
UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Medicina de Lisboa

ABERTURA À EXPERIÊNCIA, ATITUDES E

COMPORTAMENTOS SEXUAIS

EM JOVENS DO ENSINO SUPERIOR

Luís André Pereira Veludo Filipe

MESTRADO EM SEXUALIDADE HUMANA

(2ª EDIÇÃO)

2012



A impressão desta dissertação foi aprovada

pela Comissão Coordenadora do Conselho

Científico da Faculdade de Medicina de

Lisboa em Reunião de 28-02-2012.



UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Medicina de Lisboa

ABERTURA À EXPERIÊNCIA, ATITUDES E

COMPORTAMENTOS SEXUAIS

EM JOVENS DO ENSINO SUPERIOR

Luís André Pereira Veludo Filipe

MESTRADO EM SEXUALIDADE HUMANA

(2ª EDIÇÃO)

Dissertação orientada pelo
Professor Doutor Rui Xavier Vieira

Todas as afirmações efectuadas no presente documento

são da exclusiva responsabilidade do seu autor, não

cabendo qualquer responsabilidade à Faculdade de

Medicina de Lisboa pelos conteúdos nele apresentados.

2012



Escolhe um trabalho que ames e não terás

que trabalhar um único dia na tua vida.

Confúcio

A maior recompensa do nosso trabalho não

é o que nos pagam por ele, mas aquilo em

que ele nos transforma.

John Ruskin



Um trabalho de investigação nunca é possível sem o apoio de outras pessoas

quer seja pela motivação, pela supervisão, pela orientação, pela colaboração ou

pela inspiração. Assim, quero aqui agradecer a todos os que me apoiaram nesta

tarefa árdua e longa a que me atrevi:

Ao professor Rui Xavier Vieira por me ter acompanhado e apoiado,

Às minhas colegas e companheiras que foram essências na conclusão deste

trabalho, Ana Patrícia Pereira, Graça Seco e Sandra Alves,

À Odília, à Marta e à Sílvia por me terem ajudado,

Aos meus pais e à minha irmã por me inspirarem,

À Cristina, Maria, Sofia e Isabel por existirem,

E, principalmente, à Catarina pelo cuidado, afecto, paciência e tantas outras

coisas que são difíceis de enumerar. Para a Constança, Rita e Frederico por me

motivarem a querer ainda mais. Por todos vós.



Resumo

O comportamento sexual e as atitudes sexuais resultam da interacção de aspectos

biológicos, cognitivos e afectivos, por sua vez influenciados por dimensões da personalidade

como a Extroversão. Considerando que a dimensão de personalidade Abertura à

Experiência tem impacto na sexualidade (nomeadamente: na atractividade sexual; na

maternidade precoce e início precoce da actividade sexual nos homens; na procura de uma

vida sexual mais variada e nas fantasias eróticas e atitudes menos conservadoras em

relação à sexualidade; procura de prazer e na tomada de decisões de risco) o objectivo

deste trabalho é analisar a relação entre Abertura à Experiência, atitudes e comportamentos

sexuais. Assim, tenciona-se compreender melhor as suas eventuais relações e o peso que

podem exercer entre si.

A amostra constituiu-se por alunos de duas escolas do Instituto Politécnico de Leiria

(IPL), a Escola Superior de Turismo e Tecnologias do Mar (ESTM) em Peniche e a Escola

Superior Educação e Ciências Sociais (ESECS) em Leiria, num total de 181 sujeitos.

Para avaliar a Abertura à Experiência foi utilizado o Inventário de Personalidade NEO

Revisto (NEO-PI-R) e no que diz respeito aos comportamentos sexuais foi utilizada a Escala

de Experiência Sexual (EES). Quanto às atitudes sexuais, a opção recaiu na forma breve da

Escala de Atitudes Sexuais (EBAS), tendo sido necessário traduzir a escala do original Brief

Sexual Attitudes Scale de Hendricks, Hendricks e Reich.

Os resultados sugerem que o contexto em que o jovem se encontra é um factor com

determinante na sexualidade em detrimento da dimensão de personalidade Abertura a

Experiência.

Ainda assim, esta dimensão da personalidade contribui para a manutenção de

comportamentos de maior cuidado com os eventuais riscos e para a manutenção de

relações afectivas mais consistentes e duradouras.

Palavras-chave: abertura à experiência; atitudes sexuais; comportamentos

sexuais; jovens adultos; personalidade



Abstract

Sexual behavior and sexual attitudes are the result of the interaction between

cognitive, biological, and affective dimensions, and are influenced by personality.

Considering that Openness to Experience has an impact on the sexuality (namely: the sexual

attractiveness; early motherhood and the early beginning of sexual activity in men; the

search for a more varied sex life and erotic fantasies; less conservative behavior about

sexuality; looking for pleasure) the aim of this work is to examine the relationship between

this personality dimension and sexual attitude and sexual behaviors. So, the intention is to

understand their possible relations and the weight that they may exercise among them.

The sample used is based on students from two schools of Polytechnic Institute of

Leiria (IPL), the school of tourism and maritime technology (ESTM) in Peniche and the

school of education and social sciences (ESECS) in Leiria, in a total of 181 subjects.

To assess the Openness to Experience was used the Revised NEO Personality

Inventory (NEO-PI-R) and with respect to sexual behavior was used the scale of sexual

experience (EES). Concerning sexual attitudes, it was translated the Brief Sexual Attitudes

Scale (BSAS), from Hendricks, Hendricks & Reich, into the Escala Breve de Atitudes

Sexuais (EBAS).

The results suggest that the context in which the young are it will be a crucial factor in

sexuality, in detriment of Opening to Experience.

Even so, this personality dimension accounts for the maintenance of greater care with

the possible sexual risk and for the maintenance of more consistent affective relationships.

Keywords: opening to experience; sexual attitudes; sexual behavior; young

adults; personality
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Abertura à experiência, atitudes e comportamentos sexuais

em jovens do ensino superior

1 Introdução

A sexualidade tem sido muito estudada nas mais diferentes áreas das

ciências sociais e da saúde. A personalidade tem sido um dos objectos destes

estudos na tentativa de compreender as eventuais relações causais que tem sobre o

comportamento sexual 1-5. A compreensão destas relações é importante porque

permite prever, compreender ou modificar comportamentos. Assim, compreender a

relação entre personalidade, comportamentos e atitudes sexuais, tem impacto na

prevenção de comportamentos de risco, na análise e descrição dos processos

envolvidos na actividade sexual e, também, no tratamento de problemas

relacionados com a sexualidade.

Todos os mamíferos se reproduzem sexualmente, no entanto, os humanos

exibem padrões sexuais distintos dos outros membros desta classe de animais.

Estas diferenças são representativas das estratégias adaptativas que o ser humano

encontrou ao longo da história como resposta às pressões biológicas, sociais e

ambientais.

A evolução permitiu que o ser humano adquirisse características anatómicas

inigualáveis na natureza. Atingir o bipedismo, desenvolver o cérebro ou ainda o

polegar oponente, permitiram que o Homem dominasse o meio onde se encontra.

Consequentemente tornou-se possível pensar sobre o pensamento, o que constitui

um salto evolutivo significativo. Deste modo, a sexualidade, deixou de ser vista

apenas como relação sexual e passou a ser algo mais estruturado 6.
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A vida de hoje está radicalmente transformada quando comparada com as

várias eras da história. Actualmente existe uma maior liberdade sexual com maior

tolerância e com a possibilidade de discutir publicamente sobre diversos aspectos

como: as relações homossexuais ou bissexuais, a pornografia e todo o tipo de

comércio relacionado com o sexo. Não é difícil encontrar em qualquer metrópole e

na internet informação sobre todas as possíveis variações do comportamento sexual

humano, existindo uma cultura sexual e mesmo uma economia baseada na indústria

do sexo 7.

Esta liberdade, no entanto, é recente. Nos últimos 2 mil anos, e mais

especificamente na civilização ocidental judaico-cristã onde nos situamos, a

sexualidade tem sido alvo de muitas e duras restrições não sendo por isso de

estranhar a influência dos costumes religiosos na família, na política, na filosofia, etc.

Só no século XIX, com a evolução da sociedade, é que começam a surgir

estudos e ensaios sobre a vida sexual humana, de onde se destacam os trabalhos

de Ellis, Freud e Krafft-Ebing. Em 1948, Kinsey, elaborou o primeiro trabalho de

investigação que pretendia conhecer os comportamentos sexuais da população

americana, que constitui ainda um marco importante no desenvolvimento da

Sexologia. Outros estudos se seguiram como o Relatório Hite de 1981, a terapia

sexual de Masters e Johnson, os estudos de Kaplan, entre outros 6.

A sociedade actual, no contexto ocidental, permitiu que as relações

humanas se alterassem atribuindo um papel mais predominante à mulher, com um

maior controlo da sua vida, levando-a a conduzir os seus objectivos na procura do

prazer, que se manifesta numa atitude mais descontraída e disponível face ao outro.

Foi a própria sociedade que se sentiu obrigada a definir o que é a

sexualidade. Para a Organização Mundial de Saúde, a sexualidade é “um aspecto
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central do ser humano ao longo do ciclo de vida e engloba o sexo, a identidade

sexual e os papéis sexuais, a orientação sexual, o eroticismo, o prazer, a intimidade

e a reprodução. É vivida e expressa em sonhos, fantasias, crenças, atitudes,

valores, comportamentos, práticas, papéis e relacionamentos. Apesar da

sexualidade poder incluir todas estas dimensões, nem todas poderão ser vividas ou

expressas. A sexualidade é influenciada pela interacção de factores biológicos,

psicológicos, sociais, económicos, políticos, culturais, éticos, legais, históricos,

religiosos e espirituais” 8. Tornou-se um tema que não pode ser desligado de outros

campos científicos e teóricos para se compreender a sua importância e magnitude.

A sexualidade é uma componente fundamental da relação afectiva entre

pessoas e mesmo na forma como cada um se relaciona consigo próprio,

influenciando a saúde física, mental, a qualidade de vida e o bem-estar dos

indivíduos 9.

A diversidade humana, muito especialmente em termos psicológicos, é

facilmente observável em tudo o que é sexual. Tratando-se de uma área associada

ao prazer intenso, surgem diversas formas diferentes de o procurar ou de o

manifestar. Se se olhar para a diversidade de culturas, de ideias, pensamentos ou

personalidades, consegue-se compreender que a variedade é enorme. Pessoas

diferentes terão interesses, valores e atitudes diferentes 10, quer seja em função do

trauma, do desenvolvimento, da personalidade, ou da realidade actual. O ser

humano é uma criatura sexual por natureza estando a sua actividade patente em

todas as actividades humanas, resultando numa cultura sexual praticamente

universal 11.

O comportamento sexual humano é, simultaneamente, resultado das

diversas variáveis biológicas, da dimensão psicológica de cada indivíduo e dos
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aspectos culturais que envolvem a pessoa. A sua complexidade permite que o seu

estudo se desenvolva como área do conhecimento autónoma, possibilitando o

aparecimento de possíveis análises distintas.

Podem-se encontrar algumas razões para que as pessoas mantenham

relações sexuais: sentirem-se valorizadas pelo parceiro; exprimirem o que sentem

pelo parceiro; obterem alívio do stress; cuidarem e ajudarem a desenvolver o

parceiro; aumentarem o sentimento de poder pessoal; sentirem o poder do parceiro;

sentirem prazer; procriarem 7. É portanto facilmente reconhecida a importância da

personalidade na sexualidade humana.

No contexto do desenvolvimento psicológico, a sexualidade tem um papel

vital na evolução dos jovens, muito devido ao seu aparecimento repentino e ao

desenvolvimento rápido na sua complexidade e intensidade 12. Os jovens iniciam a

actividade sexual cada vez mais cedo, mantêm relacionamentos afectivos e sexuais,

mantêm parceiros ocasionais e nem sempre recorrem a métodos contraceptivos de

forma adequada 9.

Há uma relação próxima entre personalidade e atitudes e estes elementos

constituem informações cruciais na previsão do comportamento sexual 10, 11, 13.

Existe, no entanto, um défice de estudos que relacionem a personalidade e atitudes

em relação à sexualidade e, consequentemente, o próprio comportamento sexual 11,

13, embora seja um objecto de estudo nos últimos anos 9, 11, 13-16.

O conhecimento adquirido sobre a relação entre a personalidade, as atitudes

sexuais e os comportamentos sexuais é essencial para o desenvolvimento de

iniciativas e actividades dirigidas à prevenção. Conhecer os aspectos que

influenciam os comportamentos, ou a forma como surgem as atitudes sexuais e se

mantêm permite melhorar todo o processo que leva à mudança de atitudes.
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Actuando quer ao nível cognitivo, comportamental, e principalmente afectivo, uma

prevenção objectivamente dirigida é mais eficaz e eficiente.

Naturalmente, o conhecimento sobre este tipo de relações contribui,

significativamente, para o desenvolvimento de modelos compreensivos sobre o

funcionamento mental humano. Modelos teóricos sobre a influência da

personalidade nos comportamentos sexuais permitem desenvolver as técnicas

terapêuticas, essenciais para a resolução de problemáticas diversas que

condicionam a qualidade de vida.

O presente trabalho tem como objectivo contribuir para esta área de

investigação, mais especificamente, na análise de eventuais relações entre o

domínio de personalidade Abertura à Experiência, as atitudes sexuais e com os

comportamentos sexuais dos jovens adultos.

A apresentação do trabalho realizado divide-se em duas partes. A primeira

remete para a contextualização teórica da investigação. No início é descrito o

conceito de personalidade com uma breve apresentação da sua evolução no campo

da Psicologia. Ainda, no que à personalidade diz respeito personalidade são

referidas vários modelos teóricos, culminando no modelo dos cinco grandes

domínios da personalidade onde se inclui a dimensão Abertura à Experiência. No

final deste primeiro capítulo apresentaremos uma revisão do que esta dimensão da

personalidade trata e as investigações que a relacionam com a sexualidade.

Após a apresentação da personalidade é descrito outro conceito psicológico

de relevante importância, a atitude, nomeadamente as atitudes sexuais. São

apresentadas as definições de atitude e os seus elementos constituintes (a

cognição, a afectividade e o comportamento), bem como uma breve análise da

relação entre atitudes e personalidade. Tratando-se de um trabalho sobre a
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sexualidade humana, são apresentados resultados obtidos no âmbito da

investigação das atitudes sexuais.

Depois de analisadas as atitudes e a personalidade, importa descrever e

definir o que é um comportamento sexual. No terceiro capítulo é analisado o

comportamento sexual num âmbito essencialmente psicológico.

A segunda parte deste documento engloba todo o processo de investigação,

tanto a sua metodologia onde se incluem as hipóteses investigadas, como a

subsequente descrição dos instrumentos, resultados obtidos e sua discussão.

Na apresentação da metodologia de investigação é feito um enquadramento

de todo o processo, nas dimensões geográficas, temporais e, obviamente,

científicas. Além da descrição das etapas realizadas, surge uma apresentação da

instituição onde foi realizada a investigação, além da descrição da amostra estudada

e a justificação da sua utilização. Esta secção não poderia terminar sem a

apresentação das hipóteses estudadas e sua breve explicação.

Os instrumentos utilizados são apresentados de seguida (Inventário de

Personalidade NEO Revisto; Escala Breve de Atitudes Sexuais e Escala de

Experiência Sexual), com uma breve análise da sua pertinência para este trabalho.

Considerando que a Escala Breve de Atitudes Sexuais foi a única escala

utilizada que não estava adaptada para Portugal, foi necessário efectuar todo um

conjunto de procedimentos que permitissem a sua utilização. Esta descrição do

processo é efectuada na apresentação do instrumento. No entanto, os resultados

apenas surgem no capítulo de resultados.

Depois de apresentados os instrumentos e procedimentos, é possível, então,

analisar os resultados e todas as principais relações entre si. Esta secção é

exaustiva na sua apresentação, sendo possível encontrar algumas considerações
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sobre os resultados. No entanto todas as análises relevantes para as hipóteses

colocadas são realizadas na discussão de resultados, onde se incluem algumas

relações, no caso lineares, entre as variáveis.

Este documento, que reflecte todo o trabalho de investigação, não poderia

terminar sem uma conclusão. Aqui é possível encontrar as principais conclusões

retiradas da análise e discussão dos resultados, bem como uma breve descrição dos

principais problemas encontrados e limitações da investigação. São sugeridas ainda

diversas linhas orientadoras de eventuais investigações futuras.
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2 A personalidade

A personalidade é um dos conceitos mais complexos relacionados com o

ser humano. Apesar de existirem diversas definições que remetem para um

mesmo conceito universal é utilizado de várias formas, com várias intenções e

com múltiplas interpretações relativamente à sua origem, desenvolvimento,

função e dinamismo.

Para melhor compreender o fenómeno que é entender a personalidade

são aqui apresentadas as principais teorias da personalidade, com incidência no

modelo teórico dos traços de personalidade.

2.1 Definir personalidade

Personalidade deriva da palavra grega persona, que significa “soar

através de…”. A persona era o nome que os romanos davam às máscaras

teatrais da Grécia Antiga, elaboradas de forma a permitir ao actor que as usava

projectar a sua voz mais longe, além de que devido à forma da própria máscara

transmitia informação sobre o estado emocional da personagem ao público. Mais

tarde acabou por representar a própria pessoa no direito romano e,

progressivamente, a Filosofia foi atribuindo à persona uma personalidade uma

maneira de ser, uma maneira de estar no mundo 17.

A palavra personalidade, em português, deriva do francês personalité e

significa “qualidade ou condição de ser uma pessoa, característica ou conjunto de

características que distingue uma pessoa, conjunto dos aspectos psíquicos que,

tomados como uma unidade, distinguem uma pessoa, especialmente os que

directamente se relacionam com os valores sociais” 18.
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Ao longo da história tanto a Filosofia como a Teologia e, mais

recentemente, a Psicologia, têm-se dedicado ao estudo da personalidade.

Cronologicamente, o primeiro grande modelo de explicação do funcionamento do

ser humano foi a teoria dos humores de Hipócrates que postulava existirem 4

tipos de temperamento (melancólico, colérico, sanguíneo e fleumático)

correspondentes à predominância de um dos humores que se acreditava existir

no corpo humano (bílis negra, bílis amarela, sangue e fleuma). Historicamente, há

um vazio relevante entre a Grécia antigo e o século XIX, no que diz respeito a

novas ideias sobre a pessoa, que se deve à influência da religião no pensamento

Ocidental. No século XIX surge a Frenologia de Franz Joseph Gall que

considerava que as variações nos contornos do cérebro corresponderiam a

características de personalidade 19, ou seja, em função da morfologia do crânio

era possível perceber qual a área do cérebro com maior dimensão e, portanto,

qual a característica de personalidade mais influente.

A preocupação com a formação da personalidade originou trabalhos

extensos dirigidos às perturbações. Ao longo do século XX foram surgindo várias

teorias que as descreviam nomeadamente as teorias de Heymans e Wiersma, de

Kraeplin, de Schneider, a dos tipos constitucionais de Kretschmer e Sheldon, ou

ainda as teorias do condicionamento de Pavlov, Skinner ou Lindsley 10, 19. Na

verdade, só nos últimos 100 anos é que tem sido possível a construção de teorias

da personalidade credíveis e reconhecidas universalmente que permitam

descrever e compreender o que caracteriza a psiquê humana.

As teorias mais relevantes para o estudo da personalidade são o modelo

psicanalítico, o comportamentalista, o humanista e dos traços de personalidade.

Mais recentemente novos paradigmas como o cognitivo-social, o evolucionista e o
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biológico foram surgindo e ganhando maior popularidade adeptos 9-11, 13, 17, 19, mas

os anteriores mantêm-se como os mais conhecidos e estudados.

Cada modelo teórico tenta analisar o comportamento, prevendo-o com

base nas ideias e pensamentos que lhe estão subjacentes, à excepção do modelo

comportamentalista que se baseia num modelo de acção-reacção, atribuindo

menor importância à personalidade. Todos os modelos teóricos tentam perceber

porque é que as pessoas agem como agem, o que as motiva, o que mantém o

comportamento ao longo do tempo, se o comportamento é inato ou é resultado da

experiência, entre outras questões. Cada teoria encontra a sua forma de

responder a estas questões, tentando descrever, predizer e compreender o

funcionamento psicológico do ser humano.

Em 1953, Kluckhohn e Murray 11, tentaram definir a constituição da

personalidade: “Qualquer homem é em certa medida: (a) como todos os outros

homens (b) como alguns outros homens (c) como nenhum outro homem.”.

Pode-se concluir que a personalidade de cada pessoa apresenta

aspectos comuns com outras pessoas e, simultaneamente, características que lhe

são únicas e que a distinguem dos outros. Todas as pessoas são diferentes mas

tal não impede a existência de traços comuns que permitam uma comparação

entre elas.

A definição de personalidade não é simples havendo quem sugira que a

sua definição deve abarcar todos os aspectos da vida e experiência humana 14. O

conjunto de teorias que proliferam, não contribui para uma compreensão unívoca

deste conceito. No entanto, nos últimos anos já tem surgido algum consenso geral

nomeadamente no que diz respeito aos traços mais gerais da personalidade 15.
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Apesar do desacordo entre os vários teóricos da personalidade sobre

uma definição comum, é possível dizer que é um conjunto estável de traços e

características únicas da pessoa que dão consistência e estabilidade ao

comportamento da pessoa 9, 14.

Esta estabilidade é essencial para a previsibilidade do comportamento e a

compreensão da sua capacidade adaptativa. Os acontecimentos na vida de uma

pessoa devidamente assimilados e trabalhados – por via da psicoterapia por

exemplo – permitem à pessoa ajustar-se e melhorar a sua qualidade de vida.

De forma a compreender melhor em que consiste a personalidade e

compreender a importância dos vários modelos teóricos e como se cruzam,

segue-se uma breve descrição dos paradigmas teóricos actualmente mais

relevantes: o psicanalítico, o humanista e o dos traços de personalidade.

2.2 Modelo Psicanalítico

A Psicanálise, desenvolvida por Freud, é a primeira grande teoria

moderna da personalidade e olha para esta como sendo uma estrutura, mais ou

menos hierarquizada que inclui um Id, um Superego e um Ego, numa interacção

que origina conflitos intrapsíquicos.

Do Id provêm pulsões, ou energias interiores, que procuram satisfação ou

saciação. Algumas destas pulsões são intoleráveis para a pessoa e têm que ser

eliminadas ou evitadas na parte consciente da pessoa. O Ego contribui em

colaboração com o Superego para esta protecção. Ao Superego cabe a função de

introdução da cultura, das normas, das regras, dos ideais, etc.. O Ego

corresponde à parte visível da personalidade da pessoa e protege-a dos aspectos
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desagradáveis mais inconscientes e mantém-na em contacto com a realidade e

com o mundo exterior.

Inicialmente a Psicanálise considerava a personalidade como estando

desenvolvida até à idade adulta, estabilizando a partir daí e só se alterando por

via de uma terapia intensa 9. Com a evolução do pensamento psicanalítico e com

a contribuição de diversos autores passou a olhar-se para a personalidade como

estando em interacção dinâmica com o meio.

Sempre esteve presente na teoria de Freud a sexualidade humana, sendo

a base para o desenvolvimento de toda a teoria. Aliás a sua análise da

sexualidade infantil foi sempre muito contestada por diversos autores, constituindo

apesar de tudo um avanço de importância inegável na compreensão do ser

humano.

Adler e Jung, discípulos de Freud, tentaram descrever a formação da

personalidade e a sua organização, cada um com o seu modelo. Adler retirou

peso à sexualidade infantil na formação da pessoa considerando que a motivação

das pessoas era a necessidade de obter sucesso e superar os seus concorrentes

9.

Para Jung, a personalidade era condicionada pelos aspectos da vida da

pessoa, mas também de uma herança cultural e colectiva que determinava o

comportamento. Falava no consciente colectivo e na existência de arquétipos que

correspondiam a elementos elaborados deste consciente comum. Os arquétipos

atingiam-se através do equilíbrio entre opostos, já que uma pessoa é introvertida

e extrovertida, masculino e feminino, racional e irracional, etc., e precisa encontrar

as doses certas para se puder manter estável 9, 11. Definiu um conjunto de

opostos que permitem desenvolver uma série de traços mensuráveis e
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comparáveis entre indivíduos, originando o modelo de Myers-Briggs, muito

utilizado na orientação profissional.

Erik Erikson, a meio do século XX introduz a ideia de que a personalidade

sofre modificações ao longo do ciclo de vida em função dos momentos em que a

pessoa se encontra e, das maiores ou menores, dificuldades com que se vai

deparando.

As teorias de origem psicanalítica serão aquelas que abordam mais

profundamente as motivações das pessoas e tentam intervir nos pensamentos,

afectos e traumas. Consideram também os aspectos únicos da pessoa como

definidores da sua personalidade apesar de existirem traços que podem são

comuns a muitas pessoas.

2.3 Modelos fenomenológicos ou humanistas

Os modelos humanistas surgiram da aglomeração de ideias e teorias

desenvolvidas por vários teóricos com posições diferentes dos psicanalistas e dos

comportamentalistas 9, 11.

Neste grande grupo de dissidentes, que se organizaram no que se pode

denominar a Psicologia Humanista, encontram-se autores como Allport, Fromm

(provenientes da psicanálise) Maslow, Henry Murray ou Carl Rogers.

Os modelos humanistas consideram como mais relevantes aspectos

como a espiritualidade, a tolerância e a criatividade. Olham para o presente como

a chave para a compreensão do comportamento em detrimento do passado e,

acima de tudo, a responsabilidade pessoal de cada um no seu próprio

desenvolvimento pessoal 9.
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Gordon Allport, desenvolveu uma teoria baseada na idiossincrasia de

cada pessoa, considerando que uma análise generalista se tornaria redutora face

à complexidade do ser humano. Considerava a personalidade uma organização

dinâmica em relação com o meio envolvente, que cresce e se desenvolve ao

longo do tempo. Enfatizou a importância da motivação consciente do adulto,

apesar de reconhecer a motivação inconsciente. Além de traços comuns, que

permitem a comparação entre indivíduos, eram importantes as disposições

pessoais peculiares a cada pessoa.

Allport considerava que cada pessoa apresentava um conjunto variável de

traços que lhe eram únicos, num número que variava entre cinco e dez 9. As suas

inovações teóricas acabaram por torná-lo no primeiro estudioso das teorias dos

traços de personalidade.

Outro modelo humanista é o de Maslow – Modelo Dinâmico-Holístico –

que dá enfâse à hierarquia das necessidades, pois considerava que são estas

que motivam o comportamento. Começando com a necessidade de satisfazer as

necessidades básicas e terminando com um último nível motivacional,

correspondendo à necessidade de uma pessoa se auto-actualizar. A forma como

cada um apresenta a sua auto-actualização caracteriza o seu tipo de

personalidade 9.

Carl Rogers desenvolveu a Abordagem Centrada no Cliente que se

baseava na ideia de que as pessoas tendem a desenvolver-se numa direcção

saudável, por via de uma tendência actualizante, no sentido do aproveitamento do

potencial de cada e, de uma tendência formativa que se relaciona com o percurso

dos organismos vivos na direcção de uma cada vez maior complexidade. Rogers

considerava essencial o papel de cada pessoa nas opções que toma e no
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percurso que realiza. Será tanto mais saudável quanto mais aberta à experiência

a pessoa se tornar 9, 11, 13.

O grande problema dos modelos humanistas e, principalmente, do

modelo psicanalítico, é a sua difícil verificabilidade. São modelos teóricos

resultantes mais da experiência clínica dos seus mentores e sempre careceram

de uma comprovação científica.

2.4 Modelo dos traços de personalidade

A aplicação de modelos científicos com rigor estatístico tem permitido o

aparecimento de novos estudos sobre a personalidade. Esta metodologia,

nomeadamente a análise factorial, possibilitou definir dados universais sobre a

mensurabilidade da personalidade e a quantidade de traços que uma pessoa

detém.

A base das teorias dos traços é a premissa de que existem determinadas

características que podem ser isoladas e comparadas com outras pessoas já que,

estão presentes em todos os indivíduos. Assim, um qualquer indivíduo apresenta

um conjunto de traços de personalidade, cada um com um peso variável e que

assim manifestam-se com maior ou menor frequência, caracterizando a sua

personalidade.

Hoje, diversos autores concordam que é possível identificar cinco traços

dominantes que sobressaem constantemente em todas as análises estatísticas

realizadas 9-11, 16, 17, 20. No entanto os nomes, tipos e quantidades de traços vão

diferindo entre si.
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Cattell na década de 70 do século XX encontrava dezasseis traços de

personalidade considerados normais, de um total de trinta e cinco e,

posteriormente Eysenck falava na existência de apenas três factores 9.

No âmbito das teorias dos traços de personalidade há um modelo que faz

referencia a um único traço bipolar de personalidade, o Erotofilia-Erotofobia, que

obtém o seu nome dos dois extremos de uma disposição dimensional relacionada

com a forma mais ou menos negativa ou positiva de afecto como se reage

perante os estímulos sexuais 6. Enquanto a Erotofilia representa o prazer pelo

estímulo sexual, a tendência para experimentar reacções emocionais positivas

perante estes estímulos, a Erotofobia representa a repulsa em relação aos

estímulos eróticos, a tendência para experimentar reacções emocionais negativas

nestas situações.

As teorias dos traços de personalidade têm como primeira referência os

trabalhos de Allport depois desenvolvidos por Eysenck, e culminam com a Teoria

dos Cinco Factores de Robert McCrae e Paul Costa 9. Pela sua relevância,

passaremos a analisar com mais pormenor o modelo de Eysenck e a Teoria dos

Cinco Factores de McCrae Costa.

2.4.1 Modelo “Big Three” de Eysenck

Eysenck desenvolveu um modelo de 3 dimensões de personalidade

desenvolvido com recurso a vários métodos estatísticos. As três dimensões eram

a Extroversão, o Neuroticismo e o Psicoticismo, e seriam factores gerais que

congregariam, cada um, um conjunto mais específico de traços. O Psicoticismo

incluiria a agressividade, a frieza, o egocentrismo, a impulsividade; o Neuroticismo

incluiria a ansiedade, a depressão, a irritabilidade, o humor; por fim, a Extroversão
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incluiria a sociabilidade, a assertividade, a procura de emoções, a actividade, etc.

3.

Cada um destes grandes factores é bipolar, ou seja, apresenta um

oposto. A Extroversão tem como oposto a Introversão, o Neuroticismo opõe-se à

Estabilidade e o Psicoticismo opõe-se à Função do Superego. Para Eysenck,

cada um dos factores apresenta uma base biológica resultado da hereditariedade

e do funcionamento dos diversos sistemas cerebrais 9. Desenvolveu o primeiro

grande inventário de avaliação de personalidade que permitia comparar a

personalidade entre diversas pessoas.

