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Objetivo 

Este estudo tem como objetivo adaptar a Escala MacArthur de Status Social Subjetivo o contexto 

esportivo brasileiro.  

 

Método  
Trata-se de um estudo de adaptação e validação, de cunho descritivo do tipo survey normativo 

(Thomas; Nelson; Silverman, 2007). Participaram do estudo 387 atletas, sendo 232 do sexo 

masculino e 155 do feminino com média de idade de 22,1(dp=4,5), praticantes das modalidades 

de futebol de campo, futsal, voleibol, handebol, basquetebol, atletismo, judô e karatê das cidades 

de Curitiba- PR, São José do Pinhais-PR, Guarapuava-PR e Florianópolis-SC. Com o intuito de 

avaliar a autopercepção de status dos atletas frente aos aspectos de status social subjetivo da 

família na comunidade, do atleta no clube e categoria (status atual e desejado), o presente estudo 

utilizou o instrumento Escala MacArthur de Status Social Subjetivo Versão para Jovens 

(GOODMAN et al., 2001) . 

 A Escala MacArthur de Status Social Subjetivo Versão para Jovens (GOODMAN et al., 

2001) é composta por uma imagem da "escada social", como ilustrado na figura 2, sendo uma 

forma de retratar a escola, em que no topo da escada estão as pessoas com as notas mais altas, 

maior respeito e mais alta posição social, e na parte de baixo são as pessoas que ninguém 

respeita, ninguém quer ficar próximo e têm as piores notas. Em seguida, o indivíduo marca um 

“X” no degrau em que ela se encontra. Para verificar a pontuação é marcado "1" se houver um 

"X" no degrau mais baixo ou no espaço acima dele, "2" para o próximo degrau ou no espaço 

acima, e assim por diante, até o último degrau, que é marcado "10. 

Resultado  

Para a situação de pesquisa envolvendo o contexto esportivo a escada acima citada foi 

adaptada de forma a retratar o ambiente vivenciado no clube ou em situações comuns referentes a 

pratica do esportiva, dessa maneira, os participantes deveriam indicar primeiramente em qual 

lugar eles se percebiam no clube de uma forma geral e após o lugar que desejariam estar. 

Posteriormente os atletas indicavam qual lugar eles estavam na categoria pertencente e qual lugar 
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desejariam estar. Também foi utilizada uma questão referente a qual lugar na escada social os 

atletas percebiam a família na comunidade. 

 A escala de MacArthur de Status Social Subjetivo foi desenvolvida por pesquisadores 

americanos (ADLER; STEWART, 2007) e vem sendo utilizada em estudos epidemiológicos 

internacionais (SINGH-MANOUX; MARMOT; ADLER, 2005; DEMAKAKOS; NAZROO, 

BREEZE; MARMOT, 2008; HU et al., 2005; SUBRAMANYAM et al., 2012).  

 

Figura 1. Escala Macarthur de status social subjetivo versão para jovens 

 

Goodman et al., (2001) 

Com objetivo de verificar possíveis diferenças entre o status social subjetivo atual x status 

social subjetivo desejado tanto no clube como na categoria, foi proposta uma classificação da 

percepção do status social, nomeada satisfação com o status social subjetivo. Para isso foi 

realizada a subtração do valor obtido no status atual e no status desejado para as duas situações 

(clube e categoria). A partir dos resultados da subtração, a satisfação com o status social 

subjetivo foi classificada em: 

-Valores iguais a 0 (satisfeito com o status) 

-Valores negativos (insatisfeito com o baixo status) 

-Valores positivos (insatisfeito por excesso de status) 

 

Em relação ao processo de adaptação contextual da escala, está se mostrou eficiente, uma vez que 

os atletas não demostraram dificuldades em respondê-la. Sendo assim, a escala Macarthur de 

status social subjetivo está pronta para ser aplicada no contexto do esporte, porém sendo 

recomendado o processo de validação dá mesma para evitar possíveis erros de medição do 

construto. Processo este que será realizado na próxima etapa da presente pesquisa.  


