. As variáveis nele envolvidas têm, em sua maioria, grande 

efeito no modelo (tabela 3). 

 

Tabela 3 – Relevância preditiva e tamanho do efeito das variáveis do modelo 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: BM-SMAQ =  fator benefícios da musculatura da Swansea Muscularity Attitudes Questionnaire; IM-SMAQ = 

fator investimento na musculatura da Swansea Muscularity Attitudes Questionnaire; MM-SMAQ = fator 

masculinidade e muscularidade da Swansea Muscularity Attitudes Questionnaire; SPA = social physique anxiety 

(ansiedade físico social). 

 

 Por fim, foram verificados os caminhos e sua significância no modelo. Os caminhos 

indicam a influencia explicativa - ou “efeito” - de uma variável sobre a outra (tabela 4). Após a 

realização do bootstrapping, dos caminhos hipotetizados no modelo teórico, apenas 2 foram 

significantes, os que indicam efeito direto da ansiedade físico social sobre a masculinidade e 

muscularidade (p = 0,01) e da ansiedade físico social e o investimento na musculatura (p = 

0,049).  Esse efeito é moderadamente baixo e negativo nos dois casos, indicando que a ansiedade 

físico social provoca pouca diminuição da ordem de 30% aproximadamente do investimento na 

musculatura e da associação entre esta e a masculinidade na amostra (Tabela 4). 

 

 

 

 

 

 
Q

2 
Relevância F

2 
Efeito 

BM-SMAQ -0,01 Pequena 0,25 Médio 
IM-SMAQ -0,02 Pequena -0,31 Grande 
MM-SMAQ 0,05 Pequena 0,62 Grande 
SPA 0,06 Pequena 0,41 Grande 
EXERCÍCIO 0,01 Ínfimo 0,27 Médio 
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 Tabela 4 – Significância dos efeitos entre as variáveis 

Nota: BM-SMAQ =  fator benefícios da musculatura da Swansea Muscularity Attitudes Questionnaire; IM-SMAQ = 

fator investimento na musculatura da Swansea Muscularity Attitudes Questionnaire; MM-SMAQ = fator 

masculinidade e muscularidade da Swansea Muscularity Attitudes Questionnaire; SPA = social physique anxiety 

(ansiedade físico social).  Γ= coeficiente de caminhos. As setas simbolizam os caminho entre os constructos. 

 

O teste de Sobel foi executado para avaliar a significância do exercício físico como 

variável mediadora entre a ansiedade físico social e o drive for muscularity.  Exercício físico não 

se confirmou como uma variável mediadora entre a ansiedade físico social e os benefícios da 

musculatura (p = 0,93), o investimento na musculatura (p = 0,93) e a masculinidade e 

muscularidade (p = 0,92).  O modelo final pode ser visto na Figura 2. 

 

 

Figura 2 – Modelo final ajustado aos dados 

Nota: BM =  fator benefícios da musculatura da Swansea Muscularity Attitudes Questionnaire; IM = fator 

investimento na musculatura da Swansea Muscularity Attitudes Questionnaire; MM = fator masculinidade e 

muscularidade da Swansea Muscularity Attitudes Questionnaire; SPA = social physique anxiety (ansiedade físico 

social). Linhas tracejadas indicam relações teóricas não confirmadas pela análise. Traços sólidos indicam caminhos 

significantes no modelo. 

 

 Γ Erro padrão Teste T  P  

EXERCÍCIO -> BM-SMAQ -0,17 0,21 0,79 0,43 

EXERCÍCIO -> IM-SMAQ -0,12 0,18 0,66 0,51 

EXERCÍCIO -> MM-SMAQ -0,09 0,17 0,51 0,61 

SPA -> BM-SMAQ -0,18 0,13 1,35 0,18 

SPA -> EXERCÍCIO -0,02 0,22 0,10 0,93 

SPA -> IM-SMAQ -0,29 0,14 1,99 0,049 

SPA -> MM-SMAQ -0,33 0,12 2,68 0,001 
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DISCUSSÃO 

Nesse estudo foi testado um modelo que avalia a influência da ansiedade físico social no 

drive for muscularity em alunos do CI e CM dos anos de 2017 e 2018. Ainda, foi testado se o 

exercício praticado - considerando a intensidade, freqüência e duração - poderia ser encarado 

como mediador desses dois constructos. Foi encontrado, após serem realizados alguns ajustes, o 

modelo estrutural que atendia à proposta de elucidar tal questionamento, o qual está representado 

na Figura 2.  