Realizou, ainda, a primeira grande investigação sobre a relação entre

personalidade e comportamentos sexuais 3, 21. Baseou-se no modelo de 3 super-

factores, onde a Extroversão ocupava um lugar central na explicação das

diferenças individuais ao nível da sexualidade. Defendeu que este traço facilitava

os relacionamentos interpessoais e, por consequência, facilitava os contactos

sexuais.

Sugeriu também que o Neuroticismo teria uma influência negativa nas

experiências sexuais, ou seja, quem tivesse elevados níveis deste traço iria

considerar o sexo mais difícil, teria menos experiências com menos parceiros e

preocupar-se-ia mais com os seus comportamentos sexuais além de, apresentar

um maior número de atitudes negativas relativamente à sexualidade 12.

Para o mesmo autor indivíduos com níveis elevados em Psicoticismo

pareciam ter maior preferência por material pornográfico, relações impessoais,

bem como elevada curiosidade sexual mas com uma excitação sexual diminuída

22.
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Estes pressupostos têm sido confirmados por investigações

subsequentes mas em níveis mais moderados do que os previstos por Eysenck

12. Os extrovertidos tendem a desenvolver atitudes mais favoráveis em relação a

sexo com múltiplos parceiros e a experimentarem novas posições sexuais 3, 23,

bem como em manterem relações mais promíscuas 23. Pessoas com níveis

elevados em Neuroticismo parecem ter uma maior tendência a manterem

comportamentos sexuais de maior risco 3.

A combinação entre os vários factores determinaria o comportamento do

indivíduo, sendo possível prever as reacções das pessoas em função do que é

conhecido.

2.4.2 A Teoria dos Cinco Factores

Costa e McCrae por via das suas aplicações do inventário NEO-PI

desenvolveram um modelo baseado no tratamento estatístico das respostas

obtidas. Este modelo tem sido estudado e replicado pelo mundo devido às suas

capacidades de previsão, explicação do funcionamento humano e replicabilidade

14, 16, 20, 24.

Muito graças ao trabalho destes autores, actualmente, é unânime

reconhecer a existência de cinco factores, ou domínios, da personalidade - o

modelo dos “Big Five”, ou “os 5 Grandes”, incluído na Teoria dos Cinco Factores

(FFT*)

*No original Five Factor Theory (FFT)
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Este modelo, segundo os próprios autores, não é definitivo e tenta ser um

esforço de sistematização dos vários contributos teóricos relacionados com os

“Big Five”. Acrescenta, aliás, um conjunto de postulados que, não sendo

novidade, se tornam novos pela sua integração coerente e compreensível 20.

A FFT é uma proposta de paradigma da personalidade que se baseia em

três componentes centrais que por sua vez se ligam a três elementos periféricos

e, que por sua vez representam a interacção com o exterior 14, 16.

Os três componentes centrais, que constituem a personalidade per se,

são as tendências básicas, as adaptações características e o autoconceito. As

tendências básicas correspondem às características genéticas, as aptidões, as

vulnerabilidades, os traços de personalidade, talentos artísticos, orientação

sexual, etc., ou por outras palavras, corresponde às capacidades, às

potencialidades e aos aspectos mais profundos da pessoa. As adaptações

características são as competências, as atitudes e todo o comportamento

adquirido que se desenvolveu fruto da interacção com o ambiente. Enquanto as

tendências básicas são estáveis, as adaptações características são mutáveis,

dinâmicas, sofrendo do efeito da interacção com o meio. O autoconceito, por fim,

corresponde à noção de si, enquanto entidade biológica e psicológica,

nomeadamente à identidade e à auto-estima.

Os três componentes periféricos dividem-se em inputs, as bases

biológicas e as influências externas (as interacções da personalidade com o corpo

biológico e com o ambiente) e outputs, biografia objectiva (tudo o que a pessoa

faz, realiza, concretiza, pensa e sente ao longo da sua vida).

Existem ainda um conjunto de postulados característicos de cada

componente do modelo:
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a) Tendências Básicas

i. individualidade – todos os adultos podem ser

caracterizados pela sua posição relativa numa série de

traços de personalidade que influenciam os padrões de

pensamentos, sentimentos e comportamentos.

ii. origem - os traços de personalidade são tendências

básicas internas.

iii. desenvolvimento – os traços desenvolvem-se ao longo

da infância e atingem uma forma madura na adultícia; a

partir daí tornam-se estáveis.

iv. estrutura – os traços são organizados hierarquicamente

a partir de disposições mais específicas até disposições

mais gerais; Costa e McCrae consideram o Neuroticismo,

a Extroversão, a Abertura à Experiência, a Amabilidade e

a Conscienciosidade constituem os níveis mais elevados

desta hierarquia.

b) Adaptações Características

i. adaptação – ao longo do tempo, as pessoas reagem ao

seu ambiente desenvolvendo os seus padrões de

pensamentos, sentimentos e comportamentos que são

consistentes com as adaptações anteriores e os traços

de personalidade.

ii. desajustamento – em qualquer momento as adaptações

podem não ser completamente adequadas e ajustadas

aos valores culturais e a objectivos pessoais.
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iii. plasticidade – as adaptações características mudam ao

longo do tempo em resposta a mudanças no ambiente,

intervenções intencionais e desenvolvimentos biológicos.

c) Biografia Objectiva

i. determinações múltiplas – a acção e a experiência em

dados momentos são funções complexas de todas as

adaptações características que são elencadas pelo

ambiente.

ii. curso de vida – as pessoas têm planos, calendários,

objectivos que possibilitam acções organizadas ao longo

de períodos de tempo, mais ou menos longos,

consistentes com os traços de personalidade.

d) Autoconceito

i. auto-esquema - as pessoas mantêm uma visão

cognitiva-afectiva de si próprias que é acessível à

consciência.

ii. percepção selectiva – a informação é representada

selectivamente no conceito de si de forma que seja

consistente com os traços de personalidade e dê um

sentido coerente ao indivíduo.

e) Influências Externas

i. interacção – o ambiente físico e social interage com as

disposições da personalidade modelando as adaptações

características, que por sua vez permitem regular o

comportamento.
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ii. percepção – as pessoas prestam atenção e constroem o

seu ambiente de forma consistente com os seus traços.

iii. reciprocidade – as pessoas influenciam selectivamente o

seu ambiente.

f) Processos Dinâmicos

i. dinamismo universal – o funcionamento da pessoa que

permite criar adaptações e exprimi-las em pensamentos,

sentimentos e comportamentos é regulado por

mecanismos cognitivos, afectivos e volitivos universais.

ii. dinamismo diferencial – alguns processos dinâmicos são

afectados diferencialmente pelas tendências básicas do

indivíduo, incluindo os traços de personalidade.

De acordo com a FFT, a personalidade apresenta uma base estável

assente em cinco factores principais, que serão analisados de forma mais

detalhada no próximo ponto e uma outra parte resultado da interacção com o

meio, que existem desde a infância até estabilizarem na idade adulta. Aquando da

adultícia existe um dinamismo nestas estruturas que permite alterações, de maior

ou menor dimensão, na personalidade da pessoa, mas sem colocarem em causa

toda a sua organização 16.

O modelo FFT tem sido muito bem recebido no seio dos teóricos da

personalidade já que se encontra muito bem fundamentado cientificamente e,

consegue, apesar das várias críticas, manter vários aspectos de forma transversal

a vários modelos teóricos. Este modelo conseguiu trazer alguma unanimidade e

organização à área de estudo da personalidade, explicando a estrutura e
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desenvolvimento da personalidade, não só na infância como também na idade

adulta 14.

2.4.2.1 Os cinco factores

A investigação tem permitido concluir que existem cinco factores gerais

que constituem a personalidade. No modelo FFT os factores foram recebendo um

nome que corresponde à característica comum a um grande conjunto de traços.

Para Costa e McCrae, os criadores deste modelo, os traços são dimensões de

diferenças individuais em tendências em mostrar padrões consistentes de

pensamentos, sentimentos, e acções 16.

Cada factor é ainda subdividido em várias facetas que caracterizam um

subgrupo de traços que a esse factor corresponde. Os cinco factores são o

Neuroticismo (N), a Extroversão (E), a Abertura à Experiência (O), a Amabilidade

(A) e a Conscienciosidade (C) †.

O Neuroticismo e a Extroversão serão os factores do ponto de vista

estatístico mais fortes e os mais comuns, foram identificados e denominados em

1968 por Wiggins como os “Big Two” 16 e foram conceptualizados por Costa e

McCrae de forma muito semelhante à de Eysenck 9. Com a continuação dos

trabalhos de investigação, os autores do FFT, encontraram um terceiro factor a

que chamaram Abertura à Experiência. Só algum tempo mais tarde conseguiram

identificar e definir a Amabilidade e a Conscienciosidade.

Costa e McCrae consideraram 16:

† As iniciais utilizadas para identificar cada um dos factores referem-se à palavra em

inglês: Neuroticism, Extraversion, Openness to Experience, Agreeableness e Conscientiousness
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 o Neuroticismo como representando a propensão do indivíduo

para experimentar emoções desagradáveis e perturbadoras, com

correspondentes distúrbios nos pensamentos ou comportamentos;

 a Extroversão como referindo-se a diferenças na preferência por

interacção social e maior actividade social;

 a Abertura à Experiência como correspondendo a uma

receptividade a novas ideias, experiências ou abordagens;

 a Amabilidade como indicando uma preocupação com os outros e

sentimentos de confiança e generosidade;

 e, finalmente, a Conscienciosidade como relacionada com a

organização e realização pessoal, ou seja, quem apresente uma

alta Conscienciosidade cumpre os seus objectivos e é

autodisciplinado, além de ambicioso e trabalhador.

Estes cinco factores principais são tidos como estáveis ao longo da vida e

cada um destes traços integra um grande conjunto de outros traços de

personalidade que caracterizam o comportamento e o contacto com o exterior.

O NEO-PI, desenvolvido por Costa e McCrae engloba os cinco factores

cada um correspondendo a uma escala que por sua vez junta 8 facetas 16. Em

Portugal é utilizada a versão revista, o NEO-PI-R, adaptado para o nosso país em

199714 e é o único questionário de avaliação da personalidade devidamente

validado para Portugal com estes cinco domínios 25.

2.4.2.2 Os cinco factores e o comportamento sexual

Existem diversos estudos que cruzam alguns dos cinco factores de

personalidade e a sexualidade, nomeadamente a Extroversão e o Neuroticismo.
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Actualmente começam a surgir mais investigações envolvendo os restantes

factores.

O Neuroticismo e a Conscienciosidade são os factores que se relacionam

mais fortemente com comportamentos sexuais mais saudáveis 26 e valores

elevados de Neuroticismo, valores reduzidos de Conscienciosidade e valores

baixos em Amabilidade relacionam-se fortemente com comportamentos sexuais

de risco 27.

O Neuroticismo está relacionado com vários problemas da sexualidade,

nomeadamente insatisfação sexual e stress no casamento 28. Maslow, já havia

identificado uma relação óbvia entre auto-estima e satisfação sexual,

considerando que este teria mais peso na relação do que o próprio desejo.

Indivíduos marcadamente neuróticos apresentam níveis mais diminuídos de auto-

estima e, consequentemente, maiores problemas sexuais.

Indivíduos com problemas emocionais, que sejam menos organizados,

persistentes e motivados na prossecução de objectivos (ou seja com baixa

Conscienciosidade), e com níveis mais altos de Neuroticismo, acabam por manter

práticas sexuais de risco 27. Da mesma forma também a baixa Amabilidade

contribui para estes mesmos comportamentos sexuais de risco.

Estes problemas emocionais promovem respostas desviadas que

satisfaçam fácil e rapidamente o nível elevado de ansiedade. Existem dados que

sugerem que a dominância interpessoal, que resulta da junção destas mesmas

características, é um dos aspectos mais importantes na manutenção de relações

promíscuas. Indivíduos que se sentem dominadores, apresentam menos

vergonha na procura de pessoas que partilhem dos mesmos desejos em

contraste com indivíduos mais inibidos que esperam serem “encontrados” 29.
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A Extroversão tem sido associada a desejos sexuais promíscuos e

comportamentos sexuais de risco, talvez devido a uma líbido elevada ou a uma

necessidade de aumentar os níveis de excitação cortical para níveis que lhes

sejam mais agradáveis 23. Facetas da Extroversão podem ser ainda preditivas de

monitorização sexual, bem como da preocupação sexual, além de se

apresentarem negativamente relacionadas com a ansiedade sexual e com o

medo do sexo 30.

As relações momentâneas, baseadas na relação sexual, parecem ser

caracterizadas pela presença de três traços de personalidade característicos, que

se verificam numa série de países: alta Extroversão, baixa Amabilidade e baixa

Conscienciosidade 21. A procura de sensações é o traço mais directamente

relacionado com os comportamentos sexuais de risco.

A baixa Amabilidade e a baixa Conscienciosidade ainda se relacionam

com o tipo de personalidade maquiavélico, com o Psicoticismo de Eysenck e com

a psicopatia, todos estes directamente relacionados com comportamentos sexuais

de risco 23.

A vinculação ansiosa tem sido associada ao Neuroticismo, a vinculação

segura à Extroversão e Amabilidade e a vinculação evitante com o Neuroticismo e

a Introversão 12. A ligação entre a frieza interpessoal e a vinculação evitante

permite que, indivíduos com estas características tenham múltiplos parceiros

sexuais pois evitam relações afectivas duradouras, talvez por medo da rejeição 29.

Indivíduos frios emocionalmente são mais egoístas e mantém relações

sexuais na busca de um prazer cada vez mais intenso, sem preocupação com o

outro. Em contrapartida, indivíduos mais calorosos encaram o sexo como um acto

generoso e uma oportunidade para partilhar afecto e intimidade29.
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A Amabilidade contribui positivamente para a intimidade e para a

capacidade de lidar construtivamente com conflitos relacionais, salientando-se a

reacção ao toque íntimo, o que pressupõe uma relação afectiva e sexual mais

satisfatória e próxima 2, 31.

Schmitt e Buss 32 identificaram sete factores da sexualidade, que se

associam aos “Big Five”. O seu estudo visava encontrar factores independentes,

recorrendo a um agrupamento de adjectivos por via de uma análise lexical,

posteriormente reforçada com questionários à amostra utilizada. Foi possível

encontrar um conjunto de sete tipos de comportamentos e posturas sexuais, cada

um englobando um conjunto de características próprias. Assim, definiram:

orientação de género, investimento emocional, atractividade sexual, disposição

erotofílica, exclusividade da relação, controlo sexual e orientação sexual. Estes

sete tipos de atitudes ou comportamentos sexuais podem caracterizar por

exemplo, os relacionamentos a longo prazo ou a curto prazo, o nível de intimidade

numa relação, o tipo de opções sexuais, etc..

Posteriormente, os mesmos autores cruzaram estas dimensões da

sexualidade com os factores da personalidade, encontrando as seguintes

correlações: Amabilidade, Conscienciosidade e Neuroticismo como relacionados

com a exclusividade da relação, orientação de género e investimento emocional;

e, a Abertura à Experiência e a Extroversão relacionadas com atractividade

sexual, disposição erotofílica, controlo sexual e orientação sexual 32.

Os factores da personalidade relacionados com a reflexão, o controlo e a

procura de tranquilidade, relacionam-se mais com os comportamentos sexuais

direccionados para relacionamentos estáveis e organizados. Por outro lado, os

traços de personalidade relacionados com a Extroversão e a procura de novas
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sensações relacionam-se mais com a busca de novos relacionamentos sexuais,

novas experiências e procura de sensações sexuais mais intensos.

A Abertura à Experiência, no original Openness to Experience (aparece

frequentemente referido pela sua inicial O), surge unicamente no FFM. É a

dimensão de personalidade menos conhecida mas também a mais controversa 14.

A Abertura à Experiência pode ser incluída dentro dos traços de

personalidade mais relacionados com o ambiente envolvente, sendo por

consequência um dos traços que menos influi em aspectos da personalidade

relacionados com o temperamento, mais dependentes da Extroversão e

Neuroticismo.

Este traço deve ser entendido em termos tanto estruturais como

motivacionais. Além de ser um dos constituintes da consciência e do raciocínio,

também motiva a pessoa a agir, procurando aumentar e melhorar a sua

experiência 33.

Habitualmente tem maior influência em aspectos como a espiritualidade e

o desenvolvimento da identidade, a opção por profissões com maior componente

artística ou de investigação. Mantém uma relação negativa com posturas

autoritárias e de “direita” ou conservadoras. É, ainda, o traço que menos

influência tem no desenvolvimento de psicopatologia 34. Afecta as percepções

sociais e a formação de atitudes de âmbito social, a escolha de amigos e do

esposo ou esposa, actividade política e inovação cultural 33.

Foram identificadas relações entre a Abertura à Experiência e baixos

níveis de nervosismo em homens na relação sexual 22, provavelmente porque

indivíduos com elevados níveis neste traço não são conservadores e portanto

preferem novidades e acabem por correr riscos. Relativamente a mulheres, foi
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identificada uma relação entre Conscienciosidade e relações sexuais reduzidas,

provavelmente devido à forma organizada e objectiva com estas mulheres lidam

com a vida e portanto mais contidas nas manifestações sexuais.

A Abertura à Experiência é composta pela fantasia, pela sensibilidade

estética, amplitude de sentimentos, curiosidade intelectual e pelo juízo liberal.

Este conjunto de traços representa então a procura produtiva, a apreciação da

experiência, bem como a tolerância e a curiosidade pelo que é novo 14. Estes

componentes, no instrumento de medida das “Big Five” o NEO-PI-R,

correspondem às 6 facetas: fantasia, estética, sentimentos, acções, ideias e

valores 14, 33.

Pessoas com níveis elevados de Abertura à Experiência têm uma maior

preferência pela novidade, pela variedade, experiências intensas e pela

complexidade. São imaginativas, sensíveis à arte e à beleza, com um portfólio

emocional considerável 33, flexíveis, intelectualmente curiosas e liberais.

No seu oposto, pessoas com baixos níveis têm uma preferência por

aquilo que é familiar, pela rotina, segurança e pela simplicidade 33. Pessoas

“fechadas” são terra-a-terra, sem interesse pela arte, sem competências

emocionais, inflexíveis, sem curiosidade e tradicionalistas.

Aparentemente há uma relação entre a Abertura à Experiência e o traço

de personalidade Busca de Sensações que sugere que os comportamentos de

procura de sensações fortes que acarretam risco possam ser explicados,

também, pela Abertura à Experiência.

A Busca de Sensações está associada à impulsividade, referido por

Zuckerman no seu modelo alternativo dos “Big Five” 35, sendo definido como um

traço caracterizado pela busca pela novidade, por novas situações estimulantes e
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variadas, além de implicar a motivação para correr riscos, de vários tipos, para

levar a cabo essa experiência. Sendo muito semelhante com a Abertura à

Experiência. Apesar de ter uma correlação transversal com todos os 5 factores do

modelo NEO, é com a Abertura à Experiência que apresenta uma maior

correlação 36-38.

A Busca de Sensações tem sido amplamente associada a

comportamentos de risco, nomeadamente o comportamento sexual de risco 35, 39,

a desporto de aventura, a actividades ilegais 37 e também actividades financeiras

de risco 35, sendo certo que quem apresente valores elevados neste traço têm

menos probabilidade de praticarem sexo seguro 40. Este traço de personalidade

sofre, ainda, influência do traço ansiedade da personalidade, havendo uma

relação positiva entre busca de sensações e maior ansiedade 38.

Indivíduos com níveis mais elevados em Busca de Sensações têm um

maior número de parceiros sexuais, atitudes sexuais mais permissivas, utilizam

menos o preservativo, têm maior probabilidade de manterem relações sexuais

fora da relação afectiva actual (namoro, casamento ou similar) 36.

2.4.2.3 Abertura à Experiência e sexualidade

No geral, sempre se considerou a Extroversão, a Amabilidade, a

Conscienciosidade e o Neuroticismo como sendo os factores que influenciam o

comportamento sexual 23, no entanto, existem dados que permitem concluir que a

Abertura à Experiência, tem afinal um papel importante na sexualidade 4, 30, 41.

Estudos sugerem que é a Abertura à Experiência que mais se relaciona

com as atitudes sexuais 4, ainda que todos os traços tenham influência nas
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atitudes e comportamentos no relacionamento entre duas pessoas e vinculação

34.

A Abertura à Experiência, em mulheres com casamentos de longa

duração, parece contribuir significativamente para o sentimento de satisfação

sexual do casal, devido à disponibilidade e motivação das mulheres para a

relação sexual, o que tendencialmente satisfaz os maridos 42.

Parece haver uma correlação entre este traço de personalidade e

comportamentos sexuais como: relações sem preservativo, maternidade precoce

e início precoce da actividade sexual nos homens 41, com a procura de uma vida

sexual mais variada, um maior nível de desejo e fantasias eróticas e atitudes

menos conservadoras em relação à sexualidade 14, 33.

A procura de prazer e a tomada de decisões de risco, além da

manutenção de comportamentos de risco parece estar associado à Abertura à

Experiência 38, 41, nomeadamente no uso de substâncias e na menor preocupação

com comportamentos saudáveis 26.

Há uma associação entre a Abertura à Experiência, nomeadamente no

seu traço Fantasia, e a monitorização sexual, a motivação sexual, preocupação

sexual e uma baixa satisfação sexual. Indivíduos mais abertos à experiência

sentem-se atraídos por pornografia e pela ideia de manterem relações sexuais em

grupo 30, bem como uma relação com parafilias 43.
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3 As atitudes sexuais

As atitudes são uma organização relativamente estável de crenças sobre um

objecto ou uma situação que predispõem a pessoa a responder preferencialmente de

uma determinada forma em detrimento de outras formas de resposta1.

Para Fishben e Ajzen 44, o conceito atitude apenas deve ser utilizado em

situações bipolares com alguma carga afectiva já que são os afectos que distinguem

a atitude de outros conceitos. Estes mesmos autores consideram que uma atitude é

uma predisposição aprendida para responder consistentemente de uma maneira

favorável ou desfavorável em relação a um determinado objecto. No entanto, esta

predisposição não quer dizer que a pessoa apenas mantenha apenas um tipo de

comportamento já que dispõe de um reportório variado de possibilidades. A atitude

depende do peso do afecto em relação a esse objecto, ou situação, e que vai fazer

pender para uma das possibilidades de comportamento.

A atitude é um constructo hipotético referente à tendência psicológica que se

expressa numa avaliação favorável ou desfavorável de uma entidade específica 1, 45,

46. Existe um consenso geral de que a atitude representa uma avaliação rápida de um

objecto psicológico compreendido em função de dimensões polarizadas como bom-

mau, agradável-desagradável ou simpático-antipático 47.

As atitudes são subjectivas, reflectem a forma como uma pessoa vê um

objecto ou uma situação e não necessariamente a realidade desse objecto ou

situação. Assim, devem ser consideradas como parte subjectiva do Eu, que é onde se

encontram os pensamentos, sentimentos e acções que governam a forma como uma

pessoa vive a sua vida 46. São, portanto, uma manifestação da personalidade de cada

um.
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As experiências que uma pessoa vive no decurso da sua vida vão

contribuindo para o desenvolvimento de ideias e de crenças sobre o que a rodeia, que

resultam das observações directas ou inferências que ocorrem. Estas acabam por

influenciar a associação entre o afecto e o objecto em causa, já que quantas mais

vezes se recorre a uma determinada crença vai-se reforçando a associação entre

objecto e afecto.

As crenças são passadas como forma de transmitir valores intergeracionais e

que levam ao desenvolvimento de atitudes. Servem como protecção contra conflitos

internos ou externos ou forma de preservar a imagem, permitem reduzir a quantidade

de energia psíquica despendida num determinado momento - espera-se que as

atitudes surjam automaticamente perante um estímulo sem esforço da pessoa como

forma de economia psicológica, contribuindo para a integração social, para a defesa

do ego, etc. 44-47.

Se por um lado algumas ideias mantêm-se ao longo da vida, outras há que

mudam em função de determinadas circunstâncias. Por exemplo crenças sobre

religião, política, nacionalidade, entre outros, mantêm-se estáveis, enquanto ideias

sobre o resultado do comportamento ou sobre outra pessoa já poderão variar

consideravelmente 44. Também é verdade que as atitudes tendem a cristalizar com a

idade tornando-se mais difícil mudá-las 47.

Uma outra característica relevante para as atitudes é a sua acessibilidade, ou

seja, a facilidade com que é acedida, resultado da forma como foi aprendida e a

frequência com que é utilizada. Quanto menor o tempo necessário para lhe aceder

maior será a sua força e maior a dificuldade em alterá-la.

Um modelo de referência no estudo das atitudes é a Teoria do

Comportamento Planeado. De acordo com este modelo a presença real ou imaginária
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de um objecto activa a sua avaliação, favorável ou desfavorável, e origina uma atitude

em relação a esse objecto. Esta atitude activa respostas de nível cognitivo, afectivo e

comportamental, consistentes com a atitude no seu geral. O controlo comportamental

percebido, ou seja a noção que se tem da facilidade com que se pode realizar esse

comportamento, bem como a pressão social, vão influenciar a atitude de um modo

geral e o comportamento em si 1, 44, 47.

Em termos genéricos uma atitude pode ser dividida em três componentes: a

afectiva, a comportamental e a cognitiva 46. A componente cognitiva corresponde às

ideias e crenças sobre o objecto; a componente afectiva corresponde ao aspecto

sentimental associado a esse objecto; e a componente comportamental corresponde

à acção, ao agir sobre o objecto em causa. O comportamento nem sempre se

manifesta porque é possível activar a atitude sem que isso signifique agir sobre o

objecto.

As atitudes são adquiridas no processo de socialização. Num primeiro

momento são moldadas pelos pais e englobam as crenças familiares e da

comunidade; durante a adolescência vão sofrer a influência dos grupos de pares; e,

finalmente, na idade adulta, sofrem a acção da comunicação social e do meio

envolvente.

As atitudes aprendem-se ao longo da vida da pessoa e, como tal, resultam da

influência externa no sentido de se adquirirem as ideias, crenças ou valores

consideradas relevantes para o contexto. Por outro lado, a própria pessoa realiza um

esforço integrativo, ajustando-se aos que a rodeiam 48.

Apesar de duas pessoas poderem apresentar uma posição favorável em

relação a um assunto, a intensidade da sua opinião pode colocá-las em posições

diferentes. Enquanto uma pode situar-se no extremo da escala a outra pode situar-se
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numa posição muito mais moderada e/ou menos radical 49. A componente afectiva

regula a intensidade da atitude.

Tanto os traços de personalidade como as atitudes são constructos

hipotéticos, impossíveis de serem observados por via directa. É necessário recorrer a

instrumentos de avaliação indirectos, ou seja instrumentos que avaliam o

comportamento ou a resposta da pessoa em relação a determinado estímulo e daí

inferir-se a atitude subjacente 1.

A avaliação das atitudes apenas é possível recorrendo a instrumentos que

podem ser de auto-preenchimento ou de hetero-preenchimento. Parte-se do princípio

que se pode avaliar a atitude analisando a forma como dizem se situar em relação a

determinado assunto, a emoção que lhe associam ou a forma como tendem a

comportar-se.

O estudo das atitudes assume importância quando se trata de temas

polémicos, tal como o da sexualidade, porque permite compreender melhor a

sociedade no seu geral. Ao se conhecerem melhor as motivações e aquilo que o faz

uma pessoa agir, poder-se-á intervir de uma forma mais ajustada à realidade.

3.1 As atitudes sexuais e o comportamento sexual

As atitudes sexuais e o comportamento sexual têm origem em esquemas

complexos que relacionam aspectos culturais, interpessoais e psicológicos, já que vão

depender das normas da sociedade, das estratégias de relacionamento e a forma

como a pessoa lida com a sexualidade 50, 51. Ainda que não sejam equivalentes, a

verdade é que a análise e avaliação do comportamento sexual é uma forma útil de

compreender as atitudes sexuais. Verifica-se frequentemente que o estudo das

atitudes e dos comportamentos sexuais sobrepõe estes dois conceitos 45, 52.
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Por atitudes sexuais entendam-se todas as atitudes que reflictam aspectos da

vida sexual da pessoa incluindo aspectos sociais, biológicos e psicológicos. A título de

exemplo: atitudes face à homossexualidade, à masturbação, ao aborto, ao

relacionamento afectivo, ao prazer, etc.

O comportamento sexual resulta da interacção de aspectos biológicos

relacionados com a procura da satisfação e elemento motivador para a acção,

aspectos cognitivos nomeadamente as ideias e crenças subjacentes às atitudes e

aspectos afectivos que vão modular toda a actividade sexual entre duas pessoas. Por

fim, as consequências do comportamento vão influenciar cada uma destas

componentes regulando comportamentos futuros 51.

A sexualidade tem sido vivida de forma muito restritiva por via da sua

negação, proibição e obsessão na sua repressão 51. Nos últimos anos, desde a

introdução da pílula e das alterações sociais dos anos 60 do século XX, a atitude face

à sexualidade tornou-se cada vez mais permissiva 50. Actualmente, a sociedade

valoriza o prazer e a experimentação originando uma maior abertura relativamente

aos comportamentos sexuais 51, 53, acompanhando uma maior igualdade no

comportamento sexual de homens e mulheres, que por sua vez leva à criação de

novas normas sociais 54.

O estudo da sexualidade pré-marital e extramarital, da homossexualidade, da

Permissividade sexual, entre outras atitudes 1, 53, 55, 56 têm contribuído

significativamente para um melhor conhecimento da realidade. No entanto, há falta de

instrumentos que possibilitem analisar as atitudes sexuais numa perspectiva

multidimensional 55.
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Hoje já se sabe que um jovem com uma auto-imagem em que se considera

sexualmente competente tende a ter alguma experiência, a apresentar uma auto-

estima e uma auto-eficácia sexual mais elevadas e atitudes sexuais mais moderadas.

Os púberes sexualmente experientes tendem a ser idealistas e, apesar da

sua experiência, inseguros no relacionamento sexual. Os jovens com uma identidade

sexual aventurosa apresentam uma auto-estima e uma auto-eficácia elevadas, com

atitudes positivas em relação à excitação e exploração sexuais, utilização do outro

para obtenção do prazer e recurso a comportamentos de risco. Os que baseiam o seu

comportamento na procura de sexo são na sua generalidade homens, têm atitudes

muito positivas em relação à exploração sexual, pouco vontade de se ligarem

afectivamente e têm dificuldade em recusar actividade sexual 6.