No modelo de mensuração utilizado foram adotados dois constructos. Um constructo 

unifatorial, a ansiedade físico social, e outro, o drive for muscularity, que era composto por um 

fator comportamental, o investimento na musculatura, e dois fatores relacionados à crenças, o 

benefício da musculatura e a muscularidade e masculinidade. Foi realizado ajustes com a 

eliminação de alguns itens de ambas as escalas a fim de alcançar evidencias de validade 

convergente e discriminante, além de e confiabilidade interna para os dados amostrais. Apesar de 

variáveis observáveis (itens) terem sido retiradas para o ajuste do modelo de mensuração, isso 

não indica fragilidade do modelo, da medida e menos ainda da suposição teórica da pesquisa. 

Pode-se inferir, somente, que houve uma seleção das variáveis observáveis e dos parâmetros dos 

constructos para que somente os que se relacionassem entre si permanecessem no modelo. Não 

se deve perder de vista que a validade e a confiabilidade não são propriedades “estáveis” da 

medida, mas são da amostra de referência: assim cada vez que a escala for empregada, tal ajuste 

se faz necessário. Aquelas variáveis, as quais foram retiradas do modelo, podem ser válidas caso 

sejam testadas em outra população de interesse. No caso dessa pesquisa, infere-se que as 

variáveis mantidas para a ansiedade físico social, por outro lado, têm efeito especificamente 

sobre as variáveis observáveis do investimento na musculatura, benefícios da musculatura e 

masculinidade e muscularidade, na amostra pesquisada.  

Em relação ao modelo de caminhos, o mesmo foi confirmado apenas parcialmente.  Não 

foi confirmado que a ansiedade físico social tem efeito sobre o investimento na musculatura e 

nem que o exercício físico é mediador da influência da ansiedade físico social sobre os fatores do 

drive for muscularity. Pesquisa anterior evidenciou a influência da ansiedade físico social sobre o 

drive for muscularity
5
, mas o modelo foi estado com outra medida de drive for muscularity 

(Drive for muscularity scale) e nele ainda estavam inseridos os constructos autoestima e drive to 

thinness, tendo ainda sido testado em uma amostra de adolescentes o que o faz bem diferente do 

aqui testado. Ainda sobre adolescentes, uma revisão de Ricciardelli e MacCabe
22 

apontou a 

influência de fatores psicológicos, biológicos e socioculturais. Os fatores psicológicos 

reconhecidos foram: preocupações com a aparência, afeto negativo dirigido ao corpo, auto 

estima, perfeccionismo e a tendência a adotar comportamentos. Em adultos, os modelos oscilam 
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entre efeito da ansiedade físico social sobre o drive for muscularity e no sentido inverso, do drive 

for muscularity na ansiedade físico social
4,21

. Isso indica que há muito o que caminhar no 

entendimento dessa relação e que os resultados não significantes aqui encontrados fazem parte 

do processo. Mesmo assim, não podemos de deixar de considerar que as características e valores 

associados ao corpo da amostra empregada nesse estudo (militares brasileiros x adolescentes x 

estudantes universitários americanos) podem ser os elementos que fizeram com que o modelo, 

apoiado em evidências externas ao Brasil e ao ambiente militar, não pudesse ser completamente 

comprovado. Essa reflexão se faz importante inclusive para o efeito mediador do exercício 

previsto e não comprovado.  

No ambiente militar, o exercício físico serve como preparação para manter as tropas em 

condição de combater. Uma das principais preocupações com o preparo físico dos militares é 

mantê-los em condições de saúde e aptidão para que, caso seja necessário empregá-los, os 

mesmos tenham plenas condições de atuarem. Obviamente, essa preparação se dá através de uma 

série de exercícios físicos planejados e diariamente realizados na maioria das Organizações 

Militares. O que causa estranhamento é o fato de o exercício físico não ser mediador da 

ansiedade fisico social e o drive for muscularity nessa amostra. Uma das causas pode ser pelo 

exercício físico, dentro do Exército, não ser visto como forma de ganhar massa muscular, mas 

sim com a intenção de preparação para os possíveis empregos em operações. Como tal, dista, e 

muito, da forma mais tradicional praticada nas academias que visa, prioritariamente, a parte 

estética em detrimento da funcional. O comportamento de não buscar o exercício pode ser 

explicado pelo fato de que as perguntas focam apenas na parte estética da muscularidade e não 

nas funções musculares propriamente ditas. Caso recebecessem um enfoque diferente poderia ser 

encontrado outro resultado para a amsotra avaliada.  

Pudemos, entretanto, confirmar a parte do modelo que previa influência da ansiedade 

físico social sobre as crenças de benefício da musculatura e de masculinidade e muscularidade. 

Ambos os caminhos apresentaram coeficientes negativos, ou seja, quanto maiores os níveis de 

ansiedade físico social menos o sujeito dá importância aos benefícios da musculatura e menor ele 

considera a relação entre a masculinidade e a muscularidade. Essa relação negativa apresentou-se 

mais forte entre a ansiedade físico social e a masculinidade e muscularidade com uma redução de 

mais de um 34% na segunda e ainda, explica uma mudança de 12% nessa atitude. Isso pode ser 

explicado pois, ao sentir altos níveis de ansiedade físico social o militar pode não ter o corpo que 

julga musculoso o suficiente e, em vez de se dedicar para alcançá-lo, diminui a importância dada 

por outrem à muscularidade em relação à masculinidade. Para quem tem maior nível de 

ansiedade por ter seu corpo avaliado um corpo musculoso não indica, necessariamente, um 

indivíduo másculo, já para os que apresentam esse nível de ansiedade físico social menor essa 
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relação fica mais clara. Talvez por já possuírem um corpo que julgam suficientemente 

desenvolvido no quesito musculatura, os que apresentam menores níveis de ansiedade físico 

social, podem dar uma maior importância para a masculinidade e muscularidade.  

Já a relação entre a ansiedade físico social e os benefícios da musculatura é um pouco 

mais fraca para essa amostra. A ansiedade físico social indica uma diminuição de 14% na atitude 

dos benefícios da musculatura. Tal percentual não é tão grande quanto o da masculinidade e 

muscularidade, mas, com certeza, é uma queda significante. Além disso, a ansiedade físico social 

dita uma mudança nos benefícios da musculatura da ordem de 6% que é a metade do apresentado 

entre a primeira e a masculinidade e muscularidade, mas, de forma alguma é desprezível. Os 

motivos pelos quais tal relação acontece, provavelmente, são similares ao que foi discutido no 

parágrafo anterior. Cabe ressaltar que deve haver outras variáveis influenciando a atitude dos 

benefícios da musculatura, não abordadas no presente estudo como, por exemplo, a autoestima.  

Para a amostra em questão, os fatores avaliados da ansiedade físico social têm ligação 

com estas variáveis do benefício da musculatura: “acho que músculos grandes são um sinal de 

masculinidade” e “sinto-me mais maduro quando estou musculoso”. Porém, para a mesma 

amostra os itens “homens pouco musculosos são menos masculinos” e “Sinto-me mais homem 

quando estou musculoso” não evidenciaram esta relação clara. Já na atitude de relacionar a 

muscularidade e masculinidade permaneceram os itens “Quando não me sinto muito „grande‟ ou 

musculoso, sinto-me mal em relação ao meu corpo” “ser grande, forte e musculoso faz o homem 

ser mais atraente para as mulheres”, “É importante para mim que eu seja mais musculoso que 

menos musculoso”, “estar musculoso me dá confiança” e “sinto que quando estou pouco 

musculoso não pareço tão bem” sendo excluído somente o item “Sinto que sou menos atraente 

para as mulheres quando estou menos musculoso”. Analisando as questões que permaneceram 

pode-se inferir o que já havia sido dito: que para a amostra a questão que se mostrou mais 

presente na amostra é a relação entre a masculinidade e a muscularidade influenciadas pela 

ansiedade físico social. Ainda significante porém com menos grau de importância a atitude de 

encarar os benefícios da musculatura como importantes também é influenciada pela ansiedade 

físico social.  