De acordo com Lopez e Fuertes51 as atitudes face à sexualidade podem ser

divididas em 2 grandes grupos: atitude conservadora e atitude liberal.

A atitude conservadora consiste numa forma de olhar para a função da

sexualidade como apenas servindo a reprodução. Costumam considerar como válidos

os comportamentos que ocorrem dentro do casamento com vista à reprodução. A

educação sexual é tolerada desde que considere o valor da vida, da família e o

cuidado com os filhos. Pode ser dividida ainda em três tipos:

 atitude de interdição: os comportamentos em relação à sexualidade

são os de contexto social já ultrapassado, baseados na negação,

culpabilidade e repulsa. Indivíduos que apresentem esta atitude

tendem a considerar a sexualidade perigosa, o que por sua vez leva a

comportamentos de rigidez e obsessão, porque é impossível uma

pessoa libertar-se dos sentimentos e desejos sexuais.
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 atitude de dependência: refere-se a uma atitude de submissão àqueles

que as pessoas consideram ser as autoridades na matéria. Atribuem a

estes “especialistas” todas as decisões, muito por medo, por

considerarem que não dominam o tema, sendo uma atitude comum em

pessoas de fraco nível cultural.

 falso naturalismo: refere-se a um falso liberalismo. São pessoas que,

apesar de considerarem as ideias mais conservadoras exageradas,

ainda receiam a sua sexualidade, preferindo não falar sobre o tema e,

considerando exagerada a educação sexual.

A atitude liberal consiste numa visão da sexualidade com múltiplas

possibilidades, atribuindo à própria pessoa a capacidade de julgar o seu

comportamento. Quem apresenta esta atitude tende a ser mais liberal no que diz

respeito a políticas e leis relacionadas com a sexualidade. Também se dividem em

três tipos:

 atitude liberal individualista: uma atitude muito comum nos jovens e

que remete para uma postura egocêntrica e radical, em que se

considera que não devem existir regulações sociais e que tudo é

permitido, e onde a opinião do outro não é relevante, apenas a vontade

do próprio.

 atitude liberal impositiva: muito influenciada por políticas de “esquerda”,

as pessoas que mantêm esta postura acreditam que é necessário

impor mudanças para que a sociedade se possa organizar de forma a

levar a alterações sociais, consideradas necessárias. Esta atitude

acompanha, normalmente, situações de mudança da própria pessoa,



53

como a mudança de uma atitude conservadora para uma atitude liberal

(muito comum com a entrada no ensino superior).

 atitude liberal aberta: normalmente são pessoas tolerantes

relativamente a todas as formas de sexualidade e aceitam-na como

uma coisa natural, não a receando. Vivem a sua sexualidade

normalmente e aceitam os outros como são.

O início da actividade sexual vai depender 6:

 da religião, já que quanto mais religiosa for a pessoa menor a

probabilidade de relacionamentos sexuais;

 dos objectivos académicos, por exemplo jovens com ambição

académica atrasam o início da actividade sexual ou mantêm uma

frequência reduzida;

 da idade, já que jovens com propensão ao risco apresentam maior

probabilidade de terem comportamentos sexuais de risco;

 da depressão e das perturbações do comportamento nas raparigas que

aumentam a probabilidade de virem a ter relações sexuais;

 do contexto socioeconómico; e do relacionamento com colegas com a

mesma experiência.

Os homens apresentam geralmente comportamentos mais permissivos e as

mulheres maior preocupação com atitudes de planeamento familiar e educação

sexual 53, 57, 58. Aproximadamente 95% dos homens e 99% das mulheres consideram

que a contracepção faz parte de uma sexualidade responsável 59. Curiosamente,

actualmente os homens têm vindo progressivamente a desenvolver atitudes mais

positivas em relação à afectividade na relação 53.
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A maior parte das teorias sobre o funcionamento psicológico encaram os

homens como sendo mais experientes sexualmente e com maior liberdade sexual, o

que leva a atitudes sexualmente mais liberais 60. A Permissividade sexual,

nomeadamente nos adolescentes, tem sido associada a falta de apoio por parte dos

pais, professores e outros profissionais, originando comportamentos de risco vários 61.

Numa meta-análise de estudos sobre a sexualidade a nível mundial 60, os

homens apresentam atitudes mais permissivas face ao sexo casual. Relativamente ao

sexo pré-marital numa relação, à Permissividade sexual e à masturbação, homens e

mulheres apresentam atitudes muito próximas sem diferenças significativas. Também

não foram identificadas diferenças relativamente à probabilidade de terem relações

sexuais orais e de comportamentos sexuais entre pessoas do mesmo sexo. De forma

geral os homens, em comparação com as mulheres, apresentam um maior desejo e

maior motivação para a relação sexual, relações sexuais mais frequentes e com mais

parceiros.

No estudo “National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles II” 62 realizado

no Reino Unido, verificou-se que tanto homens como mulheres no que diz respeito a

relações sexuais heterossexuais, apresentam valores semelhantes relativamente a

sexo oral, anal e vaginal. Praticamente 90% da população analisada refere relações

vaginais e cerca de 87% refere ter tido sexo oral e perto de 25% refere já ter tido

relações anais.

Neste mesmo estudo, a sexualidade pré-marital é mais tolerada comparando

com a relação sexual noutras formas de relacionamento e, a religião influência

negativamente o nível de tolerância a relações pré-maritais. Relativamente a relações

sexuais casuais, os homens são mais tolerantes do que as das mulheres e esta

tendência inverte-se no que diz respeito à homossexualidade 62.
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Relativamente à realidade norte-americana 60, os homens atingem o orgasmo

na relação sexual com mais frequência e masturbam-se, comparando com as

mulheres, sendo a masturbação mais frequente em jovens que já iniciaram relações

sexuais do que em jovens sem experiência 6.

Nos Estados Unidos foi ainda identificado um esquema de comportamentos

sexuais que começa com beijos e termina com a introdução do pénis na vagina 6. Em

primeiro lugar beijam-se, depois tocam partes do corpo do outro de forma sensual‡,

em terceiro lugar tocam-se acima da cintura§, depois tocam nos genitais** e por fim

segue-se a introdução do pénis.

Em Portugal os estudos indicam que os jovens iniciam a sua actividade

sexual cada vez mais cedo, com principal incidência nas mulheres 63. Culturalmente é

ainda identificado um duplo padrão sexual social que atribui maiores restrições à

mulher do que ao homem 64.

Num estudo realizado por Matos, Reis e Ramiro59, a totalidade das mulheres

a frequentarem o ensino superior consideram muito importante os sentimentos e a

comunicação no relacionamento, enquanto 2,5% dos homens consideram ser pouco

importante e, para 87,2% dos homens e 76,9% das mulheres, o sexo é uma parte

importante da vida.

Ainda de acordo com o mesmo estudo, cerca de 7% das mulheres jovens

consideram o prazer sexual pouco importante e apenas 3,2% dos homens o

consideram pouco importante. O prazer durante a relação sexual é fundamental para

‡ Nos E.U.A utiliza-se a expressão necking para este comportamento

§ Nos E.U.A utiliza-se a expressão petting para este comportamento

** Nos E.U.A utiliza-se a expressão heavy petting para este comportamento
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os jovens portugueses com 96,7% das mulheres e 95% dos homens a considerarem-

se muito satisfeitos sexualmente e 69,9% dos homens e 52,9% das mulheres a

julgarem o orgasmo a melhor experiência do mundo 59.

Actualmente acredita-se que as diferenças entre homens e mulheres são

menores do que é teorizado 6, 60. Ainda assim, encontram-se diferenças na

Permissividade e na experiência sexual. Estas diferenças podem dever-se ao facto

dos homens quererem dar uma boa imagem de si e, das mulheres quererem dar uma

imagem de menos experientes devido a factores como o duplo padrão, o medo da

gravidez, a educação sexual, a um menor número de experiências satisfatórias das

mulheres, etc..
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4 Comportamentos sexuais

Olhar para a relação sexual e reduzi-la apenas a comportamentos, sem a

componente afectiva, é sempre ingrato. No entanto, para uma melhor análise da

sexualidade humana é importante, por vezes, reduzir elementos afectivos aos seus

componentes primários e despi-la daquilo que caracteriza o ser humano, o sentimento

e a racionalidade.

A relação sexual é uma das principais fontes de obtenção de prazer do ser

humano e pode ser dividida em três modalidades de interacção sexual: o fazer, sexo

como performance, ou troca de serviços; o ter, sexo como produto de troca; o ser, o

sexo como forma de amor 57. Baseia-se na obtenção de prazer e na intimidade entre

os envolvidos 65, caracterizada pela existência de reciprocidade que lhe permite

assumir uma dimensão maior, onde se inclui a partilha e o desenvolvimento de

relações afectivas duradouras 57.

A sexualidade frequentemente entendida apenas numa perspectiva

heterossexual, direccionada para a reprodução e centrada na zona genital, efeito de

uma cultura ocidentalizada organizada em torno da religião judaico-cristã 57. Nos

últimos anos temos assistido a uma alteração desta perspectiva convencional, com

diversas mutações nas atitudes e comportamentos.

Apesar de ser um conceito universal, já que todos os seres humanos são

seres sexuais, a verdade é que é alvo de interpretações, avaliações e análises muito

díspares. Será, eventualmente, a área mais controversa do comportamento humano.

Esta característica leva a que sexualidade humana seja vivida de forma tão diversa

quanto o número de pessoas que existem na terra. No fundo cada pessoa faz a sua

aprendizagem da sexualidade e da relação sexual.
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Deste modo, o comportamento sexual sujeita-se a uma interpretação

individual e, logicamente, esta interpretação vai provocar uma variação nas respostas

a questões relacionadas com o tema 66. Não se trata apenas de um aspecto biológico,

mas assume um papel de relevo na dinâmica psicológica e social na humanidade.

As variações na etnicidade, cultura, religião, estatuto socioeconómico, entre

outros, explicam a grande diversidade que existe na sexualidade. Por exemplo,

indivíduos negros têm mais parceiros sexuais e começam a actividade sexual mais

cedo em comparação com indivíduos brancos; indivíduos de grandes cidades têm

mais parceiros sexuais, mais parceiros casuais e mais relações extramaritais em

comparação com indivíduos de meio rural67.

O efeito cultural é marcado, por exemplo na realidade anglo-saxónica a

definição de sexo é curiosamente influenciada pela confusão originada pelo caso

Clinton-Lewinsky 66 e pelas políticas de abstinência promovidas nos EUA. Em vários

estudos realizados a noção de que sexo oral é um comportamento sexual varia entre

20% e 58% dos inquiridos 68, 69. A idade e, nalguns casos, o género encontram-se

entre as características pessoais que afectaram a definição do que constitui ter sexo

em algumas amostras 70.

A definição do que é “sexo” é vaga, nomeadamente sobre quais são os

comportamentos sexuais que aí se incluem. Normalmente refere-se apenas à

penetração do pénis na vagina, caso contrário não seria necessário separar o sexo

oral e o sexo anal 69.

Homens e mulheres aproximam-se na importância que dão a vários

comportamentos sexuais, ainda assim os homens dão mais valor ao coito, à

manipulação dos órgãos genitais, ao contacto orogenital e ao orgasmo do que as

mulheres 5. Elas por seu lado valorizam mais as carícias, abraços e beijos, a
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comunicação verbal e a proximidade emocional entre parceiros 57. Em ambos os

sexos a paixão e a proximidade emocional são as maiores motivações para a relação

sexual, com o compromisso e o divertimento a situarem-se nas razões menos

importantes. Os homens são também aqueles que demonstram maior interesse em

realizar novas experiências no campo do comportamento sexual 69, 71.

Num estudo realizado em Portugal com estudantes universitários70 sobre os

comportamentos que constituem relação sexual, as relações vaginais foram o

comportamento mais referido, seguidas pelas relações anais e pelos contactos

orogenitais. Foram ainda referidos, embora por menos pessoas, tocar nos genitais do

parceiro ou este tocar nos seus com ocorrência de orgasmo. Comportamentos como

beijos, contactos boca-mamilos, masturbação até ao orgasmo na presença um do

outro, masturbação ao telefone ou ao computador até ao orgasmo e ainda toques nos

genitais sem orgasmo, não foram considerados como comportamentos associados à

relação sexual, mas ainda assim foram considerados no que se pode denominar

infidelidade.

Mas quais são os comportamentos sexuais normais ou típicos? Para

responder a esta questão é necessário recorrer à estatística. Normalidade refere-se

àquilo que a maior parte das pessoas fazem, tornando-se a norma ou comportamento

comum. Ainda assim, grosso modo, é possível obter alguns dados da investigação

sobre os comportamentos sexuais normais.

Analisando uma série de investigações 58, que referem dados obtidos em

diversos estudos ao longo dos últimos anos, conclui-se que a relação sexual com o

homem, ou a mulher por cima, e ambos deitados cara-a-cara é a posição mais

frequente. Nos EUA, o coito é o mais referido, seguindo-se o sexo oral e por fim o
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sexo anal. Ainda assim o sexo oral tem subido a sua frequência nos grupos mais

jovens, nomeadamente universitários.

Os comportamentos sexuais centram-se inicialmente no beijar e no tocar, na

penetração, estimulação orogenital e na masturbação. Os comportamentos atípicos

correspondem a parafilias diversas, tanto formas menos agressivas como formas

mais agressivas 72. Os comportamentos sexuais mais íntimos serão: relação sexual

em si, contacto da boca do homem com os genitais femininos e vice-versa, mantidos

de forma recorrente e com o parceiro actual 71.

A masturbação é referida como comum em ambos os sexos, já a utilização de

equipamentos ou brinquedos sexuais como suporte não é frequente 66, 69, 70.

Indivíduos que se masturbam frequentemente apresentam uma maior abertura para a

sexualidade e assim, têm tendência a manterem relações sexuais mais vezes e a

estarem mais satisfeitos com a sua sexualidade 5.

Em Portugal 31% dos homens e 17,4% mulheres, a frequentarem o ensino

superior, referem ter tido a sua primeira relação sexual até aos 16 anos,

demonstrando que os homens emancipam-se sexualmente mais cedo que as

mulheres. Quanto à manutenção de relações amorosas, 56,5% dos homens jovens e

62,5% das mulheres jovens referem manter um relacionamento actualmente e,

destes, aproximadamente 40% mantém essa relação há 2 anos ou mais. No que diz

respeito a relações sexuais com relacionamento amoroso, 85,9% dos homens 82,6%

mulheres, referem manter relações sexuais 59.

Ainda de acordo com este estudo, apenas 74% dos jovens assumem ter sido

por mútuo acordo o início da primeira relação sexual, o que demonstra que um quarto

dos jovens tem relações por acaso, por iniciativa do outro ou por se sentir

pressionado 59.
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Ainda que relativamente comuns, existe um conjunto de comportamentos de

risco tais como: a relação vaginal ou anal sem preservativo, dois ou mais parceiros

sexuais simultâneos, relações sexuais fora de uma relação afectiva, principalmente

com estranhos ou pessoas que consumam drogas intravenosas, ter relações sexuais

sob a influência de álcool ou outras drogas, que podem potenciar não só o

aparecimento de doenças sexualmente transmissíveis como também uma gravidez

indesejada.40. Alguns destes comportamentos, em função do contexto em que se

desenvolvem podem ser considerados atípicos devido à eventual assunção do risco.

Mais uma vez, no ensino superior português 16,6% dos homens assumem

uma relação sexual com outra pessoa durante o relacionamento amoroso, enquanto

apenas 3,6% das mulheres também o assumem. Quanto a parceiros sexuais

ocasionais, 57,4% dos homens e 11,7% das mulheres referem terem tido um 2 ou

mais parceiros, destes 4,7% dos homens referem este comportamento como muito

frequente. No que diz respeito a relações sexuais associadas ao consumo de álcool,

72,7% das mulheres referem nunca ter acontecido e apenas 46,9% dos homens

referem também nunca ter acontecido, destes 2,5% dizem ser muito frequente. Não

são muito frequentes as relações sexuais associadas ao consumo de substâncias, já

que 89,3% dos homens e 96,7% das mulheres referem que nunca aconteceu 59.

Nesta dissertação assume-se que definição de comportamento sexual é

qualquer acção que leva a uma recompensa sexual, a um estado de afecto positivo

activado por uma estimulação física da genitália ou representações mentais dessa

estimulação 65.

Esta definição remete para a imaginação e a capacidade de prever um

determinado comportamento. A relação sexual baseia-se na obtenção de prazer por
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via dos órgãos sexuais mas, devido à complexidade do ser humano, os órgãos com

carácter sexual acabam por ser todos os órgãos do corpo humano.

A mente humana detém um poder de imaginação e raciocínio que ultrapassa

todos os outros seres vivos e, como tal, permite uma sexualidade bastante complexa

que ultrapassa o mero acto de relação sexual. Ainda assim, pode-se dizer que tudo

culmina com o prazer obtido numa relação entre duas pessoas, reais ou imaginadas,

com estimulação dos órgãos genitais, de forma real ou imaginada. Para se atingir o

objectivo final, o prazer, surgem uma série de comportamentos sequenciais, que

formam um esquema de acção, que em função da imaginação podem substituir o

próprio acto sexual57.

Assim, todos os comportamentos que remetam para a obtenção de prazer por

via do contacto, manipulação, utilização directa ou indirecta dos órgãos genitais por

pelo menos uma pessoa, correspondem a um comportamento sexual começando no

auto-erotismo passando pela relação entre duas pessoas, independentemente do

sexo, até mais do que um parceiro simultaneamente. Dentro destes comportamentos

será possível encontrar uns mais típicos, mais atípicos, de risco, transversais dentro

de uma cultura ou entre culturas, etc.
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5 Material e Método

Os jovens adultos são uma população de risco, no que diz respeito à

sexualidade, visto estarem numa etapa da vida que os leva a experimentar para

conhecer e para se definirem enquanto indivíduos 58. Simultaneamente a saída da

adolescência e a entrada na idade adulta é caracterizada pela manutenção, na sua

maioria dos jovens, de uma vida sexualmente activa, com encontros mais ou menos

regulares com um ou mais parceiros 73. A entrada no ensino superior é marcada por

várias alterações e várias experiências, nomeadamente no campo da sexualidade58,

74.

Assim e considerando que o autor exerce funções de psicólogo numa

instituição de ensino superior, e que ao longo da actividade aqui desenvolvida foram

surgindo questões colocadas pelos próprios estudantes relativamente ao tema da

sexualidade, levaram a optar por realizar a investigação nesta instituição.

Segue-se uma descrição das várias etapas do processo de investigação. Em

primeiro lugar surgem os aspectos relacionados com a população estudada e

descrição da instituição onde foi realizado. Em segundo lugar é descrita a fase de

contactos, tanto com a instituição como os contactos para a utilização dos

instrumentos, a sua descrição e a justificação da sua utilização neste trabalho.

O programa de estatístico utilizado para a análise de todos os dados obtidos

foi o Statistical Package for Social Sciences (SPSS) na versão PASW Statistics 18.

5.1 Objectivos

Com esta investigação pretende-se contribuir para uma melhor compreensão

dos traços de personalidade que estão implicados nas atitudes sexuais e no

comportamento sexual, bem como na influência que a personalidade tem na
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sexualidade. Esta análise contribui para a prevenção dos comportamentos sexuais de

risco, o tratamento de casos psicopatológicos associados à sexualidade e por fim, ao

reconhecimento dos comportamentos sexuais dos jovens a estudarem no ensino

superior.

Depois de elencados os aspectos teóricos envolvidos neste estudo, conclui-se

que são de esperar relações entre o domínio de personalidade Abertura à Experiência

e a sexualidade. A literatura não é suficiente para obter dados conclusivos, no

entanto, existem indicações que esta dimensão se relaciona com baixos níveis de

nervosismo durante o acto sexual 22, com aspectos da avaliação sexual, da motivação

sexual, das preocupações sexuais e da satisfação sexual e ainda com a

homossexualidade 32, com a quantidade de informação sobre a sexualidade,

diferentes experiências sexuais e maior desejo sexual 24.

Desde Eysenck que têm sido estudadas várias relações entre os domínios de

personalidade e os comportamentos, com especial destaque para a Extroversão.

Como a Abertura à Experiência é um conceito quase exclusivo do FFM, existem

dados empíricos que a envolvam em menor número.

É também mais recente o estudo das atitudes sexuais, com o seu início há

cerca de 25 anos. Na verdade, o estudo das atitudes, assim como da personalidade,

ainda tem muito para contribuir para a compreensão da sexualidade humana.

O estudo da personalidade assume uma maior importância visto: a

personalidade abordar disposições mais amplas que as atitudes e os comportamentos

em si e que permitem compreender melhor os comportamentos de risco ao nível

sexual; a personalidade é relativamente estável ao longo de grandes períodos de

tempo, permitindo um trabalho de identificação precoce destes traços; a compreensão
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das relações entre traços e comportamentos de risco permitem identificar quais os

comportamentos em que é necessário intervir 41.

5.2 A população

A transição para o ensino superior implica alterações em várias áreas, como

sejam a criação de novos relacionamentos, o desenvolvimento de novos papéis, uma

nova visão de si e do mundo e a criação de novas rotinas 75. Regra geral, os jovens

quando entram no ensino superior já iniciaram a sua vida sexual e esta área torna-se

uma parte importante da sua vida 58.

As investigações científicas da área do comportamento humano em Portugal

centram-se nos grandes centros urbanos, ou mais recentemente, centram-se em

comunidades onde se encontram cursos superiores de Psicologia. Existem já muitos

dados sobre estas realidades.

Deste modo, neste trabalho optou-se por analisar uma parte da população que

não é muito frequente encontrar nestas investigações, estudantes do ensino superior

da zona centro, nomeadamente de uma instituição do distrito de Leiria – Instituto

Politécnico de Leiria (IPL). Esta instituição está enquadrada no sistema de ensino

público politécnico e tem escolas em Leiria, Peniche e Caldas da Rainha.

O ensino superior português está dividido em 2 conjuntos, o denominado

“sistema binário”. Por um lado existem as Universidades, que estão direccionadas

para a formação em profissões mais teóricas e para a investigação e, noutro lado os

Politécnicos que baseiam a sua actividade na formação mais profissionalizante e no

complemento com formação mais técnica. Em 2010 estavam inscritos no ensino

superior 383.627 alunos, dos quais 179.151 são homens e 204.476 são mulheres 76.
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Com a introdução do “Processo de Bolonha” no ensino superior ao nível

europeu, e nomeadamente em Portugal, o percurso académico passou a ser feito em

3 ciclos. O 1º ciclo corresponde à licenciatura, com a duração de 3 anos lectivos; um

2º ciclo, que corresponde ao mestrado, com a duração de 2 anos lectivos; e

finalmente um 3º ciclo, que corresponde ao doutoramento, com a duração de 3 anos

lectivos.

Actualmente, para além do concurso normal de candidatura ao ensino superior

existem outros concursos especiais que começam a colocar um número cada vez

mais elevado de estudantes, nomeadamente o concurso para maiores de 23 anos e

outros regimes de acesso, com 6499 e 9755 alunos respectivamente colocados em

2010 77. Estas alterações devem-se a movimentos políticos recentes que visam

qualificar a população portuguesa com habilitações de nível 5 e superior.

O IPL é uma instituição pública de Ensino Superior Politécnico que

compreende cinco escolas, organizadas em 4 campi: Escola Superior de Educação e

Ciências Sociais – ESECS (Campus 1), que desenvolve a sua actividade formativa na

área das Ciências Sociais e Humanas, Comunicação e Formação de Professores;

Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG), que forma profissionais nas áreas

de Engenharia, Tecnologias da Saúde, Gestão, Marketing; Contabilidade e

Solicitadoria; Escola Superior de Saúde (ESSLei), oferecendo formação em

Enfermagem (esta escola e a ESTG integram o Campus 2); a Escola Superior de

Artes e Design - ESAD.CR (Campus 3), que oferece formação graduada nos

domínios das Artes Plásticas, do Design e das Artes Performativas e Escola Superior

de Tecnologia e Turismo do Mar – ESTM (Campus 4), cujas áreas de formação se

centram no Turismo, Gestão e Marketing Turístico 78.
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No ano lectivo 2008/2009 estavam inscritos no IPL 10489 alunos, entre cursos

do 1º e 2º ciclo e cursos de especialização tecnológica, tornando esta instituição no 3º

maior politécnico do país 79.

No quadro seguinte são apresentados os totais dos alunos a frequentarem as

escolas do IPL e sua distribuição.

Tabela 1 - Distribuição dos alunos no Instituto Politécnico de Leiria

Escola e tipo de formação Alunos
ESECS 1.667
ESTG 4.632
ESAD.CR 1.050
ESTM 1.137
ESSLei 552
Especialização pós-licenciatura 109
Mestrado 192
Curso de Especialização Tecnológica 1420

Total 10.489

A amostra utilizada nesta investigação foi construída com base em alunos da

ESECS (Leiria) e da ESTM (Peniche) a frequentarem cursos do 1º ciclo. No seu total

estas escolas têm 2.804 alunos, representado cerca de 27% dos alunos do IPL.

Relativamente às localidades onde se encontram as escolas e, portanto, o

contexto onde se encontram os estudantes pode-se dizer que o distrito de Leiria tem

470 765 habitantes, dos quais 127 468 vivem no município de Leiria e 27 630 no

município de Peniche 80.

A cidade de Leiria fica inserida na Região Centro e situa-se na Zona do Pinhal

Litoral, fica a uma distância de 146 quilómetros de Lisboa e de 72 quilómetros de

Coimbra com 42 745 residentes, em 2008 80. O concelho de Leiria é o centro de uma

região que junta à agricultura e à pecuária tradicionais as indústrias de moldes,

alimentos compostos para animais, moagem, serração de madeiras, resinagem,
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cimentos, metais, cerâmica, plásticos, serração de mármores, construção civil,

comércio e turismo citadino e ambiental.

A cidade de Peniche fica inserida, também, na Região Centro e situa-se na

zona Oeste, a uma distância de 107 quilómetros de Lisboa, tendo em 2008 cerca de

15 500 residentes. As principais actividades económicas do concelho de Peniche são

a pesca e a agricultura.

A selecção da amostra foi feita por conveniência já que se recorreu a 3

docentes que se disponibilizaram para a aplicação dos instrumentos e que leccionam

unidades curriculares do âmbito da Psicologia, para além do próprio autor. Tratando-

se de 3 docentes com formação superior em Psicologia, detêm conhecimentos sobre

as normas e a ética associada à aplicação de instrumentos de avaliação psicológica.

Segue-se uma tabela com informação sobre a distribuição dos alunos da

ESECS por curso.

Tabela 2 - Distribuição alunos de ESECS por ano e por curso

Cursos ESECS79 Alunos inscritos no 1º ciclo
Total do curso 1º ano 2º ano 3º ano

Serviço Social (pós-laboral) 136 88 48 0
Educação Básica (ensino a distância) 23 23 0 0
Desporto e Bem-Estar (pós-laboral) 42 42 0 0
Educação Social 166 66 44 56
Serviço Social 198 78 65 55
Animação Cultural 66 37 29 0
Tradução e Interpretação: Português/Chinês -
Chinês/Português 41 20 15 6

Comunicação Social e Educação Multimédia 186 62 65 59
Relações Humanas e Comunicação Organizacional 171 62 55 54
Turismo e Património 61 0 1 60
Desporto e Bem-Estar 73 42 31 0
Educação Básica 166 85 81 0
Comunicação Social e Educação Multimédia (pós-
laboral) 72 43 29 0

Educação Social (pós-laboral) 87 56 31 0
Totais 1488 704 494 290
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Segue-se uma tabela com informação sobre a distribuição dos alunos da ESTM

por curso.

Tabela 3 - Distribuição dos alunos da ESTM por ano e por curso

Cursos ESTM79 Alunos inscritos no 1º ciclo
Total do curso 1º ano 2º ano 3º ano

Marketing Turístico (pós-laboral) 51 28 22 1
Marketing Turístico (ensino a distância) 19 19 0 0
Biologia Marinha e Biotecnologia 195 76 66 53
Engenharia Alimentar 156 53 57 46
Gestão Turística e Hoteleira 186 55 53 78
Marketing Turístico 114 40 42 32
Protecção Civil 30 0 0 30
Turismo 136 45 47 44
Restauração e Catering 91 42 32 17
Animação Turística 51 28 22 1
Gestão do Lazer e Turismo de
Negócios

28 28 0 0

Gestão Turística e Hoteleira (pós-
laboral)

80 49 31 0

Totais 1137 463 372 302

Para efeitos de selecção da amostra não foram definidos quaisquer critérios

relativos ao estado civil, profissão ou outro dado demográfico. Foram aceites todos os

alunos presentes na sala de aula quando da aplicação das provas.

A caracterização da amostra é apresentada no capítulo resultados.

5.3 Procedimento

Num primeiro momento foi solicitada autorização para a aplicação dos

instrumentos para este estudo às direcções das escolas ESECS e ESTM (Anexo I).

Depois de obtida a devida autorização da direcção de cada escola e dos respectivos

coordenadores de curso, foi realizado um contacto com os docentes de forma a

enquadrar a aplicação das provas. A duração prevista da aplicação era de 1h30m. De

forma a provocar o menor impacto possível no planeamento das aulas e do programa

de cada Unidade Curricular o protocolo de instrumentos foi aplicado no início do 2º
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semestre do ano lectivo de 2009/2010, durante o mês de Março de 2010. O protocolo

foi aplicado a diversas turmas, de vários cursos e anos.

O início da aplicação das provas dava-se com uma explicação dada pelo

aplicador, das razões e objectivos do estudo, o seu carácter anónimo e a forma de

proceder durante o preenchimento dos instrumentos. Seguidamente era entregue um

caderno a cada estudante.

Cada caderno incluía os instrumentos aplicados, descritos no próximo ponto, e

um termo de consentimento informado e com a última página intencionalmente em

branco.

Considerando o carácter privado das questões colocadas salvaguardou-se o

anonimato das respostas, não sendo solicitado qualquer dado que identificasse o

estudante. Também, durante o preenchimento e visto ser realizado em sala de aula,

solicitava-se que os estudantes mantivessem uma distância entre si e que no final

virassem o caderno com a folha em branco para cima. Assim que terminavam

informavam o aplicador e o caderno era recolhido.

5.4 O caderno ou Protocolo

O caderno entregue incluía um termo de consentimento informado (Anexo II)

seguido das folhas de resposta para cada um dos instrumentos utilizados:

 Inventário de Personalidade NEO – Revisto (NEO-PI-R) de Costa e

McCrae 81, traduzido e validado para Portugal em 1997 por Lima 14

(Anexo III)

 Escala Breve de Atitudes Sexuais (EBAS), traduzida neste trabalho do

original Brief Sexual Attitudes Scale de Hendrick, Hendrick e Reich 52

(Anexo IV)
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 Escala de Experiência Sexual (EES) no original The Cowart-Pollack

Scale of Sexual Experience de Cowart-Steckler & Pollack 82 e traduzida

para Portugal por Alvarez e Nogueira 70 (Anexo V)

A primeira folha do caderno era o termo de consentimento que apresentava os

objectivos do estudo e quem o realizava, ficando explícito que quem prosseguisse

concordava com a sua participação no estudo.