 

Limitações  

 O presente estudo tem como base uma amostra limitada dentro do Exército compreendida, 

unicamente, por alunos do Curso de Instrutores e de Monitores do Curso de Educação Física do 

Exército. Sendo assim, não representa necessariamente a população dessa Força Armada. Na 

construção do modelo, limitou-se o estudo a apenas uma variável, o exercício, como mediadora 

entre a Ansiedade Físico Social e o Drive for Muscularity o que reduziu as possibilidades de 
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caminhos significantes no modelo final. Especificamente na parte estatística do modelo de 

mensuração da equação, foi utilizado o partial least square (PLS) o qual representa uma 

estatística confirmatória mais “soft” e essa escolha pode favorecer o aparecimento de caminhos 

significativos dentro do modelo. Tal fato se deu pela variável exercício ter sido tratada como 

variável formativa e não reflexiva impedindo, assim, a utilização de outro tipo de estatística o 

que também configura uma limitação do estudo.  

 

Sugestões para pesquisas futuras 

 Sugere-se que seja realizado um estudo com uma amostra mais diversificada como, por 

exemplo, um senso em uma Organização Militar incluindo nessa amostra oficiais, sargentos, 

cabos e soldados. Além disso, ressalta-se a importância de realizar uma pesquisa em diferentes 

regiões do país para que assim haja um panorama ampliado dessa relação - entre a Ansiedade 

Físico Social e o Drive for Muscularity - dentro do Exército. Como consequência haveria um 

aumento da amostra o que poderia aumentar as chances de identificar caminhos significativos em 

um modelo similar ao desse estudo.  

 A inclusão de outras variáveis mediadoras, por exemplo a autoestima, pode ser uma 

melhoria considerável ao presente estudo. Tal observação pode ser ratificada, pois nos caminhos 

significativos a porcentagem de explicação de mudança de comportamento ainda é pequena e 

isso indica que ainda existe alguma atitude ou comportamento que explicaria o restante dessa 

influência. Além disso, a inclusão de fatores de personalidade dentro da avaliação também pode 

ser interessante para que as atitudes possam ser avaliadas levando-se em conta também o perfil 

de personalidade de cada militar. 

 Em relação à parte estatística, apesar da estatística apresentada atender ás variáveis e ao 

caráter exploratório da pesquisa, sugere-se que seja utilizado, em pesquisas futuras, um método 

estatístico mais “hard” como, por exemplo, as Equações Poli crômicas de Lisrel no qual o 

exercício deve ser tratado como variável reflexiva através da sua avaliação com escalas como a 

IPAQ.  
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CONCLUSÃO 

 A Ansiedade Físico Social, para a amostra do estudo, tem influência no entendimento dos 

Benefícios da Muscularidade e na associação feita entre a Masculinidade e a Muscularidade. No 

caso dos Benefícios da Muscularidade, aumento da Ansiedade implica em uma queda da ordem 

de 20% da importância dada a esses benefícios e essa associação implica em uma mudança de 

6% nesse comportamento. Já no caso da Muscularidade e Masculinidade quanto maior é a 

ansiedade há um decréscimo na ordem de 35% na associação entre o quão um musculoso 

representa um maior nível de masculinidade e há um percentual de 12% de explicação da 

mudança dessa atitude. O Exercício Físico não apresentou nenhum caminho significante como 

mediador dos constructos. Também não houve significância na relação entre a Ansiedade Físico 

Social e o Investimento na Musculatura. 
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ANEXOS E APÊNDICES 

Anexo 1  – Documento de Submissão ao CEP 
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Anexo 2 – Versão Brasileira da Swansea Muscularity Attitudes Questionnaire 