O estudante começava o preenchimento dos instrumentos pelo NEO-PI-R,

existindo um campo para indicar o género, outro para a idade e outro para a data da

aplicação. Na folha de respostas estavam dispostos todos os itens com uma escala

de resposta de 5 pontos. Era entregue em conjunto com as folhas de respostas, um

caderno com os itens do inventário a responder.

Seguia-se a EBAS, que também era respondida com base numa escala de

Likert de 5 pontos, desde o discordo completamente ao concordo completamente.

A EBAS incluía, nas instruções de preenchimento, uma indicação para que a

pessoa responde-se sempre que possível “às perguntas considerando o(a) seu(sua)

parceiro(a) actual. Se não tiver nenhum(a) actualmente, considere o(a) seu(sua)

último(a) parceiro(a). Se nunca teve um relacionamento sexual, por favor indique de

acordo com o que pensa que seria a sua resposta mais provável”.

Por fim seguia-se a EES que tem versões diferentes para homens e mulheres e

é respondida numa escala de Guttman (Sim, já experimentou o comportamento

descrito no item - ou Não, nunca experimentou o comportamento descrito no item).

Para os homens a escala apresenta 31 itens e para as mulheres 30 itens.

Os cadernos eram recolhidos conforme os estudantes iam terminando o seu

preenchimento, sendo nesse momento solicitado que completassem as respostas

caso se verificasse a existência de respostas em branco. Ainda assim, alguns
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estudantes preferiram não responder a todas as questões, nomeadamente na EBAS e

no EES.

5.5 Os instrumentos

Em função dos objectivos da investigação procedeu-se à selecção dos

instrumentos a aplicar. O critério principal foi a validade interna do instrumento, ou

seja a eficácia com que mede o que se pretende medir. Quanto ao instrumento a

utilizar para avaliar a Abertura à Experiência não foi difícil optar pelo NEO-PI-R, já que

é o único inventário de personalidade aferido e actualizado para Portugal 83. Este

instrumento apresenta no entanto um problema para a investigação que está

relacionado com o tempo de aplicação, aproximadamente uma hora.

Para a avaliação das atitudes sexuais a opção recaiu na EBAS tendo em conta

a sua dimensão, as atitudes avaliadas e o facto de apresentar valores estatísticos

idênticos à escala original, podendo inclusive substitui-la 52. Existem já estudos de

validação da Escala de Atitudes Sexuais (EAS) em Portugal que permite uma

comparação dos resultados da EBAS com os resultados da EAS.

Foi pedida autorização aos responsáveis pelo desenvolvimento da EBAS, no

entanto na ausência de resposta optou-se por manter a sua utilização neste trabalho.

Finalmente, o instrumento mais difícil de seleccionar foi o relativo aos

comportamentos sexuais. Existem muitos instrumentos que avaliam os

comportamentos mas muitos eram exaustivos, outros muito intrusivos, etc. Houve

necessidade de encontrar um instrumento que fosse rápido de aplicar, traduzido para

Portugal e, considerando a especificidade do tema e a eventual aplicação em grupo,

permitisse manter a privacidade o melhor possível. A Escala de Experiência Sexual

conjugou todos os critérios e foi por isso a escala seleccionada.
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5.5.1 Inventário de Personalidade NEO Revisto (NEO-PI-R)

O modelo teórico sobre a personalidade das 5 grandes dimensões de Costa e

McCrae assenta na aplicação de um inventário desenvolvido pelos mesmos autores

que permite avaliar e definir um perfil de personalidade.

Estas cinco dimensões são: Neuroticismo, Extroversão, Abertura à Experiência,

Amabilidade e Conscienciosidade. Cada dimensão encontra-se organizada em seis

facetas, perfazendo um total de trinta traços a serem avaliados.

Este inventário é constituído por 240 itens mais 3 que formam uma escala de

verificação da veracidade das respostas. Cada escala, num total de 30, é constituída

por oito itens e assim a escala para cada dimensão contém 48 itens. Apresenta várias

possibilidades de aplicação, desde a hetero-aplicação à auto-aplicação, podendo ser

utilizado individualmente ou colectivamente, para diversos fins. Destina-se a ser

aplicado a sujeitos com mais de 17 anos de idade, sem perturbações com

características psicóticas. O material desta prova inclui um caderno com 240 itens e

uma folha de respostas 84.

Na tabela seguinte encontra-se uma relação dos 5 domínios divididos nas

diferentes facetas e com as respectivas características de cada uma 14 :

Tabela 4 - Domínios e facetas presentes no Inventário NEO-PI-R

Neuroticismo
N1: Ansiedade Tenso, medroso, apreensivo vs. calmo, corajoso.
N2: Hostilidade Irritável, frustrável e zangado vs. amigável, não se ofende.
N3: Depressão Sem esperança, triste vs. com esperança, optimista.
N4:Auto Consciência Envergonhado, embaraçável vs. seguro, à vontade.
N5:Impulsividade Incapaz de resistir às tentações vs. resiste aos desejos
N6: Vulnerabilidade Nervoso, com stress vs. calmo, resistente.
Extroversão
E1:Acolhimento Amigável, conversador, afectuoso vs. frio, formal.
E2: Gregariedade Gregário, alegre, social vs. evita multidões, solitário.
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E3: Assertividade Dominante, confiante, decidido vs. evita afirmar-se.
E4: Actividade Enérgico, com ritmo rápido vs. sem pressa, deliberado.
E5: Procura Excitação Exibicionista, aprecia estímulos e riscos vs. cauteloso.
E6:Emoções Positivas Alegre, espirituoso, divertido vs. plácido, sério.
Abertura à Experiência
O1: Fantasia Imaginativo, elabora fantasias vs. realista, prático.
O2: Estética Valoriza a experiência estética vs. Insensível à beleza.
O3: Sentimentos Emotivo, sensível, empático vs. leque limitado de emoções.
O4: Acções Procura a novidade e variedade vs. prefere o familiar.
O5: Ideias Curioso, orientado teoricamente, analítico vs. pragmático.
O6: Valores Horizontes largos, tolerante vs. dogmático, conformista.
Amabilidade
A1: Confiança Atribui intenções benevolentes aos outros vs. cínico.
A2: Rectidão Franco e frontal vs. maquiavélico, calculista.
A3: Altruísmo Altruísta vs. centrado em si próprio.
A4: Complacência Complacente, tolerante, brando vs. antagonista, contestador.
A5: Modéstia Humilde, modesto, simples vs. arrogante, narcisista.
A6: Sensibilidade Guiado por sentimentos ao ajuizar vs. realista, racional.
Conscienciosidade
C1: Competência Sente que é capaz e eficaz vs. Sente-se incapaz.
C2: Ordem Limpo, organizado, ordenado vs. desleixado.
C3: Obediência Dever Adesão a padrões de conduta vs. irresponsável.
C4: Luta Realização Atraído pelo êxito, diligente vs. não ambicioso.
C5:Auto disciplina Persistente vs. prostrado, desiste em face da frustração.
C6: Deliberação Cauteloso e ponderado, planificador vs. espontâneo.

Os itens são apresentados sob a forma de uma afirmação relativamente à qual

a pessoa tem que se posicionar. Os itens são avaliados numa escala de Likert com

cinco opções de resposta: Discordo Fortemente; Discordo; Neutro; Concordo;

Concordo Fortemente.

São possíveis de aplicar ainda outros 3 métodos de validação, mas que

implicam uma análise mais cuidadosa: a aquiescência, quando existe um número

excessivo de respostas Concordo ou Concordo Fortemente (mais de 150 itens)

sugerindo que a pessoa respondeu de forma demasiado positiva; a recusa, no caso

de uma pessoa responder a 50 ou menos itens com Concordo ou Concordo



75

Fortemente, sugerindo que se encontra numa posição demasiado defensiva em

relação à prova; e as respostas ao acaso, caso se encontre um padrão de respostas

em que ocorram consecutivamente mais de 6 itens Discordo Fortemente, ou mais de

9 itens Discordo, ou mais de 10 Neutro, ou mais de 14 itens Concordo consecutivos

ou mais de 9 itens Concordo Fortemente. Em qualquer um destes casos o inventário

não deve ser cotado e utilizado.

Durante a cotação da prova, quando se verificam respostas incompletas, é

possível completá-las num total inferior a 41 respostas, atribuindo então a resposta

neutra. Caso esse total supere as 41 respostas então não deverá ser cotado o

inventário 84.

Uma das maiores críticas ao NEO-PI-R está relacionada com a ausência de

uma escala que meça as respostas socialmente desejáveis. Esta possibilidade não foi

incluída porque os seus autores concluíram que a desejabilidade social não interfere

com os resultados obtidos nas várias escalas 14, 81.

5.5.1.1 A escala de Abertura à Experiência do NEO-PI-R

A Abertura à Experiência é uma dimensão característica da teoria dos Big Five.

Não existem instrumentos validados para Portugal que avaliem apenas esta dimensão

e, como tal, foi necessário aplicar o único instrumento validado que a avalia. A

validação do NEO-PI-R foi feita aplicando o instrumento com os seus 240 itens, deste

modo, para manter a fidelidade do instrumento optou-se pela aplicação na sua

totalidade e não apenas a dimensão Abertura à Experiência. No entanto, a análise

dos resultados centrou-se nas respostas aos 48 itens que compõem a escala do

domínio Abertura à Experiência.
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Na validação para Portugal as escalas das facetas de Abertura à Experiência

apresentaram valores de alfa de Cronbach (α) entre 0.37 e 0.72 84.

Tabela 5 - Alfas de Cronbach das subescalas da Abertura à Experiência

Escalas de Abertura à Experiência α
O1: Fantasia 0,67
O2: Estética 0,70
O3: Sentimentos 0,53
O4: Acções 0,37
O5: Ideias 0,72
O6: Valores 0,37
O total 0,849

Relativamente às correlações das facetas entre si, pode-se salientar a faceta

Ideias que apresenta valores mais reduzidos na sua correlação com outras facetas,

no caso a Estética, Sentimentos e Acções.

Tabela 6 – Correlações entre as várias escalas de Abertura à Experiência na versão portuguesa

01 02 03 04 05 06
01 1
02 0,72 1
03 0,726 0,369 1
04 0,697 0,458 0,430 1
05 0,534 0,274* 0,265* 0,209* 1
06 0,773 0,439 0,486 0,445 0,277* 1
Total 0,612 0,337 0,310 0,332 0,310 0,372

* p<0,01

No estudo de validação, verificou-se que não existem diferenças nas respostas

entre mulheres e homens, que a média das respostas é mais elevada na faixa etária

17-30 anos em comparação com a faixa 31-84 anos, que existe uma correlação

significativa (p<0,001) entre Abertura à Experiência e a escolaridade e que quanto

mais elevado for o nível socioeconómico mais elevado é o resultado nesta escala. A

Abertura à Experiência correlaciona-se positivamente com a dimensão Extroversão.

Tabela 7 – Médias e desvios padrões nas várias escalas de O para Jovens adultos e Adultos

Jovens adultos (17 a 20 anos) Adultos (21 a 84 anos)
Mulheres Homens Total Mulheres Homens Total



77

M DP M DP M DP M DP M DP M DP
O1: Fantasia 19,6 40,8 17,6 4,9 18,7 4,9 17 4,7 17,1 4,7 17 4,7
O2: Estética 21,4 50,3 19,5 4,6 20,6 5,1 20,3 4,9 19,3 5 19,8 5
O3: Sentimentos 21,1 40 20 3,7 20,6 3,9 19,3 3,9 19,6 3,9 19,4 3,9
O4: Acções 17,2 30,4 16,2 3,3 16,8 3,4 16,2 3,6 16 3,7 16,1 3,7
O5: Ideias 18,9 40,7 17,9 4,8 18,5 4,8 16,3 5,4 17,9 5,4 17 5,4
O6: Valores 18,4 30,4 17,6 3,3 18 3,4 17,5 3,5 17,6 3,5 17,5 3,5
TotalO 116,8 17,9 109,1 15,9 113,5 18,2 106,7 17,9 107,7 18,5 108,1 19,6

O valor total obtido em cada escala da dimensão do NEO-PI-R é o valor de

referência para a avaliação do nível de cada dimensão na pessoa. Assim, indivíduos

que obtenham valores, por exemplo 1 ou mais desvios padrões acima da média, são

considerados elevados e logo com uma predominância dessa dimensão da

personalidade.

5.5.2 A Escala Breve de Atitudes Sexuais

A Escala Breve de Atitudes Sexuais (EBAS) é um instrumento baseado na

escala Sexual Attitudes Scale, desenvolvida por S. Hendrick e Hendrick 55. A Sexual

Attitudes Scale foi validada para Portugal por Alferes 85 e foi denominada por Escala

de Atitudes Sexuais (EAS).

A versão original da EBAS, a Brief Sexual Attitudes Scale (BSAS), foi publicada

por Hendrick, Hendrick e Reich em 2006 52. É constituída por 23 itens, divididos em 4

escalas, com aplicação individual ou colectiva e com uma duração média de aplicação

de 10 minutos.

A investigação das atitudes e dos comportamentos humanos, à altura do

desenvolvimento da versão original da EAS, vinha a ter cada vez maior peso na

comunidade científica e, como tal, detinha um amplo campo de estudo e potencial

intervenção que a EAS veio a aproveitar.
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Na falta de instrumentos que permitissem identificar a dimensão que várias

atitudes sexuais ocupam na vida das pessoas, os autores da EAS, desenvolveram-na

sem terem como base nenhum paradigma teórico, apenas de forma empírica

analisando os resultados que foram obtendo.

A versão final da EAS incluía 43 itens, que avaliavam 4 atitudes sexuais:

Permissividade sexual (sexualidade casual) com 21 itens; comunhão (sexualidade

idealizada) com 9 itens; práticas sexuais (responsabilidade e tolerância sexual) com 7

itens; e Instrumentalidade (forma instrumental como a pessoa lida com o sexo) com 6

itens 52. Os itens eram avaliados numa escala de Likert de 5 pontos (de Discordo

Fortemente até Concordo Fortemente).

A EAS, na versão adaptada para Portugal 85, apresentou valores similares à

versão original. No entanto, a análise estatística levou a um desdobramento do quarto

factor em outros dois, levando ao aparecimento de 5 factores. Noutras adaptações

internacionais, chegaram a ser identificados 6 factores 52. Esta discrepância entre

aplicações da EAS representa um factor negativo para a sua aplicação e contribui

para que os autores a reavaliassem, surgindo então a Brief Sexual Attitudes Scale.

As 5 subescalas identificadas na adaptação portuguesa da EAS foram:

Permissividade sexual; comunhão; prazer físico (Instrumentalidade na escala

original); sexo impessoal; e responsabilidade sexual. As respostas eram avaliadas

numa escala de Likert de 5 pontos, desde o Completamente em desacordo ao

Completamente de acordo.

O autor responsável pela adaptação da EAS sugere que em futuras aplicações

da EAS sejam retirados alguns itens, a saber: o 13, 21 e 28 (Comunhão); 16 (Prazer

Físico/Instrumentalidade); 18 e 27 (Sexo Impessoal). A sua retirada favorece a

consistência interna da escala e evita maiores confusões, obtendo um α de 0,83 57.
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Tabela 8- - Valores de Alfa na EAS, versão portuguesa

Subescalas Nº itens α
Permissividade sexual 12 .83
Comunhão 9 .71
Prazer Físico/Instrumentalidade 6 .65
Responsabilidade sexual 4 .53
Sexo impessoal 6 .58

Escala completa 37 .83

Num outro estudo, realizado em Portugal 53, os valores foram muito

semelhantes à adaptação, havendo inclusive uma redução da escala para 40 itens.

No entanto, a autora optou por recorrer a 4 factores, tal como no original.

Em 2006, foi publicada uma versão reduzida, depois de reanalisados os dados

relativos à EAS original 52. A nova escala, a BSAS, manteve 23 dos 43 itens iniciais,

avaliados na mesma escala de 5 pontos sendo apresentada pelos autores como uma

boa alternativa à escala original porque mantém os mesmos valores na análise

estatística dos seus itens.

Para o desenvolvimento da BSAS, os autores, utilizaram como critérios para

reduzir os itens: itens que não saturassem muito em nenhum dos factores; que

saturassem significativamente em mais do que um factor; que saturassem mais num

factor do que naquele em que estariam incluídos; e itens que apresentassem uma

linguagem desajustada actualmente. Consideraram também a necessidade de reduzir

a subescala Permissividade de forma a apresentar um número de itens semelhante

às outras subescalas 52.

No geral encontraram valores idênticos aos da primeira escala. Da escala

Permissividade mantiveram 10 itens, já que dos que foram retirados, alguns

apresentavam saturações elevadas com outros factores, ou outros não se ajustavam

completamente ao factor em questão. Para as Práticas sexuais, apenas 3 itens se

relacionavam directamente, sem saturações elevadas com outros factores,



80

associados ao tema de controlo de natalidade – pelo que a subescala foi renomeada

desta forma. No que diz respeito à Comunhão mantiveram-se 5 itens, dos 9 originais

já que eram os únicos que não apresentam relações com outros factores. Quando à

Instrumentalidade mantiveram 5 dos 6 itens iniciais. Esta redução permitiu chegar,

então, a uma escala com 23 itens e 4 subescalas.

Para o desenvolvimento da BSAS, os autores recorreram aos 3 estudos

originais da EAS. Num primeiro momento reduziram o número de itens da EAS, num

segundo aplicaram a BSAS resultante a uma nova amostra de forma a comprovar os

resultados obtidos. Finalmente no terceiro estudo comparam a BSAS com outras

escalas que avaliavam conceitos semelhantes. Os valores de Alfa obtidos nos 3

estudos realizados são apresentados na tabela.

No final, foi feita uma análise Varimax, já que a mesma tinha sido utilizada na

construção da escala inicial de 43 itens, e posteriormente comparada com os

resultados originais. Na nova análise encontraram 4 factores e, também, que os itens

saturavam de forma elevada nos seus respectivos factores e de forma reduzida nos

outros factores. As correlações entre os factores eram igualmente reduzidas,

compreendendo-se assim, a interdependência dos factores.

Tabela 9 - Valores de Alfa da BSAS em 3 estudos

Estudo I Estudo II Estudo III
Permissividade 0.93 0.95 0.95
Controlo de Natalidade 0.84 0.87 0.88
Comunhão 0.71 0.79 0.73
Instrumentalidade 0.77 0.80 0.77

Em todos os estudos, tanto para a EAS como a BSAS e também na versão

portuguesa da EAS, a subescala com melhores valores, em termos de consistência e

validade, é a Permissividade que pode ser definida como a atitude relacionada com
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uma relação sexual ocasional, a relações sexuais sem compromisso que se associam

a vários parceiros e manutenção simultânea de parceiros sexuais 85.

A subescala Controlo de Natalidade representa o nível de concordância com o

controlo de natalidade, educação sexual entre outros conceitos associados 52.

A subescala Comunhão refere-se a atitudes relativamente ao sexo sobre a

forma como a pessoa lida com a intimidade física e psicológica entre os envolvidos 85,

sugerindo que possa haver mais entre si do que apenas a relação sexual.

A Instrumentalidade representa uma atitude utilitária em relação ao sexo e

focada essencialmente no prazer genital 55.

5.5.2.1 A EBAS nesta investigação

Neste trabalho pretendeu-se estudar as atitudes em relação ao sexo de jovens

do ensino superior, no caso de uma instituição do ensino superior do distrito de Leiria.

Houve necessidade de recorrer a uma escala que permitisse avaliar com fiabilidade

este aspecto e fosse de rápida aplicação. A única escala identificada que reunia estes

pressupostos foi a EBAS.

5.5.2.2 A adaptação

Foi necessário realizar uma tradução e adaptação para a sua utilização neste

estudo. Apesar de ser uma versão reduzida de uma escala já aferida para a

população portuguesa, optou-se por realizar todo o processo de adaptação 86:

 tradução dos itens,

 análise da tradução feita por outros psicólogos,

 retro-tradução para a língua original  e análise por alguém

neutro com conhecimentos da língua (Anexo IV)
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 aplicação experimental da escala

Em primeiro lugar traduziu-se a escala para português e, posteriormente foi

feita uma comparação com a tradução portuguesa da EAS de forma a perceber a

equivalência dos itens em termos de linguagem.

Com a tradução chegou-se à denominação atribuída ao instrumento – Escala

Breve de Atitudes Sexuais (EBAS).

Depois de traduzido, o instrumento foi revisto por 4 psicólogos, peritos na

aplicação de testes e respectiva interpretação. Foram propostas ligeiras alterações

em alguns itens de forma a tornar mais clara a intenção da prova.

De seguida foi traduzida para inglês, passo realizado por uma pessoa a viver

em país anglófono e, verificou-se que o resultado obtido era satisfatório e equivalente

ao original (Anexo IV).

A prova foi aplicada, finalmente, a um conjunto de 30 pessoas com o intuito de

receber informações sobre a sua legibilidade e compreensibilidade. Não houve

nenhuma referência à necessidade de alterar algum item da escala. Desta forma

chegou-se à versão final aplicada neste trabalho.

Nesta aplicação experimental foi obtido um valor de α de 0,789, o que sugere

que apresenta uma consistência interna fiável 87, ainda que tratando-se de uma

aplicação com um número reduzido de indivíduos e apenas para uma análise

qualitativa dos itens.

Obtiveram-se as seguintes médias, desvios padrão e alfa de Cronbach para as

subescalas iniciais da EBAS.

Tabela 10 - Médias, desvio-padrão e alfa de Cronbach da aplicação experimental da EBAS

Média DP N α
Média Permissividade 2,69 0,68

30
0,840

Média Controlo de Natalidade 4,90 0,31 0,963
Média Comunhão 4,03 0,60 0,738
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Média Instrumentalidade 2,43 0,78 0,758
Total 3,12 0,98 0,789

O passo seguinte foi a aplicação no estudo tendo como ponto de referência a

posterior utilização dos resultados para análise estatística da prova.

No final da aplicação e consequente análise dos resultados, foram identificados

5 factores, em contraste com a versão original com 4 factores. Assim, os itens foram

divididos tendo em conta estes factores que correspondem às 5 subescalas da EBAS

(Permissividade, Controlo de Natalidade, Comunhão, Prazer e Instrumentalidade).

Todos os resultados e análises relacionados com a EBAS encontram-se na

área de resultados.

5.5.3 A Escala de Experiência Sexual (EES)

A Escala de Experiência Sexual, no original The Cowart-Pollack Scale of

Sexual Experience 82, foi traduzida para português por Maria João Alvarez, Patrícia

Pascoal e Rui Henriques 70, a quem foi solicitada autorização para o uso deste

instrumento, pedido por sua vez aceite. É composta por uma versão masculina com

31 itens e uma versão feminina com 30 itens, com uma duração de aplicação de 10

minutos, podendo ser aplicada individualmente ou colectivamente.

Cada item é avaliado, numa escala de Guttman, com “Sim” correspondendo a

um valor de 1, ou “Não” correspondendo a um valor de 0. A obtenção de uma

resposta “Sim” confirma que a pessoa já experimentou o item em questão, uma

resposta “Não” indica que nunca experimentou o item em questão. Os valores totais

podem ir de 0 a 30 na versão feminina, ou 31 na versão masculina, sendo os valores

mais elevados indicadores de uma maior experiência sexual em termos de reportório

comportamental.
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A adaptação portuguesa foi realizada com estudantes universitários com

idades compreendidas entre os 18 e os 21 anos 82.

Num estudo subsequente realizado em Portugal, os valores de teste-reteste

obtiveram valores de reprodutibilidade entre 0,85 e 0,88 para a escala masculina e

entre 0,87 e 0,88 para a escala feminina. Os coeficientes de alfa de Cronbach para a

escala feminina foram de 0,96 e de 0,95 para a masculina 70.

Os itens são ordenados segundo os resultados obtidos na sua tradução. Os

autores assumem que os indivíduos seguem uma progressão nos comportamentos,

isto é, se apresenta um comportamento menos comum, com menos respostas no

total, terá passado por uma série de outros comportamentos mais comuns. Assim, a

ordem dos itens começa com comportamentos mais típicos até chegar a

comportamentos mais atípicos, que serão os últimos da lista.

Em certa medida é expectável que quem afirma ter já experimentado o último

item tenha também respondido afirmativamente a todos anteriores, ou quase todos os

anteriores. Espera-se, também, que o número de indivíduos a responder “Sim” aos

últimos itens seja inferior aos que respondem positivamente aos primeiros itens.

Os resultados do estudo original são apresentados nas tabelas seguintes,

divididos por escala, com a percentagem de respostas afirmativas para cada item.

Não aparece a numeração dos itens porque alguns são apresentados em posições

diferentes nas duas escalas.

Tabela 11 - Itens da escala da Versão Masculina da EES e percentagens de resposta

Comportamento escala masculina % Sim
Apalpar os seios nus da mulher 98
O contacto da boca com os seios nus da mulher 94
Ver materiais eróticos vendidos livremente nas bancas 93
Penetrar a vagina com o dedo 92
Observar a parceira nua 91
A parceira observar o seu corpo nu 91
Manipular o clítoris da mulher 90
Manipulação do pénis pela mulher 90
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Deitar-se em cima da mulher sem penetração 87
Contacto da boca da mulher com o seu pénis 86
Manipular a vulva da mulher 84
Relações sexuais, homem por cima. 83
Masturbação 81
Manipular o clítoris da mulher até ela atingir o orgasmo 78
A sua boca em contacto com a vulva 77
Relações sexuais, parcialmente vestido 77
Penetrar a vagina com a língua 76
Manipular com a língua o clítoris 75
Estimulação oral mútua dos genitais até ambos atingirem o orgasmo 74
Relações sexuais, face a face, de lado 73
Exposição a materiais eróticos pornográficos 72
Relações sexuais, mulher por cima 71
Tomar duche ou banho com a parceira 68
Manipular com a língua os genitais da mulher até ela atingir o orgasmo 66
Relações sexuais, penetração da vagina por trás 63
Contacto da mão com a região anal da parceira 61
Relações sexuais, de pé 48
Relações sexuais, sentados 48
Penetrar o ânus da parceira com o dedo 39
Uso de dor moderada durante os contactos sexuais 16

Nos homens, 16% referem ter experimentado o “Uso de dor moderada

durante os contactos sexuais”, sendo este o item com menos respostas positivas. O

item seguinte refere-se a “Penetrar o ânus da parceira com o dedo” com 39% de

respostas positivas. O item mais frequente é o “Apalpar os seios nus da mulher” com

98% de respostas positivos.

Tabela 12 - Itens da escala da Versão Feminina da EES e percentagens de resposta
Comportamento escala feminina % Sim
Os seus seios apalpados por um homem 91
O contacto da boca do homem com os seus seios 91
Penetração da vagina pelo dedo do homem 83
O homem deitar-se em cima de si sem penetração 83
O parceiro observar o seu corpo nu 80
Manipulação do clítoris pelo homem 79
Observar o seu parceiro nu 78
Manipulação da vulva pelo homem 77
Manipular o pénis do homem 76
Relações sexuais, homem por cima 67
Contacto da sua boca com o pénis 67
Boca do homem em contacto com a sua vulva 66
Manipulação do clítoris pela língua do homem 66
Penetração da vagina pela língua do homem 66
Relações sexuais, face a face, de lado 60
Tomar duche ou banho com o parceiro 58
Ver materiais eróticos vendidos livremente nas bancas 58
Relações sexuais, parcialmente vestida 56
Manipulação do clítoris pelo homem até ao orgasmo 55
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Relações sexuais, mulher por cima 55
Masturbação 54
Relações sexuais, penetração da vagina por trás 46
Estimulação oral mútua dos genitais até ambos atingirem o orgasmo 45
Manipulação dos genitais pela língua do homem até atingir o orgasmo 45
Contacto da mão com a região anal do parceiro 40
Relações sexuais, sentados 37
Relações sexuais, de pé 28
Exposição a materiais eróticos pornográficos 24
Penetrar o ânus do parceiro com o dedo 19
Relações sexuais anais 13

No caso das mulheres, os comportamentos mais atípicos são “Exposição a

materiais eróticos pornográficos” com 24% de respostas positivas, “Penetrar o ânus

do parceiro com o dedo” com 19% de respostas positivas e “Relações sexuais anais”

com 13% de respostas positivas.

É possível verificar que as mulheres apresentam mais comportamentos

atípicos, ou seja mais itens com percentagens de resposta positiva baixas, em

comparação com os homens. Por exemplo, os homens apresentam apenas 4 itens

com respostas positivas inferiores a 50%, enquanto no caso das mulheres são 9 os

itens abaixo dessa percentagem.

À partida, este seria o instrumento que mais problemas poderia levantar por

questionar directamente a pessoa sobre as suas experiências sexuais. Assim, e por

se tratar de uma aplicação em grupo, tentou-se que fosse mantida uma distância

entre os envolvidos espalhados pela sala de aula para manter a maior intimidade

possível.

5.6 As variáveis

Relativamente às variáveis em causa neste trabalho segue-se uma breve

explicação relacionada com as variáveis demográficas e, de seguida são

apresentadas as definições das variáveis e respectivas escalas de medida.
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5.6.1 Variáveis demográficas

Apesar de em número reduzido as variáveis demográficas analisadas neste

trabalho foram a idade, o sexo, o ano de frequência, o curso frequentado e a

localidade (ou escola) do estudante.

Outras variáveis poderiam ter sido consideradas como: a orientação sexual,

que não foi considerada porque os instrumentos utilizados não a permitiam avaliar; o

estado civil, que não foi considerado relevante, tendo em conta que se tratam, na sua

maioria de jovens do ensino superior que normalmente se encontram solteiros, pelo

que a eventual existência de outros estados civis não permitiria retirar conclusões; a

primeira relação sexual e número de parceiros, não foi considerado porque a EES

colocava a hipótese de a pessoa responder considerando a sua experiência geral e

não avaliava a frequência ou outras formas qualitativas de experimentar a

sexualidade; a naturalidade que não foi considerada porque o que tem mais impacto

na experiência sexual dos jovens é o meio onde se encontra e onde experimenta a

vida académica e, não tanto o local de origem.

Assim, no momento da aplicação era possível conhecer o ano e o curso da

turma, que foram consideradas relevantes pela indicação da experiência sexual dos

jovens no desenrolar da sua experiência académica, bem como o tipo de curso

frequentado que eventualmente poderia influenciar as atitudes e comportamentos. Do

mesmo modo a escola frequentada pelo estudante que corresponde a uma localidade

diferente (no caso Leiria ou Peniche) poderia levar a diferenças no desenvolvimento

da sexualidade, esta variável era obtida sabendo de antemão onde seria realizada a

aplicação. A opção por duas escolas permitiu obter uma amostra mais abrangente e

não centrada num único estabelecimento de ensino.
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A idade, tal como o sexo, são variáveis relevantes para a adaptação da EBAS.

Finalmente, o género do estudante era obtido por via da EES respondida. Ou

seja, se respondesse à EES versão masculina era homem e se respondesse à versão

feminina seria mulher.

5.6.2 Definições das variáveis

As variáveis avaliadas foram:

 as sociodemográficas, obtidas por resposta do próprio, avaliadas da

seguinte forma:

 idade numa escala ordinal (idade do respondente)

 sexo numa escala nominal (masculino/feminino)

 ano de frequência numa escala ordinal (1º, 2º ou 3º ano de frequência)

 curso de frequência numa escala nominal (curso do estudante)

 e localidade, ou escola, numa escala nominal (Leiria/Peniche)

 o traço de personalidade Abertura à Experiência, que corresponde a uma

receptividade a novas ideias, experiências ou abordagens, foi avaliado pelo ao

total dos itens da escala correspondente do NEO-PI-R. Assim, indivíduos com

valores elevados nesta dimensão são descritos como indivíduos que

demonstram um maior interesse por novidades, que são mais curiosos e mais

disponíveis para novas experiências. Esta variável foi avaliada numa escala de

intervalo.

 as atitudes sexuais resultantes da análise factorial da aplicação da EBAS

nesta investigação, avaliadas numa escala de intervalo que corresponde ao

valor total obtido pelo estudante em cada subescala e foram definidas da

seguinte forma:
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 Permissividade: atitudes relacionadas com uma relação sexual

ocasional, a relações sexuais sem compromisso que se associam a

vários parceiros e manutenção simultânea de parceiros sexuais;

 Controlo de Natalidade: nível de concordância com o controlo de

natalidade, educação sexual entre outros;

 Comunhão: atitudes sobre a forma como a pessoa lida com a intimidade

física e psicológica entre os envolvidos;

 Prazer: reflecte o grau com que a pessoa se preocupa com o prazer;

 Instrumentalidade: atitude utilitária em relação ao sexo e focada

essencialmente no prazer genital

 a experiência sexual, correspondendo ao total dos resultados obtidos na

EES, versão feminina e versão masculina. Neste caso, avaliada numa escala

de razão, em que são considerados os valores totais obtidos em cada escala.

Quanto maior o valor, maior será o conjunto de comportamentos sexuais

experimentados, logo maior o reportório sexual do respondente.

5.7 Hipóteses

O ponto de partida deste trabalho foi a necessidade de perceber o papel do

domínio da personalidade Abertura à Experiência nos comportamentos e atitudes

sexuais. Tornou-se, assim, a variável independente avaliada pelos resultados na

subescala correspondente do inventário NEO-PI-R.

As variáveis dependentes, ou seja os aspectos que sofrem a influência da

variável independente, são as atitudes sexuais (Permissividade, o Controlo de

Natalidade, a Comunhão, o Prazer e a Instrumentalidade) e os comportamentos

sexuais, nomeadamente o reportório de comportamentos dos respondentes.
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O género dos participantes é também uma variável independente, porque se

tenta perceber a sua importância nas respostas dadas em alguns instrumentos.

Assim, foram definidos 3 tipos de hipóteses, as relacionadas com a Escala

Breve de Atitudes Sexuais (a H_1, a H_3 e a H_4), relacionadas directamente com a

experiência sexual (H_2 e H_5) e as relacionadas com a Abertura à Experiência (H_6,

H_7, H_8, H_9 e H_10).

Conforme a teoria referida na primeira parte do trabalho, foram formuladas as

seguintes hipóteses alternativas:

 H_1: Os homens apresentam uma atitude mais permissiva do que as mulheres.

De acordo com a versão original da Escala Breve de Atitudes Sexuais os

homens aprovam comportamentos de maior Permissividade do que as mulheres,

manifestando uma maior despreocupação com a sexualidade 52.

 H_2: Os homens apresentam um reportório de experiências sexuais maior do

que as mulheres.

Conforme os resultados encontrados noutras aplicações da EES 69, 70, 82, 88 será

de esperar que os homens apresentem valores mais elevados no somatório dos itens

da Escala de Experiência Sexual, em comparação com as mulheres.

 H_3: A preocupação com o Controlo de Natalidade é inferior em homens,

quando comparados com mulheres, que apresentam maior experiência sexual.

Será de esperar que os homens apresentem mais experiência sexual quando

não se preocupam com o Controlo de Natalidade.
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 H_4: Os homens, em comparação com as mulheres, apresentam uma atitude

mais utilitária em relação ao sexo e mais focada no prazer genital.

De acordo com a versão original os homens aprovam comportamentos de

maior Instrumentalidade do que as mulheres 52, a somar a este aspecto e

considerando a relação próxima entre a Instrumentalidade e o prazer, será importante

avaliar a relação entre o género e as atitudes em questão.

 H_5: A experiência sexual, tanto dos homens como das mulheres, varia em

função da localidade onde se encontram.

É expectável que exista uma diferença entre localidades, no que diz respeito ao

comportamento sexual. Esta hipótese permite verificar a existência de factores

contextuais que contribuam para a sexualidade.

 H_6: Indivíduos que demonstram um maior interesse por novidades, que são

mais curiosos e mais disponíveis para novas experiências, apresentam

comportamentos e atitudes, ao nível da sexualidade, que levam à manutenção

de maior número de parceiros e menor preocupação com compromissos e

intimidade.

O objectivo desta hipótese é analisar a relação entre o domínio de

personalidade Abertura à Experiência e a atitude permissiva, avaliada na EBAS. Será

de esperar que indivíduos com valores mais elevados na dimensão Abertura à

Experiência apresentem valores mais elevados na subescala Permissividade da

Escala Breve de Atitudes Sexuais. Esta dimensão da personalidade tem impacto nas

opções e escolhas ao nível da sexualidade, nomeadamente na procura de novas

experiências e como tal numa maior Permissividade.
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 H_7: Indivíduos que demonstram um maior interesse por novidades, que são

mais curiosos e mais disponíveis para novas experiências, mostram um maior

interesse e uma maior tendência para comportamentos e atitudes de

comunhão com o parceiro sexual.

Será de esperar uma relação entre a Abertura à Experiência e a relação de

comunhão entre parceiros sexuais já que, a motivação para experimentar e para estar

mais disponível para novas experiências terá um efeito positivo na relação, permitindo

o desenvolvimento da comunhão entre parceiros.

 H_8: Indivíduos que demonstram um maior interesse por novidades, que são

mais curiosos e mais disponíveis para novas experiências, mostram menor

preocupação com comportamentos de prevenção da maternidade e de controlo

da natalidade.

Indivíduos com valores mais elevados na Abertura à Experiência demonstram

menor preocupação com o controlo da natalidade e, portanto, espera-se uma relação

negativa entre a dimensão da personalidade e a subescala da EBAS. A procura de

excitação, ou de novidade, ao nível da sexualidade, leva a uma procura de um maior

número de experiências sexuais e vai ter impacto na atitude em relação ao sexo, com

menor preocupação com a maternidade e, consequentemente seriam de esperar mais

comportamentos de risco.

 H_9: Indivíduos que demonstram um maior interesse por novidades, que são

mais curiosos e mais disponíveis para novas experiências, apresentam uma
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maior experiência sexual, nomeadamente com uma maior diversidade de

experiências sexuais.

Será de esperar que indivíduos com valores mais elevados na dimensão

Abertura à Experiência apresentem um maior número de comportamentos sexuais no

seu reportório sexual, em virtude da sua procura pela novidade.

 H_10: O traço de personalidade, Abertura à Experiência, que leva os indivíduos

a demonstrarem um maior interesse por novidades, uma maior curiosidade e

maior disponibilidade para novas experiências, influencia as atitudes

relacionadas com a sexualidade.

Finalmente será de esperar que a Abertura à Experiência tenha influência nas

diversas atitudes sexuais analisadas. Pretende-se, assim, conhecer o nível de

influência exercida.

A quantidade de hipóteses formuladas, num total de 10, reflecte alguns dos

possíveis cruzamentos entre os instrumentos e as suas subescalas e as várias

variáveis demográficas. Se bem que o objectivo principal é a análise do efeito da

Abertura à Experiência nas atitudes e nos comportamentos, a aplicação de um

instrumento novo, no caso a adaptação de uma escala de atitudes sexuais, e a

novidade sentida pela aplicação dos diferentes instrumentos em localidades que se

situam fora da abrangência dos grandes centros populacionais, levaram à elaboração

de mais hipóteses.
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6 Resultados

O presente capítulo, relativo aos resultados, serve para apresentar todos os

dados obtidos no processo de investigação (Anexo VI).

Nesta investigação foram colocadas diversas hipóteses que cruzam os

diversos conceitos em análise: a Abertura à Experiência; a Permissividade na relação

sexual, o Controlo de Natalidade, a Comunhão na relação sexual, o Prazer e a

Instrumentalidade na relação sexual; os comportamentos sexuais, em homens e

mulheres; o Género, o Ano de Curso e a Localidade.

Para uma maior orientação em termos de análise dos resultados obtidos, estes

encontram-se apresentados numa sequência lógica, começando na amostra,

passando pela análise dos instrumentos e terminando com o cruzamento de várias

variáveis.

6.1 Caracterização da amostra

A amostra recolhida é aqui caracterizada em função das variáveis

demográficas (Anexo VI). A amostra é constituída por 181 sujeitos, divididos entre

duas localidades (ou escolas): Peniche (ESTM) (45 estudantes) e Leiria (ESECS)

(106 estudantes). No seu total, estes 181 sujeitos representam 6,9% do total dos

alunos que frequentam o 1º ciclo das duas escolas e 1,67% do total de alunos a

frequentarem o IPL. Quanto à representatividade em cada escola, estão presentes na

amostra 6,6% dos alunos da ESTM e 7,12% dos alunos da ESECS.

Tabela 13 - Distribuição da amostra por Escola (localidade)

Escola (localidade) Frequências % % alunos da Escola
ESTM (Peniche) 75 41,4% 6,6%
ESECS (Leiria) 106 58,6% 7,12%

Total 181 100,0%
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Gráfico 1 - Distribuição em percentagem da amostra por Escola (localidade)

Em termos de género, foram contabilizados 42 homens e 139 mulheres, o que

corresponde respectivamente a 23,2% e 76,8% da amostra.

Tabela 14 - Distribuição da amostra por género

Género Frequências %
Masculino 42 23,2%
Feminino 139 76,8%

Total 181 100,0%

Gráfico 2 - Distribuição em percentagem da amostra por género

Cruzando o género com a localidade, os homens distribuem em igual número

entre Peniche e Leiria e, no caso das mulheres, estão mais representadas as de

Leiria (n=85) correspondendo a 61,2% da amostra total de mulheres.

Tabela 15 - Distribuição da amostra por género e localidade

ESTM (Peniche) ESECS (Leiria)

41,40% 58.60%

Masculino Feminino

23.20%

76.80%

Localidade Masculino % Feminino %
Peniche 21 50% 54 38,8%
Leiria 21 50% 85 61,2%

Total 42 100% 139 100%
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A média da idade é de 21,57 anos variando entre os 18 anos e os 44 anos de

idade. A média de idade dos homens é de 23 anos e das mulheres de 21 anos de

idade.

Tabela 16 - Distribuição da amostra por grupos de idade

Idade Frequências % % acumulada
< 21 78 43,1% 43,1%
21 - 28 94 51,9% 95,0%
29 - 35 6 3,3% 98,3%
36+ 3 1,7% 100,0%
Total 181 100%

Com menos de 21 anos encontram-se 78 indivíduos, entre os 21 e os 28 anos

situam-se 94 indivíduos, entre os 29 e os 35 encontram-se 6 indivíduos e com mais

de 36 apenas 3 indivíduos. No total, 95% da amostra encontra-se até aos 28 anos de

idade.

Gráfico 3 - Distribuição em percentagem da amostra por idade

Realizando um cruzamento entre o género e a idade, percebe-se que os

homens estão menos representados no 2º ano de curso (n=2) correspondendo ainda

a apenas 4,8% dos homens da amostra, distribuindo-se equitativamente entre o 1º

< 21 21 - 28 29 - 35 36+

43.1%

51.9%

3.3% 1.7%
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ano e o 2º ano. Quanto às mulheres, o 2º ano está mais representado nas frequências

(n=54) correspondendo a 38,8% do total de mulheres da amostra.

Tabela 17 - Distribuição da amostra por género e por ano de curso

Ano de Curso Masculino % Feminino %
1º ano 20 47,6% 46 33,1%
2º ano 2 4,8% 54 38,8%
3º ano 20 47,6% 39 28,1%

Total 42 100% 139 100%

No que diz respeito ao ano do curso, a amostra apresenta os vários estudantes

divididos de forma equitativa pelos 3 anos do 1º ciclo de formação.

Tabela 18 - Distribuição da amostra por ano de curso

Ano de curso Frequências % na amostra % dos alunos do ano
1 66 36,5% 6%
2 56 30,9% 6%
3 59 32,6% 10%

Total 181 100,0

Assim, matriculados no 1º ano estão 36,5% dos estudantes; no 2º ano, 30,9%

dos estudantes; e no 3º ano 32,6% dos estudantes presentes na amostra.

Gráfico 4 - Distribuição em percentagem da amostra por ano de curso

Relativamente aos cursos frequentados, há uma predominância do curso de

Educação Básica já que os questionários foram aplicados a 2 anos do curso. O curso

1º ano 2º ano 3ª ano

36.50%

30.90%
32.60%
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com menos alunos é o de Marketing Turístico Pós-Laboral, com 3,3% dos estudantes

da amostra.

Tabela 19 - Distribuição da amostra por curso frequentado

Curso Frequência % % dos alunos do curso
Animação Turística 26 14,4% 51%
Desporto e Bem-Estar 42 23,2% 58%
Educação Básica 64 35,4% 39%
Gestão Turística e Hoteleira 15 8,3% 8%
Marketing Turístico 28 15,5% 25%
Marketing Turístico Pós-Laboral 6 3,3% 12%

Total 181 100,0

Estão presentes mais de metade dos alunos de Animação Turística a

frequentar a escola, correspondendo a 14,4% da amostra e de Desporto e Bem-Estar,

equivalendo a 23,2% da amostra. Do curso de Educação básica estão 39% dos

estudantes do curso, correspondendo a 35,4% da amostra. Existe apenas uma

pequena percentagem dos alunos de Gestão Turística e Hoteleira (8%) contribuindo

com 8,3% da amostra. Estão presentes 25% dos alunos de Marketing Turístico,

correspondendo a 15,5% da amostra e, por fim, o curso menos representado na

amostra (3,3%) com 12% do total de alunos Marketing Turístico Pós-Laboral.

Gráfico 5 - Distribuição em percentagem da amostra por curso frequentado

Animação
Turística

Desporto e
Bem-Estar

Educação
Básica

Gestão
Turística e
Hoteleira

Marketing
Turístico

Marketing
Turístico

Pós-Laboral

14.4%

23.2%

35.4%

8.3%
15.5%

3.3%
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Realizando um cruzamento entre o género e o curso frequentado é possível

verificar que existem mais mulheres no curso de Educação Básica (n=62),

correspondendo a quase metade da amostra total de mulheres, e em nenhum dos

cursos há predominância dos homens. Ainda assim, o curso de Desporto e Bem-Estar

e o curso de Marketing Turístico são aqueles em que as frequências dos géneros

mais se aproximam.

Tabela 20 - Distribuição da amostra por género e curso frequentado
Curso Masculino % Feminino %

Animação Turística 7 16,7% 19 13,7%
Desporto e Bem-Estar 19 45,2% 23 16,5%
Educação Básica 2 4,8% 62 44,6%
Gestão Turística e Hoteleira 1 2,4% 14 10,1%
Marketing Turístico 12 28,6% 16 11,5%
Marketing Turístico Pós-Laboral 1 2,4% 5 3,6%

Total 42 100% 139 100%

6.2 NEO-PI-R

Neste estudo foram aplicados 181 questionários NEO-PI-R, tendo todos sido

considerados válidos. No caso de se encontrarem alguns itens em falta, no máximo

de 41, foi inserido o valor neutro conforme as instruções de aplicação.

Os resultados obtidos nas várias facetas da Abertura à Experiência e no total

da escala são apresentados na tabela seguinte. Estes dados correspondem aos

valores totais obtidos em cada escala e subescala. Assim, para a faceta Sentimentos

(O3) o valor total médio das respostas é de 21,52, sendo a faceta com a média mais

elevada. Por outro lado, o valor mais baixo é obtido na faceta Acções (O4) com 16,94.

Tabela 21 - Resultados das médias e desvios padrão nas subescalas de Abertura à Experiência

dp N
O1 20,33 4,461 181
O2 20,60 4,876 181
O3 21,52 3,025 181
O4 16,94 3,546 181
O5 17,77 3,706 181
O6 20,39 2,816 181
TotalO 117,55 14,502 181



100

A escala total de Abertura à Experiência (TotalO) apresenta uma média de

117,55 com um desvio padrão (dp) de 15,502. Todos estes valores são semelhantes

aos resultados do estudo de adaptação para Portugal 14.

Para facilitar a análise qualitativa dos resultados escala, dividiram-se as

frequências dos totais da escala Abertura à Experiência por classes. A separação por

classes foi feita tendo em conta o valor médio dos totais e o desvio padrão, resultando

em 6 classes organizadas em função da distância da média em 1, 2 ou 3 desvios

padrão.

Tabela 22 - Distribuição dos resultados totais de Abertura à Experiência por frequências

Classes Frequência % % acumulada
< 89 3 2% 1,7

89 - 102 30 17% 18,2
103 - 117 58 32% 50,3
118 - 131 63 35% 85,1
132 - 146 24 13% 98,3

147+ 3 2% 100,0
Total 181

Gráfico 6 - Distribuição por classes dos resultados da escala de Abertura à Experiência

Olhando para a organização das classes é possível verificar que 1,7% da

amostra (n=3) situam-se na classe mais distante da média em ambos os sentidos, ou

< 89 89 - 102 103 - 117 118 - 131 132 - 146 147+

1.7%

16.6%

32.0% 34.8%

13.3%

1.7%
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seja mais de 147 e 89 ou menos. Com um valor inferior a 131 encontra-se 85,1% da

amostra. A distribuição dos resultados é apresentada no gráfico 1.

Gráfico 7 - Caixa de bigodes para Abertura à Experiência

6.2.1 Comparação dos resultados em função das variáveis demográficas

Para melhor caracterizar a amostra e os resultados obtidos seguem-se os

resultados na escala Abertura à Experiência em função das variáveis demográficas

(Anexo VII).

Em primeiro lugar convém analisar a distribuição dos resultados. Neste sentido

foi aplicado o teste de Kolmogorov-Smirnov (D)89 aos resultados totais da escala e

aos vários grupos em função das variáveis demográficas.

Tabela 23 - Análise da distribuição de respostas para Abertura à Experiência

Abertura à Experiência Kolmogorov-Smirnova

D g.l.. Sig.
Total ,037 181 ,200*

Sexo Masculino ,070 42 ,200*
Feminino ,049 139 ,200*

Localidade Peniche ,072 75 ,200*
Leiria ,034 106 ,200*

Idade

< 21 ,056 78 ,200*
21 - 28 ,057 94 ,200*
29 - 35 ,178 6 ,200*
36+ ,193 3 .
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Ano de frequência
1º ano ,078 66 ,200*
2º ano ,069 56 ,200*
3º ano ,069 59 ,200*

Curso

Animação Turística ,103 26 ,200*
Desporto e Bem-estar ,071 42 ,200*
Ensino Básico ,062 64 ,200*
Gestão Turística e Hoteleira ,140 15 ,200*
Marketing Turístico ,110 28 ,200*
Marketing Turístico Pós-Laboral ,262 6 ,200*

a. Correcção de Lilliefors
*. Limite mínimo do nível de significância

Todos os grupos seguem uma distribuição normal, já que a hipótese nula do

teste é de que a distribuição é normal e em nenhum caso esta é rejeitada (p>0,200).

Na tabela 22 apresentamos os resultados obtidos e os valores de uma

comparação entre as médias dos vários grupos. Na comparação entre apenas 2

grupos foi aplicado um teste t-Student (t) e na comparação de mais do que 2 grupos

houve recurso a um teste paramétrico de análise da variância (ANOVA) 89.

Tabela 24 - Médias e desvios-padrão de Abertura à Experiência por género e localidade
Teste t-Student

N dp t g.l. Sig.
Bicaudal

Género Masculino 42 117,4 14,7 -,060 66,830 ,953Feminino 139 117,6 14,5

Localidade Peniche 75 121,1 12,3 2,931 176,370 ,004*Leiria 106 115,0 15,4

*. Correlação é significativa ao nível 0.01 (bicaudal).

As médias dos resultados dos homens ( ̅=117,4) e das mulheres ( ̅=117,6) são

muito semelhantes com desvios-padrão muito próximos, embora a variabilidade nas

mulheres seja um pouco maior como é possível confirmar no gráfico 2. A diferença

das médias entre os sexos não é significativa (t=-0,060; p=0,953) pelo que não são

independentes.
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Gráfico 8 - Caixa de bigodes para Abertura à Experiência em função do sexo

No entanto, no que diz respeito à localidade, verificou-se que a amostra de

Peniche apresenta um valor médio ( ̅=121,09) superior à de Leiria ( ̅=115,04) e esta

diferença é estatisticamente significativa (t=2,931, p=0,004).

Gráfico 9 - Médias dos resultados em Abertura à Experiência por classe de idade

Na tabela seguinte apresentam-se os valores médios obtidos dos resultados na

escala de Abertura à Experiência e os testes de independência aplicados.

Relativamente à idade, que se encontra organizada em 4 classes, a média

mais elevada encontra-se no escalão etário entre os 21 e os 28 ( ̅=121,0) e a mais

< 21 21 - 28 29 - 35 36+

113.8

121.0

110.7

120.3
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baixa na faixa etária entre 29 e 35 anos ( ̅=110,7), as diferenças encontradas entre as

classes são estatisticamente significativas (F=4,18; p=0,007). De facto, os mais novos

apresentam uma média inferior em comparação com a faixa etária seguinte,

repetindo-se o resultado nas escalas seguintes.

Tabela 25 - Médias e desvios-padrão de Abertura à Experiência por idade, ano de frequência e
curso

ANOVA

N dp Soma dos
quadrados g.l. Média

quadrada F Sig.
Bicaudal

Idade

< 21 78 113,8 14,8

2504,374 3 834,791 4,18 0,007**
21 - 28 94 121,0 13,8
29 - 35 6 110,7 11,3
36+ 3 120,3 10,0

Ano de
frequência

1º ano 66 116,1 15,2
989,474 2 494,737 2,389 0,0952º ano 56 115,7 15,3

3º ano 59 120,9 12,4

Curso

Animação Turística 26 122,7 12,5

1730,778 5 346,156 1,677 0,142

Desporto e Bem-estar 42 115,5 16,6
Ensino Básico 64 114,8 14,7
Gestão Turística e Hoteleira 15 120,3 11,5
Marketing Turístico 28 120,2 12,4
Marketing Turístico Pós-
Laboral 6 120,2 15,2

*. Correlação é significativa ao nível 0.05 (bicaudal).
**. Correlação é significativa ao nível 0.01  (bicaudal).

Quem frequenta o 3º ano de curso apresenta valores ( ̅=120,9) ligeiramente

mais elevados do que nos restantes anos de frequências do curso. Finalmente, quem

frequenta o curso de Animação Turística apresenta uma média mais elevada

( ̅=122,7) do que os outros cursos, principalmente o Ensino Básico ( ̅=114,8) com a

média mais baixa, não havendo diferenças significativas entre os cursos.

6.3 Escala Breve de Atitudes Sexuais (EBAS)

O primeiro momento de estudo da EBAS ocorreu com a aplicação experimental

da escala a uma amostra de conveniência de 30 estudantes do ensino superior



105

(Anexo VIII), não relacionados com o IPL. Esta aplicação visava perceber a

compreensibilidade dos itens e a sua interpretação, curiosamente não foram feitos

comentários à escala.

Neste estudo e sobre o qual reside a análise mais minuciosa da EBAS,

obtiveram-se 174 questionários válidos. Foram aplicados a 181 pessoas no total, no

entanto foram retirados 7 por estarem incompletos ou não terem sido respondidos de

todo.

6.3.1 Estatística descritiva da EBAS

À semelhança do estudo original, foram comparadas as médias entre ambos os

sexos. Na tabela 25 são apresentados (média e desvio padrão) obtidos em cada item

na amostra masculina e na amostra feminina.

Tabela 26 - Valores médios das respostas na EBAS totais e em função do sexo

Itens
Masculino Feminino Total

N x dp N x dp N x dp

1
Não preciso estar comprometido(a) com
uma pessoa para ter relações sexuais
com ele/ela.

40 3,88 1,11 134 2,51 1,37 174 2,83 1,43

2 Uma relação sexual casual é aceitável. 40 3,90 1,13 134 2,85 1,23 174 3,09 1,28

3 Gostaria de ter relações sexuais com
muitos parceiros(as). 40 2,70 1,42 134 1,25 0,59 174 1,58 1,05

4
Relações sexuais casuais, de uma noite
apenas, conseguem ser muito
satisfatórias.

40 3,55 1,24 134 2,69 1,22 174 2,89 1,27

5
É aceitável manter relacionamentos de
carácter sexual com mais do que uma
pessoa ao mesmo tempo.

40 2,25 1,39 134 1,42 0,86 174 1,61 1,06

6
A relação sexual como uma simples
trocas de favores é aceitável se ambas as
pessoas concordarem.

40 2,53 1,36 134 1,71 1,05 174 1,90 1,17

7 As melhores relações sexuais acontecem
quando não existe compromisso. 40 2,65 1,31 134 2,07 1,10 174 2,20 1,17

8
A vida teria menos problemas se as
pessoas pudessem ter relações sexuais
de forma mais livre.

40 3,25 1,15 134 2,33 1,16 174 2,54 1,22

9 É possível apreciar a relação sexual com
uma pessoa sem gostar muito dela. 40 3,20 1,32 134 2,51 1,22 174 2,67 1,28

10 É aceitável que a relação sexual seja
apenas uma agradável sensação física. 40 3,35 1,25 134 2,61 1,29 174 2,78 1,32
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11 A contracepção faz parte de uma
sexualidade responsável. 40 4,73 0,64 134 4,80 0,68 174 4,78 0,67

12 A mulher deve partilhar a
responsabilidade pela contracepção. 40 4,70 0,61 134 4,84 0,52 174 4,81 0,54

13 O homem deve partilhar a
responsabilidade pela contracepção. 40 4,70 0,61 134 4,84 0,52 174 4,80 0,54

14
A relação sexual é a forma de
relacionamento mais íntima entre duas
pessoas.

40 3,93 1,16 134 4,32 1,02 174 4,23 1,07

15
A relação sexual entre pessoas muito
apaixonadas é o expoente máximo das
relações humanas.

40 4,03 1,12 134 4,13 0,99 174 4,11 1,02

16 A relação sexual, no seu auge,
assemelha-se à fusão de duas almas. 40 3,78 1,03 134 3,96 0,95 174 3,92 0,97

17 A relação sexual constitui uma parte
importante da vida. 40 4,53 0,51 134 4,30 0,80 174 4,35 0,75

18 A relação sexual é uma experiência
intensa, quase arrebatadora. 40 4,33 0,73 134 4,10 0,81 174 4,15 0,80

19 A relação sexual é melhor quando nos
focamos no nosso próprio prazer. 40 2,50 1,20 134 2,40 1,15 174 2,42 1,16

20 A relação sexual serve, em primeiro lugar,
para retirar prazer da outra pessoa. 40 2,55 1,18 134 2,28 1,15 174 2,34 1,16

21 O principal propósito da relação sexual é
divertirmo-nos. 40 2,98 1,14 134 2,54 1,19 174 2,64 1,19

22 A relação sexual é essencialmente física. 40 2,35 0,98 134 1,93 0,94 174 2,03 0,96

23 A relação sexual é, principalmente, uma
função biológica como comer. 40 2,53 1,34 134 2,31 1,24 174 2,36 1,26

A média total mais elevada em ambos os sexos aparece no item 12 ( ̅=4,81),

nos homens é a do item 11 ( ̅=4,73) e nas mulheres nos itens 12 e 13 ( ̅=4,84). No

pólo oposto os itens com médias mais baixas foram, em ambos os sexos o item 3

( ̅=1,58), nos homens o item 5 ( ̅=2,25) e, nas mulheres o item 3 ( ̅=1,25).

6.3.2 Análise Factorial

Após a análise da estatística descritiva, procedeu-se à análise factorial das

respostas aos itens da EBAS. Assim, seria possível perceber se as subescalas se

mantinham nesta aplicação à semelhança dos estudos que originaram a EBAS.

Para se saber se a análise factorial é possível e significativa foi aplicada a

medida de adequação da amostragem de Kaiser-Meyer-Olkin, ou KMO 90. O valor

obtido (0,766) é considerado médio situando-se entre os valores 0,7 e 0,8 90, pelo que

é possível efectuar uma análise factorial. O teste de Esfericidade de Bartlett, apesar
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de não ser tão utilizado como o anterior para avaliar a eventual análise factorial,

aplicado a esta escala permite rejeitar a hipótese nula (a matriz obtida com análise

factorial é igual à matriz original e portanto não existem factores), pelo que confirma a

possibilidade de realizar a análise factorial.

Tabela 27 - Resultados do cálculo da análise factorial

Medida de adequação da amostragem de Kaiser-Meyer-Olkin 0,766

Teste de Esfericidade de Bartlett

Chi Quadrado
Aprox. 1883,336

g.l. 253
Sig. 0,000*

*. Correlação é significativa ao nível 0.01 (bicaudal).