Por favor, leia com atenção cada um dos itens e faça um (x) na melhor reposta para você, para 

cada um deles. 
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1- Sinto que sou menos atraente para as mulheres quando estou 

menos musculoso 1 2 3 4 5 6 7 

2 - Gostaria de ser “maior” (ter mais estrutura física) no futuro 1 2 3 4 5 6 7 

3 - Homens pouco musculosos são menos masculinos que homens 

muito musculosos 1 2 3 4 5 6 7 

4 - Busco desenvolver ainda mais meus músculos 1 2 3 4 5 6 7 

5 – Gostaria de ser mais musculoso no futuro 1 2 3 4 5 6 7 

6 - Quando não me sinto muito “grande” ou musculoso, sinto-me 

mal em relação ao meu corpo 1 2 3 4 5 6 7 

7 – Acho que músculos grandes são um sinal de masculinidade 1 2 3 4 5 6 7 

8 - Sinto-me mais homem quando estou mais musculoso 1 2 3 4 5 6 7 

9 – Pretendo  me tornar mais musculoso no futuro 1 2 3 4 5 6 7 

10 - Ser grande, forte e musculoso faz o homem ser mais atraente 

para as mulheres 1 2 3 4 5 6 7 

11 - Quero ser mais musculoso do que sou agora 1 2 3 4 5 6 7 

12 - É importante para mim que eu seja mais musculoso do que 

menos musculoso 1 2 3 4 5 6 7 

13 – Estar musculoso me dá confiança 1 2 3 4 5 6 7 

14 - Sinto que quando estou pouco musculoso não pareço tão bem 1 2 3 4 5 6 7 

15 - Sinto-me um homem mais maduro quando estou musculoso 1 2 3 4 5 6 7 
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Anexo 3 – Versão Brasileira da Social Phisique Anxiety Scale 
Por favor, leia cada item atentamente e indique o grau em que você concorda com essas 

afirmações, usando a seguinte escala: 
* ANSIEDADE FÍSICO SOCIAL* 

Nada 

parecido 

comigo 

Um pouco 

parecido 

comigo 

Parecido 
comigo 

Muito 

parecido 

comigo 

Tudo a 

ver 

comigo 

1. Sinto-me bem com a aparência do meu  corpo 1 2 3 4 5 

2. Preocupo-me em usar roupas que possam me fazer parecer 

muito magro(a) ou muito gordo(a) 
1 2 3 4 5 

3. Quero ser menos preocupado(a) com meu físico/aparência 1 2 3 4 5 

4.Há momentos que sou incomodado(a)  por pensamentos de 

que os outros estão avaliando negativamente meu peso ou 

minha musculatura 

1 2 3 4 5 

5.Quando me olho no espelho, sinto-me bem em relação ao 

meu físico/aparência 
1 2 3 4 5 

6.Características não atraentes do meu físico/aparência me 

deixam ansioso(a) em certas situações sociais 
1 2 3 4 5 

7.Na presença de outros, eu me sinto apreensivo(a) a respeito 

do meu físico/aparência 
1 2 3 4 5 

8. Fico desconfortável em saber que os outros estão avaliando 

meu físico/aparência 
1 2 3 4 5 

9. Quando tenho que mostrar meu corpo aos outros, fico com 

vergonha 
1 2 3 4 5 

10.Quando estou usando roupa de banho, muitas vezes me 

sinto ansioso com relação a minha forma física 
1 2 3 4 5 
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Apêndice 1– Exercício físico Praticado 

Circule na tabela abaixo, os valores correspondentes à intensidade, duração e frequência de 

sua atividade física: 
INTENSIDADE Valor  

Pesada - Respiração pesada e sustentada por toda a atividade com forte transpiração após alguns minu-

tos (como corre um pouco abaixo ou na intensidade máxima). 
5 

Pesada intermitente - Respiração pesada intermitente com transpiração média (como no tênis). 4 

Moderadamente pesada - Respiração moderada constante (como no ciclismo). 3 

Moderada - Respiração um pouco acima da normal, com picos de respiração moderada (como no 

vôlei). 
2 

Leve - Respiração constante um pouco acima da normal (Como na caminhada). 1 

DURAÇÃO  

Acima de 30 min 4 

20 a 30 min 3 

10 a 20 min 2 

Abaixo de 10 min 1 

FREQUÊNCIA  

Diariamente ou 6 vezes por semana 5 

3 a 5 vezes por semana 4 

1 a 2 vezes por semana 3 

Poucas vezes ao mês 2 

Uma ou menos vezes por mês 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