Para a identificação de factores foi aplicada uma rotação Varimax que permitiu

identificar as eventuais subescalas presentes 86, 91. Obtiveram-se 6 factores

apresentados na tabela seguinte:

Tabela 28 - Matriz factorial Varimax no estudo actual (apenas valores acima 0,4)

Itens Factores
1 2 3 4 5 6

EBAS item 1 0,68
EBAS item 2 0,71
EBAS item 3 0,60
EBAS item 4 0,76
EBAS item 5 0,60
EBAS item 6 0,54
EBAS item 7 0,67
EBAS item 8 0,65
EBAS item 9 0,66

EBAS item 10 0,53 0,50
EBAS item 11 0,59
EBAS item 12 0,95
EBAS item 13 0,95
EBAS item 14 0,82
EBAS item 15 0,85
EBAS item 16 0,63 0,44
EBAS item 17 0,43 0,55
EBAS item 18 0,78
EBAS item 19 0,75
EBAS item 20 0,78
EBAS item 21 0,55
EBAS item 22 0,53
EBAS item 23 0,78

%Variância explicada pelos 19,10 10,58 9,68 8,46 7,36 6,77
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Factores após rotação
% Acumulada Variância após

rotação 19,10 29,69 39,37 47,82 55,18 61,95

Os valores obtidos nesta aplicação diferem ligeiramente da versão original, que

refere 4 factores. Curiosamente na adaptação da versão de 43 itens para Portugal,

também se identificaram 5 factores, no entanto neste caso as diferenças eram

relativas a alguns dos itens da subescala Permissividade que saturavam com outros

factores, o que nesta investigação só acontece no item 10 e, no padrão de saturações

dos itens do quarto e último factor da versão original da EAS. Com efeito, os itens

deste acabaram por serem divididos em dois grupos à imagem desta investigação 85.

Assim, no sentido de aproximar o mais possível a versão desta investigação e

a versão original da BSAS, os factores foram analisados qualitativamente.

As diferenças entre as duas aplicações poderão dever-se a factores culturais

que podem interferir na forma como são compreendidos os itens ou na forma como se

lida com a sexualidade em ambas as culturas.

Recorrendo ao modelo do cotovelo (Screeplot), parecem existir 6 factores

principais, ponto a partir do qual o declive varia91.

Gráfico 10 - Screeplot com factores da EBAS
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Para se conhecer a influência dos factores na escala total, analisou-se a

proporção de cada factor na variância da escala. O factor 1 influencia 18,53% dos

valores da escala e o factor 2 explica 10,59%. O factor 3 explica 9,64% da variância

da escala, enquanto o factor 4 explica 8,56%, o factor 5 explica 7,49% e finalmente, o

factor 6 explica apenas 6,76% da variância da escala. No seu total, estes factores

explicam 61,58% da variância dos resultados nesta escala.

Em termos de correlação inter-item (Anexo IX), apenas há a realçar alguma

correlação entre os 10 primeiros itens e entre os 3 últimos, apesar de os valores não

serem muito elevados.

6.3.3 Os factores

Analisando os resultados da análise factorial, os dados obtidos apontam para a

junção dos 10 primeiros itens num factor que correspondem aos 10 itens da

subescala Permissividade na EBAS original. Relativamente ao segundo factor os 3

itens correspondem à subescala Controlo de Natalidade da EBAS original.

No caso do terceiro factor, juntam-se com os itens 14, 15 e 16 integrando a

subescala Comunhão da mesma forma que o original. O factor 4 junta os itens 21, 22,

e 23 que integram a subescala Instrumentalidade original. Até este ponto há

concordância com a EBAS original.

Surge um quinto factor com os itens 1, 2, 16, 17 e 18 e, um sexto factor que

reúne os itens 19 e 20, estes pertencentes à subescala Instrumentalidade original.

Os itens 1 e 2 são partilhados pelos factores 1 e 5. No entanto, para o item 1 e

item 2 os valores de saturação no factor 1 são mais elevados o que permitiu optar por

mantê-los na escala original (Permissividade). O item 16 apresenta valores relevantes

tanto para o factor 3 como para o factor 5. O item 17 satura mais no quinto factor do
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que no terceiro factor. Tendo em conta a necessidade de integrar estes dois itens

numa subescala, optou-se pela solução que os inclui na mesma subescala que na

versão original.

O item 18 satura apenas no quinto factor e aparece isolado, sendo

desadequado ser considerada uma subescala de apenas um item e, não podendo ser

retirado porque os resultados resultam da aplicação da investigação 86, optou-se por

adicioná-lo à subescala Comunhão à semelhança da escala na versão original. Deste

modo, juntou-se o factor 3 e o factor 5 mantendo uma subescala igual à versão

original.

A novidade desta aplicação surge com os itens 19 e 20 que foram

considerados um factor aparte dos restantes, que representa um peso reduzido na

variância dos resultados da escala (6,76%). A este factor, e depois de analisados os

itens em questão, atribuiu-se a denominação Prazer.

Foram adoptadas as definições das subescalas apresentadas pelos autores e

por Alferes na adaptação portuguesa da EAS. No entanto como foi identificado um

novo factor neste estudo, surge a necessidade de clarificar o que se pode entender

por Prazer.

Assim, para valores elevados há indicadores para sugerir que o indivíduo

apresenta uma atitude egoísta na obtenção de prazer, com elevado egocentrismo e

pouca consideração pelo prazer do outro. Para valores mais baixos, o indivíduo

apresenta uma maior preocupação com o prazer do outro em detrimento do próprio.

A Instrumentalidade aproxima-se da escala original revelando uma

sobrevalorização do prazer na relação sexual em detrimento de outros aspectos.

O Prazer reflecte a intensidade com que a pessoa se preocupa com o prazer

sexual e a Instrumentalidade a forma como se manifesta esta procura de prazer.
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Em síntese, a organização dos itens da EBAS, os seus factores e organização

em subescalas é apresentada na tabela seguinte.

Tabela 29 - Organização dos itens por factores e respectiva subescala

Itens Factor Subescala
1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10 1 Permissividade
11,12 e 13 2 Controlo de Natalidade
14,15,16, 17 e 18 3 e 5 Comunhão
19 e 20 6 Prazer
21, 22 e 23 4 Instrumentalidade

6.3.4 Consistência interna

À semelhança do estudo original, são apresentados apenas os valores de alfa

de Cronbach para as diferentes subescalas.

Tabela 30 - Valores de Alfa nas subescalas da EBAS, no estudo actual e nos estudos originais

Título subescala α Nº Itens Correlação Inter-item
Média Mínimo Máximo

Permissividade 0,861 10 0,381 0,238 0,688
Controlo de Natalidade 0,782 3 0,581 0,373 0,990
Comunhão 0,749 5 0,372 0,179 0,616
Prazer 0,532 2 0,362 0,362 0,362
Instrumentalidade 0,553 3 0,299 0,283 0,316

Os valores obtidos permitem concluir que as subescalas detêm consistência

interna, à excepção da subescala Prazer (α=0,532) e da subescala Instrumentalidade

(α=0,553).

O número reduzido de itens das subescalas Prazer e Instrumentalidade sugere

que deveriam ser integradas, mas no caso de se juntarem o valor alfa obtido seria

também reduzido (α=0,542). Optou-se, assim, por mantê-las separadas.

6.3.5 Comparação dos resultados em função das variáveis demográficas

O passo seguinte no estudo da escala foi a avaliação dos resultados em função

das várias variáveis demográficas. Foram realizadas comparações entre os diferentes

grupos das variáveis estudadas.
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Os valores das escalas referidos referem-se às médias dos totais obtidos em

cada escala. São mostrados os gráficos relativos aos grupos que se apresentaram

independentes entre si.

6.3.5.1 Análise da distribuição

Para melhor compreensão da EBAS são analisadas as eventuais diferenças

entre os vários grupos das diferentes variáveis demográficas. Em primeiro lugar

convém conhecer a distribuição dos resultados obtidos, assim, foi aplicado o teste de

Kolmogorov-Smirnov (D) para testar a distribuição.

Tabela 31 - Análise da distribuição das subescalas da EBAS

Kolmogorov-Smirnova

D g.l. Sig.
Permissividade ,070 167 ,045*

Controlo de Natalidade ,471 167 ,000**

Comunhão ,117 167 ,000**

Prazer ,135 167 ,000**

Instrumentalidade ,095 167 ,001**
a. Correcção de Lilliefors
*. Correlação é significativa ao nível 0.05 (bicaudal).
**. Correlação é significativa ao nível 0.01  (bicaudal).

Nenhuma das subescalas segue uma distribuição Normal. Assim, as

correlações entre subescalas e todas as comparações entre grupos em cada variável

são feitas com base em testes não paramétricos.

Nos casos do Género e da Localidade, tratando-se da comparação entre 2

grupos, aplicou-se o teste de Mann-Whitney (U). No caso das variáveis com pelo

menos 3 grupos, recorreu-se ao teste não paramétrico de Kruskall-Wallis (H) 89 que

compara as medianas das distribuições dos vários grupos. O resultado do teste
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apenas permite concluir se há algum nível de independência entre os grupos, não

sendo possível calcular onde é que existe a diferença.

6.3.5.2 Permissividade

Na tabela 31 e tabela 32 são apresentados os valores médios de resposta e

desvios-padrão e resultados dos testes estatísticos aplicados.

Tabela 32 – Análise da subescala Permissividade da EBAS em função do género e da localidade

N dp Mann-Whitney U Z Sig. Bicaudal

Género Masculino 40 31,3 8,2 1062,000 -5,792 0,000**Feminino 134 21,9 6,9

Localidade Peniche 72 25,9 8,2 2861,000 -2,480 0,013*Leiria 102 22,8 8,0
*. Correlação é significativa ao nível 0.05 (bicaudal).

**. Correlação é significativa ao nível 0.01  (bicaudal).

Gráfico 11 - Médias das respostas a Permissividade por género

Assim, relativamente ao género, os homens têm uma média de respostas

( ̅=31,3) superior à das mulheres ( ̅=21,9), apresentando resultados estatisticamente

significativos (U=1062,000; p<0,001).

Gráfico 12 - Médias das respostas a Permissividade por Escola (localidade)

Masculino Feminino

31.3

21.9

Peniche Leiria

25.9

22.8
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Em Peniche ( ̅=26,1) a média é mais alta do que em Leiria ( ̅=22,6). Esta

diferença é estatisticamente significativa para um nível de 0,05 (U=2861,000;

p=0,013).

Quem se encontra no grupo etário 29 até 35 anos ( ̅=32,2) refere mais

Permissividade sexual do que nas restantes classes, principalmente comparando com

os mais velhos que 36 anos ( ̅=20,0) ainda que esta apenas tenha 2 elementos. Não

existem diferenças significativas entre as várias classes (H=7,776; p=0,051).

Gráfico 13 - Médias das respostas a Permissividade por classe de idades

Quem se encontra no grupo etário 29 até 35 anos ( ̅=32,2) refere mais

Permissividade sexual do que nas restantes classes, principalmente comparando com

os mais velhos que 36 anos ( ̅=20,0) ainda que esta apenas tenha 2 elementos. Não

existem diferenças significativas entre as várias classes (H=7,776; p=0,051).

Tabela 33 - Análise da subescala Permissividade da EBAS em função da idade, ano de

frequência e curso

N dp Kruskall-
Wallis g.l. Sig.

Bicaudal

Idade

< 21 73 22,6 7,4

7,776 3 ,05121 - 28 88 24,9 8,4
29 - 35 5 32,2 11,3
36+ 2 20,0 8,5

Ano de
frequência

1º ano 58 24,7 8,9
14,429 2 ,001**2º ano 55 20,9 6,5

3º ano 55 26,6 8,2

< 21 21 - 28 29 - 35 36+

22.6 24.9

32.2

20



115

Curso

Animação Turística 23 23,5 6,2

22,935 5 ,000**

Desporto e Bem-estar 36 25,7 9,3
Ensino Básico 63 20,8 6,5
Gestão Turística e Hoteleira 13 24,3 6,1
Marketing Turístico 28 29,3 8,8
Marketing Turístico Pós-
Laboral 5 25,2 13,2

*. Correlação é significativa ao nível 0.05 (bicaudal).
**. Correlação é significativa ao nível 0.01  (bicaudal).

Quem estuda no 3º ano ( ̅=26,6) refere mais Permissividade, mas este valor

assume maior importância apenas quando comparado com quem frequenta o 2º ano,

ainda assim as diferenças são significativas, pelo que as médias são independentes

(H=14,429; p=0,001).

Gráfico 14 - Médias das respostas a Permissividade por ano de curso

Por fim, relativamente ao curso frequentado, os alunos de Marketing Turístico

têm uma média mais elevada ( ̅=29,3) e os de Ensino Básico ( ̅=20,8) a média

menor. À semelhança do ano de frequência estas médias também são independentes

(H=22,935; p<0,001).

1º ano 2º ano 3º ano

24.7

20.9

26.6
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Gráfico 15 - Médias das respostas a Permissividade por curso frequentado

6.3.5.3 Controlo de Natalidade

Na tabela 33 e tabela 34 são apresentados os valores médios de resposta e

desvios-padrão e resultados dos testes estatísticos aplicados.

A comparação entre as médias da subescala Controlo de Natalidade em

função do género permitiu concluir que estas não são independentes (U=2438,000;

p=0,200).

Tabela 34 - Análise da subescala Controlo de Natalidade da EBAS em função do género e da
localidade

N dp Mann-Whitney U Z Sig. Bicaudal

Género Masculino 40 14,13 1,727 2438,000 -1,281 ,200Feminino 134 14,48 1,386

Localidade Peniche 72 14,25 1,545 3351,500 -1,450 ,147Leiria 102 14,50 1,419

No que diz respeito à comparação entre Peniche ( ̅=14,25) e Leiria ( ̅=15,50)

as médias também não são independentes (U=3351,500; p=0,147).

Tabela 35 - Análise da subescala Controlo de Natalidade da EBAS em função da idade, ano de
frequência e curso

N dp Kruskall-
Wallis g.l. Sig.

Bicaudal

Idade
< 21 75 14,25 1,717

1,184 3 0,75721 - 28 91 14,48 1,295
29 - 35 6 14,67 0,816

Animação
Turística

Desporto e
Bem-estar

Ensino
Básico

Gestão
Turística e
Hoteleira

Marketing
Turístico

Marketing
Turístico

Pós-Laboral

23.5 25.7

20.8
24.3

29.3 25.2
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36+ 2 15,00 0,000

Ano de
frequência

1º ano 61 14,43 1,607
3,191 2 0,2032º ano 55 14,56 1,244

3º ano 58 14,21 1,530

Curso

Animação Turística 24 14,13 1,895

2,845 5 0,724

Desporto e Bem-estar 39 14,51 1,275
Ensino Básico 63 14,49 1,512
Gestão Turística e
Hoteleira 15 14,27 1,710

Marketing Turístico 28 14,29 1,243
Marketing Turístico Pós-
Laboral 5 14,60 0,894

As médias das faixas etárias não são independentes entre si (H=1,184;

p=0,757). No mesmo sentido encontram-se as médias do ano de frequência do curso

(H=3,191; p=0,203). Relativamente ao curso frequentado os resultados também não

são independentes entre si (H=2,845; p=0,724). Os valores médios são muito

aproximados entre si. A média mais baixa foi obtida no curso de Animação Turística

( ̅=14,13) e a média mais alta na faixa etária dos maiores de 36 anos ( ̅=15,0)

correspondendo ao máximo possível na subescala, embora com apenas 2 pessoas

incluídas no grupo.

6.3.5.4 Comunhão

Na tabela 35 e tabela 36 são apresentados os valores médios de resposta e

desvios-padrão e resultados dos testes estatísticos aplicados.

As médias, na escala Comunhão, tanto no que diz respeito ao género

(U=2508,500; p=0,537) como relativamente à localidade (U=3452,000; p=0,499) não

são independentes, pelo que não há diferenças significativas entre si.

Tabela 36 - Análise da subescala Comunhão da EBAS em função do género e da localidade

N dp Mann-Whitney U Z Sig. Bicaudal

Género Masculino 40 20,58 3,186 2508,500 -,617 ,537Feminino 134 20,81 3,320

Localidade Peniche 72 21,07 2,985 3452,000 -,676 ,499Leiria 102 20,54 3,475
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Analisando os restantes grupos das variáveis demográficas, é possível verificar

que no caso da idade (H=1,238; p=0,744), do ano de frequência (H=0,021; p=0,990) e

no curso (H=2,481; p=0,779) não existem diferenças entre si.

Tabela 37 - Análise da subescala Comunhão da EBAS em função da idade, ano de frequência e
curso

N dp Kruskall-
Wallis g.l. Sig.

Bicaudal

Idade

< 21 75 20,47 3,454

1,238 3 ,74421 - 28 91 20,97 3,188
29 - 35 6 20,67 3,141
36+ 2 22,50 0,707

Ano de
frequência

1º ano 61 20,84 2,984
,021 2 ,9902º ano 55 20,58 3,804

3º ano 58 20,85 3,094

Curso

Animação Turística 24 20,75 2,801

2,481 5 ,779

Desporto e Bem-estar 39 20,74 2,872
Ensino Básico 63 20,41 3,817
Gestão Turística e
Hoteleira

15 20,67 3,086

Marketing Turístico 28 21,32 3,128
Marketing Turístico Pós-
Laboral

5 22,40 3,131

6.3.5.5 Prazer

Na tabela 37 e tabela 38 são apresentados os valores médios de resposta e

desvios-padrão e resultados dos testes aplicados.

Tabela 38 - Análise da subescala Prazer da EBAS em função do género e da localidade

N dp Mann-Whitney U Z Sig. Bicaudal

Género Masculino 40 5,05 1,894 2367,000 -1,137 ,256Feminino 134 4,67 1,919

Localidade Peniche 72 4,32 1,783 2835,000 -2,597 ,009*Leiria 102 5,07 1,951
*. Correlação é significativa ao nível 0.01 (bicaudal).

Os resultados relativos ao género são homogéneos (U=2367,000; p=0,256),

não apresentando diferenças entre si. Comparando as localidades é possível verificar
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que os dados são estatisticamente diferentes (U=2835,000; p=0,009), com destaque

para Leiria que apresenta uma média superior ( ̅=5,07) a Peniche (U=4,32; p=0,009.

Gráfico 16 - Médias das respostas a Permissividade por Escola (localidade)

O curso frequentado é a única variável que apresenta diferenças significativas

entre si (H=11,496; p=0,042). Quanto aos restantes grupos da tabela 41, a idade

(H=4,749; p=0,190) e o ano de frequência (H=4,450; p=0,108), apesar de terem

valores consideráveis na sua comparação não apresentam diferenças

estatisticamente significativas.

Tabela 39 - Análise da subescala Prazer da EBAS em função da idade, ano de frequência e curso

N dp Kruskall-
Wallis g.l. Sig.

Bicaudal

Idade

< 21 75 5,07 2,107

4,759 3 ,19021 - 28 91 4,51 1,629
29 - 35 6 4,00 2,098
36+ 2 7,00 4,243

Ano de
frequência

1º ano 61 4,80 1,768
4,450 2 ,1082º ano 55 5,11 2,114

3º ano 58 4,38 1,824

Curso

Animação Turística 24 3,75 1,726

11,496 5 ,042*

Desporto e Bem-estar 39 5,10 1,818
Ensino Básico 63 5,05 2,043
Gestão Turística e
Hoteleira

15 4,53 1,727

Marketing Turístico 28 4,82 1,847
Marketing Turístico Pós-
Laboral

5 3,60 1,140

*. Correlação é significativa ao nível 0.05 (bicaudal).

O curso de Desporto e Bem-Estar ( ̅=5,10) apresenta a média mais elevada,

com o curso de Ensino Básico ( ̅=5,05) muito próximo. Com médias

Peniche Leiria

4.32
5.07
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consideravelmente inferiores surge o curso de Animação Turística ( ̅=3,75) e o curso

de Marketing Turístico Pós-Laboral ( ̅=3,60), para quem o Prazer não tem um

significado tão importante.

Destaca-se a média da faixa etária 29 a 35 anos ( ̅=4,00) como a mais

pequena e a média da faixa etária maiores de 36 anos como a maior ( ̅=7,00).

6.3.5.6 Instrumentalidade

Por fim, na tabela 39 e tabela 40 são apresentados os valores médios de

resposta e desvios-padrão e resultados dos testes estatísticos aplicados.

Tabela 40 - Análise da subescala Instrumentalidade da EBAS em função do género e da
localidade

N dp Mann-Whitney U Z Sig. Bicaudal

Género Masculino 40 7,85 2,486 2055,000 -2,253 ,024*Feminino 134 6,78 2,451

Localidade Peniche 72 7,39 2,673 3129,000 -1,672 ,095Leiria 102 6,76 2,339
*. Correlação é significativa ao nível 0.05 (bicaudal).

No que diz respeito à Instrumentalidade, verificam-se diferenças

estatisticamente significativas entre géneros (U=2055,000; p=0,024), não havendo

diferenças (U=3129,000; p=0,095) para a localidade, embora os valores do teste não

possam ser considerados estatisticamente significativos.

Animação
Turística

Desporto e
Bem-estar

Ensino
Básico

Gestão
Turística e
Hoteleira

Marketing
Turístico

Marketing
Turístico

Pós-Laboral

3.75
5.1 5.05

4.53
4.82

3.6
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Gráfico 17 - Médias das respostas a Instrumentalidade por género

Das variáveis demográficas com 3 ou mais grupos, destaca-se a idade que

apresenta diferenças significativas (H=7,845; p=0,049) com a média dos menores de

21 anos ( ̅=6,44) a ser inferior que as dos restantes grupos.

Gráfico 18 - Médias das respostas a Instrumentalidade por classe de idades

O ano de frequência (H=2,929; p=0,231) e o curso (H=10,238; p=0,069) não

apresentam diferenças entre os seus grupos.

Tabela 41 - Análise da subescala Instrumentalidade da EBAS em função da idade, ano de

frequência e curso

N dp Kruskall-
Wallis g.l. Sig.

Bicaudal

Idade

< 21 75 6,44 2,462

7,845 3 ,049*21 - 28 91 7,45 2,487
29 - 35 6 7,83 1,835
36+ 2 7,00 2,828

Ano de
frequência

1º ano 61 6,80 2,315
2,929 2 ,2312º ano 55 6,80 2,391

3º ano 58 7,47 2,742

Masculino Feminino

7.85

6.78

< 21 21 - 28 29 - 35 36+

6.44 7.45 7.83
7
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Curso

Animação Turística 24 6,42 2,448

10,238 5 ,069

Desporto e Bem-estar 39 6,69 2,307
Ensino Básico 63 6,81 2,375
Gestão Turística e Hoteleira 15 7,20 2,145
Marketing Turístico 28 8,32 2,945
Marketing Turístico Pós-
Laboral

5 7,40 2,408

*. Correlação é significativa ao nível 0.05 (bicaudal).

A média mais baixa é a do curso de Animação Turística ( ̅=6,42) e a média

mais alta a do curso de Marketing Turístico ( ̅=8,32).

6.3.5.7 Correlações entre subescalas

A correlação entre as subescalas foi realizada recorrendo ao rho de Spearman

(ρ) porque as distribuições não seguem a distribuição Normal. O quadro seguinte

apresenta os valores obtidos para as subescalas totais:

Tabela 42 - Correlações entre os valores totais das subescalas da EBAS

P
er

m
is

si
vi

da
de
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on
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om
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P
ra
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In
st
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m

en
ta

lid
ad

e

Permissividade
ρ 1,000
Sig. bicaudal .
N 174

Controlo de Natalidade
ρ -,098 1,000
Sig. bicaudal ,200 .
N 174 174

Comunhão
ρ -,175* ,181* 1,000
Sig. bicaudal ,021 ,017 .
N 174 174 174

Prazer
ρ ,109 -,124 ,020 1,000
Sig. bicaudal ,151 ,102 ,792 .
N 174 174 174 174

Instrumentalidade
ρ ,454** -,142 -,034 ,203** 1,000
Sig. bicaudal ,000 ,061 ,654 ,007 .
N 174 174 174 174 174

*. Correlação é significativa ao nível 0.05 (bicaudal).
**. Correlação é significativa ao nível 0.01  (bicaudal).
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É possível verificar que existem correlações significativas (com um nível de

0,05) entre a Comunhão e a Permissividade (ρ=-0,175) e entre a Comunhão e o

Controlo de Natalidade (ρ=0,181). Existem ainda correlações significativas (com um

nível de 0,01) entre a Permissividade e a Instrumentalidade (ρ=0,454) e entre o Prazer

e a Instrumentalidade (ρ=0,203).

6.4 Comparação da EBAS com outras aplicações

Os dados obtidos com a aplicação da EBAS levaram à separação da escala

Instrumentalidade original em outras duas, embora mantivessem alguma relação

relevante. Surgiu a necessidade de adaptar os resultados e definir uma nova atitude

sexual, relacionada com a procura do Prazer. A Instrumentalidade ficou como a

atitude que avalia a manifestação dos afectos associados a esta procura de prazer.

Tabela 43 - Médias e desvios padrão dos itens nas várias subescalas da EBAS

N dp

Permissividade 174 2,41 ,82
Controlo de Natalidade 174 4,80 ,50

Comunhão 174 4,15 ,66
Prazer 174 2,38 ,96

Instrumentalidade 174 2,34 ,83

Para efeitos de comparação com os estudos originais são apresentados os

valores médios dos itens em cada subescala. Sobressai a subescala

Instrumentalidade ( ̅=2,34) como média mais baixa e o Controlo de Natalidade com a

média mais alta ( ̅=4,80).

No entanto os valores utilizados para o estudo das várias subescalas foram os

valores totais de cada uma. Assim, na tabela seguinte são apresentados os valores

médios e os desvios-padrão de cada uma das subescalas da EBAS.
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Tabela 44 - Médias e desvios padrão dos totais dos itens nas várias subescalas da EBAS

N dp

Permissividade 174 24,09 8,196
Controlo de Natalidade 174 14,40 1,474

Comunhão 174 20,76 3,282
Prazer 174 4,76 1,914

Instrumentalidade 174 7,02 2,494

Pode-se verificar que os resultados actuais são ligeiramente diferentes das

amostras americanas. À semelhança do estudo original, a amostra portuguesa

também se baseia em estudantes do ensino superior, no entanto, o número de

indivíduos neste estudo é inferior a qualquer um dos estudos que originou a escala

original.

Tabela 45 - Comparação entre médias dos estudos originais da BSAS (Estudo I, II e III) e o
estudo actual, por sexo

Subescalas Homens Mulheres
Estudo I (n=202 homens e n=472 mulheres)
Permissividade 3,38 4,47
Controlo Natalidade 1,62 1,33
Comunhão 2,15 2,20
Instrumentalidade 3,27 3,50
Estudo II (n=172 homens e n=356 mulheres)
Permissividade 3,36 4,39
Controlo Natalidade 1,63 1,49
Comunhão 2,03 2,16
Instrumentalidade 3,34 3,45
Estudo III (n=219 homens e n=299 mulheres)
Permissividade 3,31 4,37
Controlo Natalidade 1,83 1,74
Comunhão 2,09 2,02
Instrumentalidade 3,38 3,53
Estudo Actual (n=40 homens e n=134 mulheres)
Permissividade 3,13 2,20
Controlo Natalidade 4,71 4,83
Comunhão 4,12 4,16
Prazer 2,53 2,34
Instrumentalidade 2,62 2,26

No que diz respeito à Permissividade, as mulheres americanas mostram-se

mais permissivas ( ̅1=4,47; ̅2=4,39; ̅3=4,37) em comparação com as portuguesas

( ̅=2,2). Os homens, por sua vez, apresentam médias semelhantes entre si.
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Existe uma diferença significativa na subescala Controlo de Natalidade que

coloca a amostra portuguesa num pólo oposto às amostras americanas. A média

nacional é de 4,71 para homens e 4,83 para mulheres e as médias americanas

situam-se abaixo de 1,83 (valor mais elevado obtido no Estudo III para os homens).

Esta diferença sugere uma atitude mais preocupada e informada da população

portuguesa face a esta questão, o que corresponde a resultados semelhantes com a

aplicação da EAS 53.

Relativamente à subescala Comunhão, a amostra do presente estudo mostra-

se mais preocupada com a relação ( ̅=4,1) do que amostra americana ( ̅=2,2, valor

máximo das médias).

A subescala Prazer não é comparada por não aparecer no estudo original da

EBAS.

Finalmente, no que diz respeito à Instrumentalidade, existe uma diferença entre

homens ( ̅h=2,62) e mulheres ( ̅=2,26) com os valores deste estudo a situarem-se

abaixo dos originais ( ̅=3,5). Esta diferença sugere que a amostra portuguesa se

mostra mais preocupada com a relação entre as pessoas envolvidas na relação

sexual, enquanto a americana olha para a relação sexual de uma forma menos

emotiva e mais preocupada com o prazer, esta diferença pode no entanto dever-se à

prevalência do género feminino na amostra desta investigação.

Os homens apresentam médias mais elevadas na Permissividade, no Prazer e

na Instrumentalidade. As mulheres superam os homens no Controlo de Natalidade e

na Comunhão, embora em ambos seja por muito pouco.

6.5 Escala Experiência Sexual (EES)
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A Escala de Experiência Sexual (EES) foi respondida por 134 mulheres e 42

homens, do total de 181 questionários entregues. No total, 5 pessoas optaram por

não a preencher. A escala feminina (α=0,932) e a escala masculina (α=0,913)

obtiveram valores muito satisfatórios relativamente à sua fiabilidade.

Tabela 46 - Estatística descritiva dos totais da EES

EES V.Masc. EES V.Fem.
N 42 134

Média 5,48 9,07
Mediana 3,50 7

Moda 2 6
Desvio Padrão 5,66 6,97

Variância 32,06 48,61
Amplitude 28 30

α 0,913 0,932

Analisando os valores totais médios de ambas as escalas, verifica-se que a

média da escala feminina é superior à escala masculina e, da mesma forma, tanto a

mediana como a moda vão corresponder a valores mais elevados do que na escala

masculina. A variância é superior na versão feminina, bem como a amplitude de

respostas.

Aplicando um teste t-Student para amostras independentes, de forma a

comparar a distribuição dos resultados das duas escalas, verifica-se que a diferença é

estatisticamente significativa (t=2.307; g.l.=174; p=0,028).

Em seguida são apresentados os resultados das duas escalas, em termos de

frequências e percentagens de respostas positivas a cada item. Os itens são

apresentados por ordem decrescente, com o item com mais respostas positivas a

aparecer em primeiro lugar e indo até ao item com menos respostas positivas que

surge em último lugar.

Tabela 47 - Percentagens de respostas à EES Versão Masculina

Nº Itens escala masculina Frequência %
1 Apalpar os seios nus da mulher 41 97,6
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5 Observar a parceira nua 41 97,6
6 A parceira observar o seu corpo nu 41 97,6
8 Manipulação do pénis pela mulher 41 97,6
13 Masturbação 41 97,6
2 O contacto da boca com os seios nus da mulher 40 95,2
7 Manipular o clítoris da mulher 40 95,2
9 Deitar-se em cima da mulher sem penetração 40 95,2
12 Relações sexuais, homem por cima. 40 95,2
22 Relações sexuais, mulher por cima 40 95,2
4 Penetrar a vagina com o dedo 39 92,9
11 Manipular a vulva da mulher 39 92,9
3 Ver materiais eróticos vendidos livremente nas bancas 37 88,1
18 Manipular com a língua o clítoris 37 88,1
10 Contacto da boca da mulher com o seu pénis 36 85,7
16 Relações sexuais, parcialmente vestido 36 85,7
17 Penetrar a vagina com a língua 36 85,7
25 Relações sexuais, penetração da vagina por trás 36 85,7
28 Relações sexuais, sentados 35 83,3
14 Manipular o clítoris da mulher até ela atingir o orgasmo 34 81
15 A sua boca em contacto com a vulva 34 81
20 Relações sexuais, face a face, de lado 33 78,6
23 Tomar duche ou banho com a parceira 33 78,6
24 Manipular com a língua os genitais da mulher até ela atingir o

orgasmo
33 78,6

27 Relações sexuais, de pé 32 76,2
21 Exposição a materiais eróticos pornográficos 31 73,8
26 Contacto da mão com a região anal da parceira 30 71,4
19 Estimulação oral mútua dos genitais até ambos atingirem o

orgasmo
22 52,4

29 Penetrar o ânus da parceira com o dedo 22 52,4
30 Uso de dor moderada durante os contactos sexuais 20 47,6
31 Amarrar ou ser amarrado pela parceira 12 28,6
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Gráfico 19 - Percentagens das respostas positivas aos itens na Versão Masculina da EES

Pela análise das percentagens de respostas positivas, é possível verificar que

apenas 28,6% dos homens refere já ter experimentado “Amarrar ou ser amarrado

pela parceira”. Convém referir que este item é único da escala masculina não tendo

equivalente na escala feminina. O item “Uso de dor moderada durante os contactos

sexuais” obteve uma percentagem de respostas positivas de 47,6%, foi um dos itens

com menos respostas positivas, tal como os itens “Estimulação oral mútua dos

genitais até atingirem ambos o orgasmo” e “Penetrar o ânus da parceira com o dedo”,
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ambos com uma percentagem de 52,4% de positivas. Estes serão os

comportamentos mais atípicos nos homens.

No pólo oposto com maior número de respostas positivas, num total de 97,6%

surgem os itens 1, 5, 6, 8 e 13.

Analisando agora a escala feminina:

Tabela 48 - Percentagens de respostas à EES Versão Feminina

Nº Itens escala feminina Frequência %
1 Os seus seios apalpados por um homem 130 97
4 O homem deitar-se em cima de si sem penetração 128 95,5
2 O contacto da boca do homem com os seus seios 126 94
5 O parceiro observar o seu corpo nu 125 93,3
7 Observar o seu parceiro nu 122 91
10 Relações sexuais, homem por cima 120 89,6
9 Manipular o pénis do homem 118 88,1
3 Penetração da vagina pelo dedo do homem 117 87,3
6 Manipulação do clítoris pelo homem 117 87,3
20 Relações sexuais, mulher por cima 116 86,6
8 Manipulação da vulva pelo homem 110 82,1
16 Tomar duche ou banho com o parceiro 110 82,1
26 Relações sexuais, sentados 104 77,6
13 Manipulação do clítoris pela língua do homem 102 76,1
12 Boca do homem em contacto com a sua vulva 101 75,4
11 Contacto da sua boca com o pénis 98 73,1
15 Relações sexuais, face a face, de lado 97 72,4
22 Relações sexuais, penetração da vagina por trás 97 72,4
18 Relações sexuais, parcialmente vestida 94 70,1
27 Relações sexuais, de pé 92 68,7
21 Masturbação 90 67,2
14 Penetração da vagina pela língua do homem 87 64,9
19 Manipulação do clítoris pelo homem até ao orgasmo 81 60,4

24 Manipulação dos genitais pela língua do homem até atingir o
orgasmo 70 52,2

17 Ver materiais eróticos vendidos livremente nas bancas 68 50,7

23 Estimulação oral mútua dos genitais até ambos atingirem o
orgasmo 55 41

28 Exposição a materiais eróticos pornográficos 48 35,8
30 Relações sexuais anais 40 29,9
25 Contacto da mão com a região anal do parceiro 30 22,4
29 Penetrar o ânus do parceiro com o dedo 11 8,2
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Gráfico 20 - Percentagens das respostas positivas aos itens na Versão Feminina EES

Relativamente à escala feminina, apenas 8,2% refere “Penetrar o ânus do

parceiro com o dedo”, apesar de 22,4% já terem tido “Contacto da mão com a região

anal do parceiro”. Das mulheres 29,9% já experimentaram “Relações sexuais anais” e

35,8% já tiveram “Exposição a materiais eróticos pornográficos”. Ainda abaixo dos

50%, aparece a “Estimulação oral mútua dos genitais até atingirem ambos o orgasmo”

com 41% das mulheres a afirmarem terem experimentado este comportamento.
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Os itens que obtiveram mais respostas “Sim” foram: “Os seus seios apalpados

por um homem” com 97%; “O homem deitar-se em cima de si sem penetração” com

95,5% de respostas positivas; “O contacto da boca do homem com os seus seios”

com 94% de respostas positivas; ainda acima dos 90% “O parceiro observar o seu

corpo nu” com 93,3% de respostas; e “Observar o seu parceiro nu” com 91% de

respostas positivas.

Nesta aplicação da EES, a ordem progressiva dos itens é diferente da versão

original, sugerindo uma nova possível ordenação dos itens apresentados, tanto para a

escala masculina como para a escala feminina.

Apenas para efeito da análise da distribuição acumulada de respostas,

organizaram-se os resultados de cada escala por classes. Neste ponto não é

relevante qual o item respondido afirmativamente mas sim o total de respostas

positivas em cada escala.

A divisão foi feita recorrendo à opção do SPSS em organizar os dados por

classes. Foram, assim, criadas 6 classes em função das somas dos resultados

idênticas para as duas versões. A primeira classe inclui as escalas que apresentam

menos de 5 itens positivos, ou seja quem apresenta menor experiência sexual, a

segunda classe inclui as que tiveram entre 5 e 9 itens positivos, a terceira classe entre

10 e 14, a quarta classe entre 15 e 19, a quinta classe entre 20 e 24 e, finalmente,

com mais de 25 a sexta classe, que representa os que têm maior experiência sexual.

Os resultados são apresentados na tabela seguinte:

Tabela 49 - Frequências e percentagens das frequências de reposta à EES

EES Feminina EES Masculina
Classes Frequências % % Acumulada Frequências % % Acumulada

< 5 32 23,9 23,9 25 59,5 59,5
5 - 9 57 42,5 66,4 8 19,0 78,6
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10 - 14 22 16,4 82,8 6 14,3 92,9
15 - 19 8 6,0 88,8 2 4,8 97,6
20 - 24 8 6,0 94,8 0 0,0 97,6

25+ 7 5,2 100,0 1 2,4 100,0
Total 134 100,0 42 100,0

Os resultados mostram que a percentagem de mulheres com mais

experiências sexuais é maior do que os homens. Ou seja 88,8% das mulheres têm

menos de 19 itens positivos e nos homens esta percentagem aumenta para 97,6%.

Gráfico 21 - Percentagens de respostas positivas à EES por classes de frequências

Enquanto 59,5% dos homens referem menos de 5 itens positivos e também

19% a apontam menos de 10 itens, no caso das mulheres a percentagem é menor na

primeira classe, com apenas 23,9% até 5 itens positivos e 42,5% das mulheres a

apontarem menos de 10 itens.

6.5.1 Comparação dos resultados em função das variáveis demográficas

Para uma melhor análise dos resultados na EES na sua variabilidade

relativamente às variáveis demográficas, é necessário conhecer a distribuição dos
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resultados. Para a análise dos resultados não foram tidas em consideração as classes

referidas anteriormente.

Aplicando o teste Kolmogorov-Smirnov (D) tanto para a versão masculina

(D=0,198; p<0,001) como para a versão feminina (D=0,179; p<0,001), verifica-se que

nenhuma das distribuições é Normal.

Tabela 50 - Teste Kolmogorov-Smirnov da versão feminina e versão masculina da EES

EES Kolmogorov-Smirnova

D g.l. Sig.
Versão Feminina ,179 134 ,000*
Versão Masculina ,198 42 ,000*

a. Correcção de Lilliefors
*. Correlação é significativa ao nível 0.01  (bicaudal).

Deste modo, os testes aplicados para a análise dos resultados são não

paramétricos. Para variáveis com 2 grupos foi aplicado o teste de Mann-Whitney (U) e

para variáveis com 3 ou mais grupos foi aplicado o teste de Kruskall-Wallis (H) 89.

Os valores das escalas referidos referem-se às médias dos totais obtidos em

cada escala. São mostrados os gráficos relativos aos grupos que são independentes

entre si.

Os dados relativos à localidade são apresentados de seguida, tanto para

versão feminina como para a versão masculina da escala.

Tabela 51 – Análise das respostas à versão feminina da EES em função da localidade

N dp Mann-Whitney U Z Sig. Bicaudal

Versão Feminina Peniche 82 10,4 7,7 1624,000 -2,325 ,020*Leiria 52 7,0 5,0

Versão Masculina Peniche 21 4,2 5,0 141,500 -2,002 ,045*Leiria 21 6,7 6,0
*. Correlação é significativa ao nível 0.05 (bicaudal).

Na versão feminina há uma diferença significativa entre as duas localidades

(U=1624,000; p=0,020) com os resultados em Peniche a serem superiores ( ̅=10,4)

aos de Leiria ( ̅=7,0). Na versão masculina, os resultados também são
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independentes, para um valor de significância de 0,05 (U=141,500; p=0,045), com a

média de Leiria ( ̅=6,7) a ser superior à de Peniche ( ̅=4,2).

Gráfico 22 – Médias das respostas à EES em função da localidade

Na versão feminina da EES, verificou-se que os resultados da Idade são

significativamente diferentes (H=13,774; p=0,003), com destaque para a média dos

menores de 21 anos ( ̅=11,3) como a média mais elevada. Os estudantes com idades

entre 29 e 35 anos (n=3) apresentaram a média mais baixa ( ̅=4,3).

Gráfico 23 - Médias das respostas à EES em função das classes de idades

Quanto ao ano de frequência, as diferenças não são significativas (H=5,342;

p=0,069). Neste caso os alunos do 1º ano são quem apresenta a média mais elevada

( ̅=11,1).
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Gráfico 24 - Médias das respostas à EES em função do ano de curso

O curso com média mais elevada é o de Desporto e Bem-Estar ( ̅=14,3) e o

que tem a média mais baixa é o de Marketing Turístico Pós-Laboral ( ̅=3,8). As

diferenças relativas aos cursos são significativamente diferentes (H=15,567; p=0,008)

Gráfico 25 - Médias das respostas à EES em função do curso frequentado
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Tabela 52 - Análise da versão feminina da EES em função da idade, ano de frequência e curso

N dp Kruskall-
Wallis g.l. Sig.

Bicaudal

Idade

< 21 63 11,3 7,7

13,774 3 ,003*21 - 28 67 7,3 5,8
29 - 35 3 4,3 0,6
36+ 1 7,0 0

Ano de
frequência

1º ano 44 11,1 8,2
5,342 2 ,0692º ano 53 9,0 6,9

3º ano 37 6,8 4,6

Curso

Animação Turística 19 8,2 4,7

15,567 5 ,008*

Desporto e Bem-estar 23 14,3 9,1
Ensino Básico 59 8,9 6,6
Gestão Turística e
Hoteleira 13 5,5 2,8

Marketing Turístico 15 7,8 6,1
Marketing Turístico Pós-
Laboral 5 3,8 5,3

*. Correlação é significativa ao nível 0.01 (bicaudal).

A versão masculina da EES apresenta um N total inferior (N=42) do que a

versão feminina (N=134). Este valor, da versão masculina, dividido pelos vários

grupos das variáveis demográficas torna os dados menos representativos, ainda que

sejam fidedignos. Verificou-se que os resultados das diferentes classes das idades

são independentes entre si (H=7,999; p=0,046). O ano de frequência (H=5,612;

p=0,060) e o curso frequentado (H=5,736; p=0,333) já não apresentam grupos

independentes entre si.

Tabela 53 - Análise da versão masculina da EES em função da idade, ano de frequência e curso

N dp Kruskall-
Wallis g.l. Sig.

Bicaudal

Idade

< 21 13 8,8 7,0

7,999 3 ,046*21 - 28 24 4,4 4,0
29 - 35 3 2,3 1,0
36+ 2 1,5 1,0

Ano de
frequência

1º ano 20 3,9 5,0
5,612 2 ,0602º ano 2 7,0 6,0

3º ano 20 6,9 6,0

Curso

Animação Turística 7 7,9 9,0

5,736 5 ,333
Desporto e Bem-estar 19 4,0 4,8
Ensino Básico 2 7,0 5,7
Gestão Turística e
Hoteleira 1 4,0 .



137

Marketing Turístico 12 6,6 4,9
Marketing Turístico Pós-
Laboral 1 3,0 .

*. Correlação é significativa ao nível 0.05 (bicaudal).

No que diz respeito à faixa etária, os homens com menos de 21 anos

apresentam a média mais elevada ( ̅=8,8) e os maiores de 36 anos ( ̅=1,5) a média

mais baixa.

Quanto ao ano de frequência as médias do 2º e 3º ano são muito semelhantes

( ̅=7,0 e ̅=6,9 respectivamente) enquanto os do 1º ano têm a média mais baixa

( ̅=3,9) demonstrando que os estudantes do 1º ano apresentam menor experiência

sexual.

O curso frequentado com mais respostas positivas é o de Animação Turística

( ̅=7,9) e com a média mais baixa surge o curso de Marketing Turístico Pós-Laboral

( ̅=3,0) embora tenha apenas uma pessoa incluída neste grupo.

6.6 Correlações

Após as comparações entre os vários grupos da amostra, segue-se correlação

das diversas variáveis. Atendendo à validação para a população portuguesa do NEO-

PI-R, que apresenta distribuições Normais em todas as dimensões, considerou-se

que os resultados nesta aplicação poderiam manter esta característica. Esta

possibilidade foi confirmada pelo teste estatístico de Kolmogorov-Smirnov.

Atendendo aos resultados já apresentados sobre as distribuições das outras

variáveis consideradas, em que nenhuma segue uma distribuição Normal, o

Coeficiente de Correlação utilizado foi o rho de Spearman (ρ) 89 que é o que se ajusta

a distribuições não paramétricas, apesar da distribuição Normal da Abertura à

Experiência (Anexo XI).
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A correlação representa uma medida do grau de relação entre duas variáveis

quantitativas e o seu valor varia entre -1 e 1. Um valor de 0 (zero) significa que não há

relação entre as variáveis, um valor de 1 (um) indica uma relação positiva perfeita e, o

valor -1 (menos um) indica uma relação perfeita mas negativa. Quando surge uma

relação negativa percebe-se que quando uma das duas variáveis correlacionadas

aumenta a outra diminui, quando surge uma relação positiva verifica-se que com o

aumento dos valores de uma das variáveis a outra também aumenta 89.

Na matriz de correlações inclui-se o valor p para o teste de hipóteses em cada

correlação, permitindo assim saber se a correlação é ou não significativa

estatisticamente. A hipótese nula é de que não há relação entre as variáveis.

Tabela 54 - Matriz de correlações entre variáveis analisadas
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Género

ρ 1,000

Sig.
(bicaudal)

.

N 181

Idade

ρ -0,151 1,000

Sig.
(bicaudal)

0,043* .

N 181 181

Ano de
Curso

ρ -0,020 0,222 1,000

Sig.
(bicaudal)

0,784 0,003** .

N 181 181 181

Curso

ρ 0,095 0,239 0,459 1,000

Sig.
(bicaudal)

0,203 0,001** 0,000** .

N 181 181 181 181

Localidade

ρ 0,096 -0,269 -0,610 -0,270 1,000

Sig.
(bicaudal)

0,201 0,000** 0,000** 0,000** .

N 181 181 181 181 181

O
ρ -0,007 0,198 0,131 0,002 -0,212 1,000

Sig.
(bicaudal)

0,928 0,008** 0,078 0,979 0,004** .
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N 181 181 181 181 181 181

Perm.

ρ -0,440 0,137 0,058 0,068 -0,189 0,070 1,000

Sig.
(bicaudal)

0,000** 0,071 0,444 0,372 0,013* 0,361 .

N 174 174 174 174 174 174 174

Controlo de
Natalidade

ρ 0,097 0,071 -0,097 -0,034 0,110 0,039 -0,098 1,000

Sig.
(bicaudal)

0,201 0,349 0,205 0,653 0,148 0,605 0,200 .

N 174 174 174 174 174 174 174 174

Comunhão

ρ 0,047 0,097 0,001 0,079 -0,051 0,252 -0,175 0,181 1,000

Sig.
(bicaudal)

0,539 0,202 0,992 0,298 0,501 0,001** 0,021* 0,017* .

N 174 174 174 174 174 174 174 174 174

Prazer

ρ -0,086 -0,077 -0,091 0,047 0,197 -0,143 0,109 -0,124 0,020 1,000

Sig.
(bicaudal)

0,257 0,312 0,231 0,537 0,009** 0,060 0,151 0,102 0,792 .

N 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174

Inst.

ρ -0,171 0,211 0,116 0,210 -0,127 0,106 0,454 -0,142 -0,034 0,203 1,000

Sig.
(bicaudal)

0,024* 0,005** 0,126 0,005** 0,095 0,165 0,000** 0,061 0,654 0,007** .

N 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174

EES Fem

ρ . -0,313 -0,200 -0,258 0,202 -0,270 -0,228 -0,078 -0,148 0,167 -0,179 1,000

Sig.
(bicaudal)

. 0,000** 0,020* 0,003** 0,019* 0,002** 0,009** 0,377 0,095 0,059 0,042* .

N 134 134 134 134 134 134 129 129 129 129 129 134

EES Masc

ρ . -0,557 0,353 0,083 -0,313 -0,424 -0,123 -0,451 -0,212 0,198 -0,063 . 1,000

Sig.
(bicaudal)

. 0,000** 0,022* 0,603 0,044* 0,005** 0,448 0,003** 0,188 0,222 0,700 . .

N 42 42 42 42 42 42 40 40 40 40 40 0 42

*. Correlação é significativa ao nível 0.05 (bicaudal).
**. Correlação é significativa ao nível 0.01  (bicaudal).

6.6.1 Género

Olhando para o género dos participantes existem relações negativas com a

Abertura à Experiência (ρ=-0,007; p=0,928), a Permissividade (ρ=-0,434; p=0,000), o

Prazer (ρ=-0,086; p=0,257), a Instrumentalidade (ρ=-0,171; p=0,0,024), o Ano de

Curso (ρ=-0,02; p=0,784) e Idade (ρ=-0,151; p=0,043).

O Controlo de Natalidade (ρ=0,097; p=0,201) e a Comunhão (ρ=0,064;

p=0,403) apresentam relações positivas com o género dos participantes.

6.6.2 Idade
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No que diz respeito à Idade, existem relações positivas com o curso (ρ=0,239;

p=0,001), a Abertura à Experiência (ρ=0,198; p=0,008), a Permissividade (ρ=0,136;

p=0,078), o Controlo de Natalidade (ρ=0,071; p=0,349), a Comunhão (ρ=0,103;

p=0,179) e a Instrumentalidade (ρ=0,211; p=0,005).

A Idade tem relações negativas com o Prazer (ρ=-0,077; p=0,312), a versão

feminina da EES (ρ=-0,313; p=0,0) e versão masculina da EES (ρ=-0,557; p=0,0), a

Localidade (ρ=-0,269; p=0,0), o género (ρ=-0,151; p=0,043) e o Ano de Curso

(ρ=0,222; p=0,003).

6.6.3 Ano de Curso

O Ano de Curso mantém uma relação positiva com o curso frequentado

(ρ=0,459; p=0,000), a Abertura à Experiência (ρ=0,131; p=0,78), a Permissividade

(ρ=0,098; p=0,208), a Instrumentalidade (ρ=0,116; p=0,126), a versão masculina da

EES (ρ=0,353; p=0,022) e com a Idade (ρ=0,222; p=0,003).

Por outro lado tem correlações negativas com o Controlo de Natalidade (ρ=-

0,097; p=0,205), a Comunhão (ρ=-0,01; p=0,896), o Prazer (ρ=-0,091; p=0,231), a

versão feminina da EES (ρ=-0,2; p=0,02), a Localidade (ρ=-0,61; p=0,0) e o género

(ρ=-0,02; p=0,784).

6.6.4 Curso

A variável curso frequentado relaciona-se com a idade (ρ=0,239; 0,001), com o

ano de Curso (ρ=0,459; p=0,000) mas estas relações devem-se essencialmente às

características da amostra e, ainda, com a subescala Instrumentalidade (ρ=0,210;

p=0,005).
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Negativamente, o curso frequentado, encontra-se correlacionado com a

localidade (ρ=-0,27; p=0,000) e com a versão feminina da EES (ρ=-0,258; p=0,003).

6.6.5 Localidade

A Localidade relaciona-se negativamente com o curso frequentado (ρ=-0,27;

p=0,000), a Abertura à Experiência (ρ=-0,212; p=0,004), a Permissividade (ρ=-0,217;

p=0,005), a Comunhão (ρ=-0,041; p=0,59), a Instrumentalidade (ρ=-0,127; p=0,095),

a versão masculina da EES (ρ=-0,313; p=0,044), o Ano de Curso (ρ=-0,61; p=0,0) e

Idade (ρ=-0,557; p=0,0).

Positivamente com o Controlo de Natalidade (ρ=0,11; p=0,148), o Prazer

(ρ=0,197; p=0,009), a versão feminina da EES (ρ=0,202; p=0,019) e o género

(ρ=0,096; p=0,201).

6.6.6 Abertura à experiência

A Abertura à Experiência tem relações positivas com a Permissividade

(ρ=0,075; p=0,332), a Comunhão (ρ=0,264; p=0,00), Controlo de Natalidade (ρ=0,039;

p=0,605), Instrumentalidade (ρ=0,11; p=0,174), Ano de frequência do Curso (ρ=0,131;

p=0,78) e Idade (ρ=0,198; p=0,008).

As relações são negativas com o Prazer (ρ=-0,143; p=0,060), versão feminina

da EES (ρ=-0,270; p=0,002) e versão masculina (ρ=-0,424; p=0,005), Localidade (ρ=-

0,212; p=0,004) e com o género dos participantes (ρ=-0,007; p=0,928).

6.6.7 Permissividade

A subescala Permissividade da Escala Breve de Atitudes Sexuais correlaciona-

se negativamente com a subescala Controlo de Natalidade (ρ=-0,102; p=0,190),
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Comunhão (ρ=-0,176; p=0,02) e com a EES tanto a versão feminina (ρ=-0,21; p=0,02)

como a versão masculina (ρ=-0,17; p=0,32), com o género dos participantes (ρ=-

0,434; p=0,000) e um pouco menos significativa com a Localidade (ρ=-0,217;

p=0,005).

A correlação entre a Permissividade e a Instrumentalidade é a mais elevada

(ρ=0,444; p=0,000). As relações positivas existem ainda com a Prazer (ρ=0,124;

p=0,109), Abertura à Experiência (ρ=0,075; p=0,332), Ano de frequência do curso

(ρ=0,098; p=0,208) e com a Idade (ρ=0,136; p=0,078).

6.6.8 Controlo de Natalidade

A subescala Controlo de Natalidade da EBAS relaciona-se positivamente com

a Localidade (ρ=0,11; p=0,148), género (ρ=0,097; p=0,201), Idade (ρ=0,071;

p=0,349), Abertura à Experiência (ρ=0,039; p=0,605) e Comunhão (ρ=0,178;

p=0,019), sendo esta a única com significado estatístico.

Com as restantes variáveis as relações são negativas, nomeadamente o

Prazer (ρ=-0,124; p=0,102), a Permissividade (ρ=-0,102; p=0,190), a

Instrumentalidade (ρ=-0,142; p=0,061), a versão feminina da EES (ρ=-0,078; p=0,377)

e versão masculina (ρ=-0,451; p=0,003) e Ano de Curso (ρ=-0,097; p=0,205).

6.6.9 Comunhão

A subescala Comunhão tem uma relação positiva com a Abertura à

Experiência (ρ=0,264; p=0,00), com o Prazer (ρ=0,005; p=0,946), o Controlo de

Natalidade Comunhão (ρ=0,178; p=0,019), com o género (ρ=0,064; p=0,403) e com a

Idade (ρ=0,103; p=0,179).
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Mantém relações negativas com a Permissividade (ρ=-0,176; p=0,02), a

Instrumentalidade (ρ=-0,026; p=0,734), com a versão feminina da EES (ρ=-0,148;

p=0,095) e versão masculina da EES (ρ=-0,242; p=0,137), com a Localidade (ρ=-

0,041; p=0,59) e Ano de Curso (ρ=-0,01; p=0,896).

6.6.10 Prazer

A relação entre Prazer e Instrumentalidade é positiva (ρ=0,203; p=0,007), tal

como com a Permissividade (ρ=0,124; p=0,109), a Comunhão Prazer (ρ=0,005;

p=0,946), a versão feminina da EES (ρ=0,167; p=0,059) e versão masculina (ρ=0,198;

p=0,222) e com a Localidade (ρ=0,197; p=0,009).

Mantém relações negativas com a Abertura à Experiência (ρ=-0,143; p=0,06),

Controlo de Natalidade (ρ=-0,124; p=0,102), o género (ρ=-0,086; p=0,257), Ano de

Curso (ρ=-0,091; p=0,231) e Idade (ρ=-0,077; p=0,312).

6.6.11 Instrumentalidade

A subescala Instrumentalidade mantém relações positivas com o curso

frequentado (ρ=0,210; p=0,005), a Abertura à Experiência (ρ=0,11; p=0,174), a

Permissividade (ρ=0,444; p=0,000), o Prazer (ρ=0,203; p=0,007), o Ano de Curso

(ρ=0,116; p=0,126) e com a Idade (ρ=0,211; p=0,005).

As relações são negativas com o Controlo de Natalidade (ρ=-0,142; p=0,061), a

Comunhão (ρ=-0,026; p=0,734), a versão feminina da EES (ρ=-0,179; p=0,042) e

versão masculina da EES (ρ=-0,063; p=0,7), Localidade (ρ=-0,127; p=0,095) e género

(ρ=-0,171; p=0,0,024).
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6.6.12 Escala Feminina da EES

Não há relação entre esta escala e a escala masculina por via das suas

próprias características, visto tratarem-se de populações diferentes que se distinguem

pelo sexo.

Tem uma relação positiva com o Prazer (ρ=0,167; p=0,059) e a Localidade

(ρ=0,202; p=0,019).

Por outro lado tem relações negativas com o curso frequentado (ρ=-0,258;

p=0,003), a Abertura à Experiência (ρ=-0,270; p=0,002), a Permissividade (ρ=-0,21;

p=0,02), o Controlo de Natalidade (ρ=-0,078; p=0,377), a Comunhão (ρ=-0,148;

p=0,095), a Instrumentalidade (ρ=-0,179; p=0,042), o Ano de Curso (ρ=-0,2; p=0,02) e

a Idade (ρ=-0,313; p=0,0).

6.6.13 Escala Masculina da EES

No que diz respeito à versão masculina da EES, existem relações negativas

com a Abertura à Experiência (ρ=-0,424; p=0,005), a Permissividade (ρ=-0,17;

p=0,32), o Controlo de Natalidade (ρ=-0,451; p=0,003), a Comunhão (ρ=-0,242;

p=0,137), a Instrumentalidade (ρ=-0,063; p=0,7), Localidade (ρ=-0,313; p=0,044) e

Idade (ρ=-0,557; p=0,0).

A relação positiva é com o Prazer (ρ=0,198; p=0,222) e Ano de Curso

(ρ=0,353; p=0,022).

6.7 Regressões

São aqui apresentados os resultados de várias análises da causalidade entre

algumas variáveis, recorrendo a regressões lineares (Anexo XII). Em primeiro lugar é
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feita uma análise da relação entre a Abertura à Experiência e o comportamento

sexual feminino e o comportamento sexual masculino.

A análise da regressão permite investigar as relações entre variáveis e a

eventual previsão da variável dependente em função da variável independente. No

caso, é aplicada a regressão linear simples que implica o recurso a modelos lineares

com rectas que demonstram a relação entre duas ou mais variáveis 89.

A análise da regressão das variáveis envolvidas não seria necessária

considerando os valores das correlações entre si, no entanto, considerando o

objectivo da investigação (perceber a influência da Abertura à Experiência nas

atitudes e nos comportamentos sexuais) esta surge apenas como elemento

complementar e não como uma um dos aspectos fundamentais da análise estatística.

Para conhecer a eventual relação entre variáveis é aplicada a estatística F que

corresponde à razão entre a variabilidade explicada pelo modelo de regressão e a

variância residual. A rejeição da hipótese nula permite assumir que existe uma

relação de dependência linear89. O coeficiente de determinação da relação (R2)

permite perceber a qualidade da relação, ou seja, quanto mais perto de 1 for o valor

do coeficiente de determinação maior será a relação entre as variáveis e quanto mais

próximo de 0 menor será a relação 90.

Tabela 55 - Valor da regressão linear entre Abertura à Experiência e comportamento sexual
feminino e masculino
R R2 F Sig.

EES V. Feminina ,291 ,085 12,256 ,001**
EES V. Masculina ,355 ,126 5,775 ,021*

*. Correlação é significativa ao nível 0.05 (bicaudal).
**. Correlação é significativa ao nível 0.01 (bicaudal).

Na análise da regressão linear entre Abertura à Experiência e o

comportamentos sexual feminino ambos os resultados são significativos, embora o

comportamento sexual feminino obtenha valores mais precisos.
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Por fim, no que diz respeito às atitudes sexuais, mantendo a Abertura à

Experiência como variável independente e os resultados nas diferentes escalas da

EBAS como variáveis dependentes, obtiveram-se os seguintes dados:

Tabela 56 - Valores da regressão linear entre Abertura à Experiência e atitudes sexuais

R R2 F Sig.
Permissividade ,113 ,013 2,214 ,139
Controlo de Natalidade ,036 ,001 ,218 ,641
Comunhão ,188 ,035 6,277 ,013*
Prazer ,131 ,017 3,006 ,085
Instrumentalidade ,134 ,018 3,134 ,078

*. Correlação é significativa ao nível 0.05 (bicaudal).
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7 Discussão

A discussão dos resultados é o momento indicado para analisar os resultados

obtidos à luz das premissas deste estudo. Em primeiro lugar, são discutidas as

possíveis análises dos resultados obtidos com a tradução e adaptação da EBAS

comparando-a com a versão original.

Seguidamente são apresentados e discutidos os dados obtidos com os

diferentes instrumentos e as suas inter-relações. Esta discussão segue a ordem de

hipóteses colocadas no estudo e referidas anteriormente.

A relação entre dimensões da personalidade, atitudes e comportamentos

origina uma quantidade de informação e resultados de difícil análise. É natural que

surjam questões relativas a vários aspectos dos cruzamentos dos dados ou de

possíveis análises, na presente análise são apenas referidas as conclusões mais

relevantes para a investigação em causa.

A amostra é caracterizada por um número maior do género feminino na

quantidade de sujeitos da amostra. Esta diferença contribui para alguma reserva na

comparação dos resultados entre os sexos. Ainda assim, e apesar de reduzido, o

número de Homens presentes na amostra permite retirar algumas ilações, embora

não completamente conclusivas.

Estão presentes 181 sujeitos dos quais 42 são do género masculino,

correspondendo a 23,2% da amostra e, 139 do género feminino correspondendo a

76,8% da amostra.

Em termos de localidade, ou escola, 75 sujeitos são de Peniche e 106 de

Leiria, correspondendo respectivamente a 41,4% e 58,6% da amostra. No que diz
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respeito a esta variável a amostra encontra-se distribuída de forma relativamente

equilibrada apesar do predomínio de Leiria.

A média de idades da amostra é de 21,57 anos no total dos sujeitos. A média

dos homens é de 23 anos e das mulheres de 21 anos. Existem apenas 9 sujeitos

acima dos 29 anos de idades correspondendo no total a 5% da amostra. No total 95%

da amostra tem menos de 29 anos de idade.

Quanto ao ano do curso que frequentam, que permite ter uma ideia do número

de anos que frequentam a escola, a distribuição das frequências pelos 3 anos é

aproximada com o 1ºano a ser o mais representado com 36,5% da amostra. A seguir

surge o 3º ano com 32,6% e depois o 2º ano com 30,9% do total da amostra.

Por fim, no que diz respeito à amostra, o curso mais representado na amostra é

o de Educação Básica com 35,4% da amostra, curso da ESECS, e o menos

representado o de Marketing Turístico Pós-Laboral, da ESTM, correspondendo a

3,3% da amostra.

De uma forma geral, no que diz respeito à Abertura à Experiência, os

resultados totais enquadram-se nos resultados gerais da população 14. A distribuição

de todos os resultados em função das variáveis é Normal. Os valores mais frequentes

situam-se entre 118 e 131 com uma percentagem de 35% da amostra, uma

percentagem reduzida (2%) de sujeitos situa-se abaixo de 89 e outro tanto acima de

147. Ou seja, apenas 3 sujeitos obtêm valores de reduzida Abertura à Experiência e

também 3 sujeitos apresentam um valor muito elevado de Abertura à Experiência.

Comparando homens ( ̅=117,4) e mulheres ( ̅=117,6) a diferença nos

resultados não é significativa (t=-0,060; p=0,953).
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Existe uma diferença significativa entre localidades (t=2,931; p=0,004) com

Peniche a obter um valor médio superior ( ̅=121,1) ao de Leiria ( ̅=115),

demonstrando que os valores de Abertura à Experiência variam em função do

contexto, ainda que essa variação não seja muito grande provavelmente devido à

dimensão da amostra.

A comparação entre anos de frequência de curso não permite identificar

diferenças entre si (F=2,389; p=0,095), tal como no que diz respeito ao curso

(F=1,677; p=0,142). Ainda assim, existem diferenças nas faixas etárias (F=4,18;

p=0,007), o que seria de esperar conforme os dados originais 14, com especial

relevância para a faixa etária 21-28 anos ( ̅=121,0) com a média mais elevada e com

a faixa etária 29 – 35 anos ( ̅=110,7) com a média mais baixa. A idade tem impacto

na Abertura à Experiência com os indivíduos mais novos a apresentarem-se como

mais disponíveis e interessados em experiências novas.

A Escala Breve de Atitudes Sexuais foi traduzida propositadamente para esta

investigação. Assim, exigiu um estudo mais exaustivo da sua consistência, relações

internas, fiabilidade e descrição em função das variáveis demográficas. A este

questionário responderam 174 sujeitos, dos 181 pertencentes à amostra, já que 7

sujeitos não foram considerados por não responderem completamente ao

questionário.

Os resultados, ainda que com valores mais elevados, parecem seguir a

tendência dos estudos originais que levaram ao desenvolvimento da escala 52.

Salientam-se nesta aplicação, os resultados mais elevados nas subescalas de

Controlo de Natalidade e Comunhão da EBAS, em ambos os sexos, e os valores mais

reduzidos nas subescalas Prazer e Instrumentalidade, em comparação com a original.
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Uma diferença significativa face à versão original é o aparecimento de um

quinto factor, aqui denominado Prazer. Esta diferença na análise factorial já tinha

surgido com a EAS, na sua tradução para Portugal 85, sugerindo algumas diferenças

culturais significativas entre a amostra portuguesa e a amostra americana.

A rotação Varimax realizada permitiu identificar 6 factores que explicam no total

61,95% da variância de respostas na EBAS. O primeiro factor corresponde a 19,1%

da variância dos resultados e foi intitulado Permissividade. O segundo factor

corresponde a 10,58% da variância e foi intitulado Controlo de Natalidade. O terceiro

factor que responde a 9,68% e o quinto factor que responde a 7,36% da variância

foram conjugados numa subescala denominada Comunhão. O quarto factor que

corresponde a 8,46% da variância da escala, inclui os últimos itens da EBAS, foi

denominado Instrumentalidade e foi a esta subescala, no seu original que se retiraram

dois itens que correspondem ao sexto factor. Este último factor que corresponde a

6,77% da variância dos resultados, foi a novidade desta tradução da EBAS,

representado uma nova subescala que se denominou Prazer.

Analisando os resultados, estes parecem indicar que a grande diferença para o

aparecimento da subescala Prazer está nos dados femininos obtidos na subescala

Instrumentalidade. Serão os resultados obtidos pelas mulheres nesta subescala que

constituem a diferença com a aplicação original da EBAS. Ou seja, tendo em conta o

nível elevado da média de respostas das mulheres na subescala Prazer e a média,

inferior em relação à amostra americana, na subescala Instrumentalidade, constata-se

que elas se preocupam com o prazer sexual embora não dêem tanto valor ao

potencial sexual do outro como os homens. Deste modo, as mulheres neste estudo

preocupam-se com o seu prazer durante a relação sexual mas, ao contrário das
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mulheres americanas (tabela 41), não são tão instrumentais na relação com o outro e

não olham o homem apenas pelo seu potencial sexual.

Relativamente às correlações entre as subescalas verificou-se que a subescala

Instrumentalidade relaciona-se com a Permissividade (ρ=0,454; p=0,000) e com a

subescala Prazer (ρ=0,203; p=0,007). Por sua vez a subescala Prazer (ρ=0,109

p=0,151) não apresenta uma correlação com a subescala Permissividade. Esta

diferença nas relações permite perceber que existem diferenças entre os itens da

subescala Instrumentalidade e a subescala Prazer, reforçando o princípio da sua

separação em subescalas conforme a análise factorial realizada.

Surgiram alguns problemas neste estudo no que diz respeito EBAS. A

subescala Prazer (α =0,532) e a subescala Instrumentalidade (α =0,553) apresentam

valores de fiabilidade que não são completamente satisfatórios. Serão necessárias

aplicações com um número mais elevado de participantes para se conseguirem

chegar a resultados mais representativos sobre esta possível divisão da EBAS.

Acrescente-se que o facto da subescala Prazer apresentar apenas 2 itens também é

um indicador da necessidade de ser revista a organização da escala.

Os dados da subescala Permissividade confirmam a diferença entre os dois

géneros, com uma tendência masculina (x=31,3) para olhar para a sexualidade de

uma forma mais permissiva e menos preocupada com as consequências, sendo este

resultado significativo (Z=-5,792; p=0,000). A atitude permissiva vai ser

significativamente (Z=-2,148; p=0,013) maior em Peniche (x=25,9) do que Leiria

(x=22,8).

As diferenças, relativamente à Permissividade, apenas não são significativas

no que diz respeito à idade dos sujeitos (H=7,776; p=0,051). O ano de curso

apresenta diferenças significativas (H=14,429; p=0,001) com o 3º ano a ter uma
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média superior (x=26,6) e, o curso frequentado, tem também diferenças entre si

(H=22,935; p=0,000) com o curso de Marketing Turístico a apresentar a média mais

elevada (x=29,3) e o curso de Ensino Básico com a média mais baixa (x=20,8).

A análise da subescala Controlo de Natalidade não apresenta diferenças

significativas entre os vários grupos. Os valores médios são todos muito próximos,

todos acima de 14,21. A atitude relativa ao controlo da natalidade tem sido muito

abordada por campanhas diversas, permitindo aos jovens assimilar uma série de

ideias e conceitos que os preparam para identificar comportamentos adequados. Esta

atitude acaba por assumir uma dimensão social considerável por via da influência da

cultura e da comunicação social, sobrepondo-se a dimensão cognitiva à dimensão

afectiva da atitude.

A subescala Comunhão também não apresenta diferenças significativas entre

si, com todos os grupos de variáveis a serem muito semelhantes com médias acima

de 20,47. As respostas a esta subescala são também muito abordadas socialmente,

em contexto educacional ou familiar, referindo-se a comportamentos relacionados o

que se deve manter numa relação.

A subescala Prazer apresenta diferenças significativas na localidade (Z=-2,587;

p=0,009), com Leiria a obter valores mais elevados (x=5,07) do que Peniche (x=4,32)

e, no curso frequentado (H=11,496; p=0,042) aqui com os estudantes do curso de

Desporto e Bem Estar a estarem mais preocupados com o prazer (x=5,10) do que,

por exemplo, os de Animação Turística (x=3,75). Não foram identificadas diferenças

entre os vários grupos nas restantes variáveis.

Por fim, no que diz respeito às subescalas da EBAS; a Instrumentalidade

apresenta diferenças entre géneros (Z=-2,253; p=0,024) com os homens a
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apresentarem uma média mais elevada (x=7,85), estando por isso mais disponíveis

para utilizar o parceiro para obter prazer do que as mulheres (x=6,78).

Existem também diferenças nas classes de idades (H=7,845; p=0,049) com os

mais velhos, a classe entre 29 e 35 anos, a terem menor preocupação com o outro

(x=7,83). Os mais novos (x=6,44) apresentam maior preocupação com o outro e

menor atitude de instrumentalização do outro.

Com a aplicação da EES foi possível constatar que a ordem de itens nesta

aplicação seria diferente das aplicações anteriores, revelando que existem certos

itens que devem ser revistos, por se tornarem mais comuns ou mais incomuns com o

passar do tempo ou com as aplicações em locais diferentes.

No total das aplicações da EES apenas 5 pessoas optaram por não lhe

responder, acabando por ser excluídas na comparação entre instrumentos. A média

de respostas foi superior nas mulheres (x=9,07), com estas a apresentarem maior

experiência sexual, ou pelo menos um reportório de comportamentos experimentados

maior do que os homens (x=5,48).

Curiosamente, as mulheres nesta aplicação da EES, em comparação com o

estudo de tradução da escala 70, apresentam maior experiência sexual, com menos

itens abaixo dos 50% por exemplo.

Os contactos com a zona anal são os menos referidos pelas mulheres, os 3

itens que se referem a este tipo de relação sexual são os 3 itens com menos

respostas positivas. Os homens, em comparação percentual, referem mais

comportamentos sexuais que envolvem a zona anal, apesar de serem também dos

menos referidos. Nos homens, os itens relacionados mais relacionados com práticas

de dor são os menos referidos positivamente e não existem como itens na versão
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feminina. O item menos referido é o “Amarrar ou ser amarrado pela parceira” com

28,6% de respostas positivas.

O item menos referido nos homens no estudo de tradução “Uso de dor

moderada durante os contactos sexuais” com 19% de respostas positivas, tem nesta

aplicação uma percentagem consideravelmente superior com 47,6% de respostas

positivas. No geral, os homens referem mais itens positivos do que na versão de

tradução.

No total, as mulheres referem mais comportamentos, com 88,8% a referirem

menos de 19 itens, enquanto existem homens que referem menos de 19 itens num

total de 97,6% da amostra. Na verdade apenas 2,4% parecem ter experimentado

mais do que 20 comportamentos sexuais em comparação com os 11,2% das

mulheres. Deste modo, verifica-se que as mulheres apresentam sinais de maior

experiência sexual do que os homens na amostra analisada, demonstrando que há

um maior paralelismo entre homens e mulheres no que diz respeito à sexualidade nas

camadas mais jovens 26, 50, 53, 54, 59, 68.

As mulheres de Peniche referem maior experiência sexual (x=10,4) do que as

de Leiria (x=7,0) apresentando assim uma diferença significativa entre si (Z=-2,325;

p=0,02). Em sentido oposto, os homens de Peniche apresentam uma média inferior

(x=4,2) aos de Leiria (x=6,7), também com valores significativos (Z=-2,002; p=0,045).

Existem diferenças entre as várias classes de idades na versão feminina

(H=13,774; p=0,003) e na versão masculina (H=7,999; p=0,046). Em ambos os casos

a média é superior para os que têm menos de 21 anos, mostrando que os mais novos

são já mais experientes sexualmente do que os mais velhos.

Para os jovens a actividade sexual é uma manifestação da sua maturidade

psicossocial 58, ou dito de outra forma, tendo em conta que as mulheres atingem um
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nível de maturidade psicológica mais depressa que os homens, elas apresentam mais

cedo uma experiência sexual mais relevante do que a média dos homens.

Apesar de não ser significativa a diferença, no caso das mulheres as que

frequentam o 1º ano são as que referem mais itens positivos (x=11,1), enquanto nos

homens são os que frequentam o 2º ano (x=7,0).

As mulheres apresentam uma certa independência entre os cursos

frequentados (H=15,567; p=0,008), com evidência para o curso de Desporto e Bem-

Estar (x=14,3) com uma média consideravelmente superior aos restantes cursos. Esta

tendência não se reflecte na versão masculina, com os homens a apresentarem

médias semelhantes entre os vários cursos. Curiosamente é também no curso de

Desporto e Bem-Estar que há uma maior preocupação com a atitude de procura de

prazer, e este facto é independente do género já que o número de homens (n=19) e

mulheres (n=23) é muito semelhante.

O género dos participantes correlaciona-se com a atitude Permissividade (ρ=-

0,434; p=0,000), ou seja as mulheres apresentam maior afinidade com esta subescala

do que os homens.

A idade correlaciona-se com a Abertura à Experiência (ρ=0,198; p=0,008),

embora muito pouco, indicando que há um aumento da Abertura com o aumento da

idade. E, a idade, também se correlaciona com a Instrumentalidade (ρ=0,211;

p=0,005) indicando que com o aumento da idade aumenta o valor desta atitude,

embora seja com um valor reduzido.

Encontra-se uma correlação entre Localidade e a experiência sexual masculina

(ρ=-0,313; p=0,044), confirmando que os homens de Leiria apresentam maior

experiência sexual. Quem estuda em Peniche tem uma maior tendência a preocupar-
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se com o Prazer (ρ=0,197; p=0,009) e, caso seja mulher, apresenta uma maior

experiência sexual (ρ=0,202; p=0,019).

A Abertura à Experiência apresenta correlações com a Comunhão (ρ=0,264;

p=0,00), indicando que quanto maior a Abertura maior a tendência a apresentar uma

atitude de maior comunhão. Apresenta ainda correlações negativas com a experiência

sexual feminina (ρ=-0,270; p=0,002), indicando que quanto maior a Abertura nas

mulheres menor a sua experiência sexual e, com a experiência sexual masculina (ρ=-

0,424; p=0,005), sendo esta correlação ainda mais acentuada.

A atitude Permissividade correlaciona-se negativamente com experiência

sexual feminina (ρ=-0,21; p=0,02), indicando que quanto maior a atitude de

Permissividade menor a experiência sexual das mulheres. Existe ainda uma

correlação de maior força entre a Permissividade e a Instrumentalidade, já referida

anteriormente (ρ=0,444; p=0,000).

O Controlo de Natalidade apresenta uma correlação negativa significativa com

a experiência sexual masculina (ρ=-0,451; p=0,003), indicando que existe uma

relação entre uma atitude de menor controlo da natalidade e as experiências sexuais

dos homens. A permissividade característica dos homens explica este tipo de relação

negativa, já que é de esperar que os homens tenham menos preocupações com o

controlo de natalidade do que as mulheres 3, 6, 42, 62.

A atitude de procura de prazer correlaciona-se com a Abertura à Experiência

embora de forma pouco intensa (ρ=-0,143; p=0,06), indicando que quanto menor a

atitude de procura de prazer maior o nível de Abertura à Experiência. Estes dados

contrariam a literatura que sugerem uma relação entre a procura de prazer e a

abertura à experiência por via, por exemplo, da imaginação que permite procurar
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novas estratégias sexuais 30 ou da relação entre baixa Abertura à Experiência e a

manutenção de comportamentos sexuais de risco 31, 41

A primeira hipótese de investigação colocada remete para a comparação da

Permissividade entre homens e mulheres. A análise dos resultados mostra que os

valores são mais reduzidos que o estudo original da EBAS e que existe uma diferença

significativa entre homens e mulheres, confirmando que os homens são mais

permissivos nas suas atitudes que as mulheres (t=-6,531; p=0,000). Este resultado

está de acordo com o que Hendrick et al. 52 obtiveram no seu estudo de construção

da EBAS e confirma várias outras investigações sobre esta atitude 1, 53, 55, 57, 58, 92.

Os homens têm atitudes mais permissivas, reflectindo não só aspectos

culturais, como também biológicos e psicológicos característicos do ser humano 6, o

que vem confirmar resultados semelhantes obtidos em investigações nacionais 53, 85.

Esta tendência dos homens em lidarem com a sexualidade com uma maior

Permissividade deve-se, muito provavelmente, à forma como lidam com o próprio

mundo, olhando-o de uma forma muito “sexualizada” 93 e pouco afectiva 73. Grosso

modo, os homens têm maior tendência a procurarem relações sexuais pontuais ou

esporádicas, sem compromisso e com mais parceiros.

A segunda hipótese formulada refere que os homens apresentam um reportório

de experiências sexuais maior do que as mulheres. Para se confirmar ou refutar esta

hipótese é necessário olhar para os resultados da EES. Esta escala é constituída por

vários itens que representam comportamentos sexuais mais comuns e outros menos

comuns. Assim, para se saber a dimensão do reportório de comportamentos
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experimentado por cada sujeito avaliado convém analisar a estatística descritiva da

EES tendo em consideração os seus itens respondidos positivamente.

Comparando os valores médios obtidos na versão feminina ( ̅=9,07) e na

versão masculina da EES ( ̅=5,48) verifica-se que a média é superior na versão

feminina. O resultado do teste t-Student (t=2.307; g.l.=174; p=0,028) reforça a

diferença entre as amostras levando a crer que o reportório de comportamentos, ou

seja o total de experiências sexuais, é diferente entre homens e mulheres.

Os resultados não corroboram a hipótese colocada de que os homens

apresentariam uma maior experiência sexual. Na realidade, as mulheres apresentam

aqui uma média superior o que indica que na sua globalidade apresentam um maior

reportório de comportamentos sexuais experimentados. No entanto, apresentam

também uma maior variância nos resultados, indicando que existem também

mulheres com resultados ainda mais baixos do que os homens.

A diferença entre géneros é mais significativa no número de respostas na

classe <5 (frequência de respostas positivas total inferior a 5) e na classe 5-9

(frequência de respostas positivas total superior a 5 e inferior a 9), em ambos os

casos as percentagens de respostas entre géneros é diferente. Simultaneamente, a

percentagem acumulada para ambos os géneros aproxima-se a partir destas classes,

demonstrando que a experiência sexual tende a ser semelhante entre homens e

mulheres.

Existem homens e mulheres que referem ter experiências sexuais incomuns.

Esta conclusão é retirada tendo em conta as respostas positivas obtidas. Por exemplo

quem tem acima de 25 respostas positivas significa que o participante refere ter

experimentado mais de 25 comportamentos sexuais diferentes. No caso das mulheres

5,2% encontram-se nesta classe, enquanto no lado dos homens aparece apenas 1
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homem. O número reduzido de homens na amostra tem impacto na análise das

respostas e na sua comparação com as mulheres, condicionando uma melhor

interpretação das diferenças.

Os homens apresentam tendencialmente uma sexualidade mais

descomprometida e menos reflectida. São conhecidas as manifestações sexuais dos

homens, que apresentam com mais frequência parafilias, ou as suas referências à

necessidade de experimentarem novos comportamentos 5, 27, 35, 71. Não seria

expectável que as mulheres apresentassem, neste caso, médias superiores.

Apesar de os resultados revelarem a necessidade de repensar alguns

princípios aplicados à população do ensino superior, também é de considerar que os

resultados estejam de alguma forma aquém da realidade e não representem a

realidade nacional. Tratando-se de jovens adultos e tendo em conta a maturidade

sexual relativa de homens e mulheres é aceitável que as experiências sexuais das

mulheres sejam maiores nesta faixa etária.

Relativamente à terceira hipótese colocada em que a preocupação com o

Controlo de Natalidade é inferior em homens, quando comparados com mulheres, que

apresentam maior experiência sexual, torna-se necessário analisar a correlação entre

estas as duas variáveis implicadas: o resultado da correlação entre o Controlo da

Natalidade, avaliado na EBAS, e a experiência sexual masculina e feminina ambas

avaliadas pela EES.

Existe uma correlação significativa, embora com um valor fraco negativo 86,

entre Controlo de Natalidade e a EES versão masculina (ρ=-0,451; p=0,003). No caso

das mulheres não é detectada uma relação entre as duas dimensões (ρ=-0,078;

p=0,377).
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Confirma-se que existe uma relação entre o Controlo de Natalidade e a

experiência sexual dos homens na qual, quanto menor for a dimensão da atitude

Controlo de Natalidade maior é a experiência sexual do homem.

Este resultado relaciona-se com os dados da hipótese anterior, já que parte do

pressuposto que há uma menor preocupação com as atitudes de Controlo de

Natalidade por parte dos homens 46, 52, 58, 62, 94, 95, que são mais permissivos e menos

preocupados com a segurança na sua sexualidade. Assim, ao preocuparem-se

menos com o Controlo de Natalidade permitem-se levar a cabo um maior leque de

experiências, nomeadamente as menos comuns. Na verdade a área do Controlo de

Natalidade é sempre aquela que traz mais diferenças entre homens e mulheres, com

uma maior preocupação por parte delas. Quer seja por aspectos biológicos,

psicológicos ou sociais, o certo é que já é assim desde os primórdios da humanidade

92.

Os resultados obtidos na subescala da EBAS são semelhantes entre homens e

mulheres, as diferenças surgem na análise dos comportamentos sexuais. Tendo em

conta os valores dos homens, quanto menor a experiência sexual maior será a

preocupação com o Controlo de Natalidade e, consequentemente, quanto maior a

experiência sexual menor o Controlo de Natalidade. Esta correlação sugere que os

homens que se preocupam mais com o controlo da natalidade serão aqueles que

apresentarão um menor reportório de comportamentos sexuais.

A relação pode-se dever aos valores morais, a uma influência social que

promove maior atenção à família e aos cuidados com a família ou a uma efectiva falta

de experiência sexual que ao sendo adquirida promove uma focalização progressiva

no prazer e consequente desligamento de preocupações morais.
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Estes mesmos factores não são tidos em conta quando se considera as

mulheres, já que não existe relação entre o controlo da natalidade e a experiência

sexual. Deste modo, pode-se concluir que as atitudes das mulheres em relação ao

controlo da natalidade são independentes da sua experiência sexual.

Uma das áreas de interesse, para o desenvolvimento de planos de intervenção

na área da sexualidade, é a possível modificação da atitude relacionada com o

Controlo de Natalidade nos homens.

Para a quarta hipótese proposta, de que os homens apresentam uma atitude

utilitária em relação ao sexo e focada essencialmente no prazer genital, maior do que

as mulheres, recorreu-se à análise dos dados obtidos na subescala da EBAS

Instrumentalidade e à sua comparação dos resultados obtidos em ambos os sexos.

Analisando os valores médios obtidos nesta subescala verifica-se que existe

uma diferença significativa (Z=-2,253; p=0,024) entre ambos os sexos, com os

homens ( ̅=7,85) a apresentarem valores mais elevados do que as mulheres

( ̅=6,78). Conclui-se que os homens apresentam atitudes mais utilitárias em relação

ao sexo.

Estes resultados confirmam as hipóteses colocadas no desenvolvimento da

escala 52, os resultados obtidos noutros estudos 6, 50, 53, 62, bem como as conclusões

existentes sobre o comportamento humano, nomeadamente o masculino 5, 6, 40, 60, 67.

Um homem, quando se encontra com uma mulher, preocupa-se mais com o

potencial sexual desta e a forma de atingir uma eventual relação sexual do que

quando uma mulher se encontra com um homem.
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Os homens apresentam maior tendência a procurarem relações sexuais com o

objectivo de se satisfazerem, nem que para isso tenham que instrumentalizar o outro,

ou seja utilizar a outra pessoa como meio para chegar a um fim.

A quinta hipótese colocada prevê que a experiência sexual, tanto dos homens

como das mulheres, varia em função da localidade onde se encontram. Para esta

análise deve-se recorrer aos dados obtidos na Escala de Experiência Sexual, versão

feminina e versão masculina, tanto em Peniche como em Leiria.

Foi identificada uma diferença estatisticamente significativa (p<0,05) para as

duas versões da EES. Na versão masculina a diferença entre Peniche ( ̅=4,2) e Leiria

( ̅=6,7) é significativa (Z=-2,002; p=0,045), com maior impacto na versão feminina

(Z=-2,325; p=0,020) com Peniche a obter uma média mais elevada ( ̅=10,4) do que

em Leiria ( ̅=7,0). Curiosamente os resultados invertem-se com os participantes de

Peniche a evidenciarem-se na versão feminina e os de Leiria a evidenciarem-se na

versão masculina.

Na verdade, esta diferença estende-se a outras variáveis da investigação. Na

Permissividade (Z=-2,480; p=0,013), com a média da amostra de Peniche ( ̅=25,9) a

ser superior do que a de Leiria ( ̅=22,8); na escala Prazer (Z=-2,597; p=0,009), desta

vez com a amostra de Leiria ( ̅=5,07) a ter uma média superior do que a de Peniche

( ̅=4,32); e na Abertura à Experiência (t=2,931, p=0,004) a de Peniche obtém uma

média mais elevada ( ̅=121,09) do que a de Leiria ( ̅=115,04). Efectivamente é

identificada uma diferença contextual entre localidades relativamente ao

comportamento sexual. Esta diferença geográfica permite perceber que a experiência

sexual sofre um efeito contextual relevante. Pode-se concluir que a localidade onde o

jovem se encontra tem impacto no comportamento sexual.
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Para complemento da análise relativa ao contexto, pode-se analisar ainda os

valores dos cursos frequentados. O curso escolhido, que se relaciona com a escola

seleccionada, pode revelar algo sobre a personalidade da pessoa porque esta opção

resulta dos seus gostos e interesses, no entanto não existe relação entre curso e a

Abertura à Experiência (ρ=0,002; p=0,979). Não havendo dados sobre outros

domínios de personalidade torna-se impossível retirar alguma conclusão sobre esta

relação entre personalidade e curso. Ainda assim o domínio Abertura à Experiência é

um bom indicador desta possível relação em virtude da sua relação com o

conhecimento.

O curso frequentado que contempla aspectos contextuais, relacionados com o

grupo onde a pessoa se encontra, os conhecimentos adquiridos entre outros

aspectos, correlaciona-se com a experiência sexual feminina (ρ=-0,258; p=0,003) e

não com a experiência sexual masculina (ρ=0,083; p=0,603). Efectivamente o curso

frequentado relaciona-se com a sexualidade feminina, demonstrando uma relação

entre o contexto e o comportamento sexual.

Comprova-se uma relação entre sexualidade e contexto onde se encontram os

jovens. Embora as diferenças não sejam muito elevadas, a verdade é que

desempenha um papel que não pode deixar de ser considerado 1, 23, 51, 96.

A sexta hipótese postula que indivíduos que demonstram um maior interesse

por novidades, que são mais curiosos e mais disponíveis para novas experiências,

apresentam comportamentos e atitudes, ao nível da sexualidade, que levam à

manutenção de maior número de parceiros e menor preocupação com compromissos

e intimidade. Para esta análise é importante relacionar a dimensão Abertura à

Experiência e a subescala Permissividade da EBAS.
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A informação teórica disponível considera que a dimensão de personalidade

Abertura à Experiência, que se relaciona com o comportamento de Busca de

Sensações, influencia a forma como se lida com a sexualidade. Ou seja, quem

apresenta maior abertura a novas experiências também será quem procura maior

diversidade de comportamentos sexuais, nomeadamente devido à necessidade de

procurar novas sensações 4, 6, 9, 22, 30, 31, 38, 43 e se preocupará menos com

comportamentos de prevenção do risco 97. No caso em análise prevê-se que

apresentem atitudes sexuais mais permissivas e procurem frequentemente novas

experiências sexuais.

Os resultados obtidos apesar de indicarem uma relação com tendência

positiva, não são significativos, já que o valor da relação é muito reduzido e impede a

aceitação da hipótese colocada (ρ=0,075; p=0,332). Deste modo, não se corrobora a

hipótese de que há relação entre a Abertura à Experiência e a Permissividade.

Ao contrário do esperado, os dados não permitem concluir pela relação entre

Abertura à Experiência e a Permissividade. Os resultados sugerem que não será a

Abertura à Experiência que terá influência na atitude permissiva em relação à

sexualidade.

A Permissividade sexual é uma das atitudes importantes a estudar em termos

preventivos. É importante conhecer os aspectos que podem influenciar esta atitude

porque pode residir aqui a chave para melhorar a prevenção de comportamentos de

risco. Os jovens com mais Permissividade sexual serão aqueles que correrão mais

riscos por manterem maior número de relações sexuais. Deste modo, na procura de

quais dimensões de personalidade serão importantes trabalhar numa perspectiva

preventiva, a Abertura à Experiência não se oferece como opção, ao contrário dos

estudos que permitiram desenvolver esta hipótese 22, 30.
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A sétima hipótese, na continuação da anterior, prevê que indivíduos que

demonstram um maior interesse por novidades, são mais curiosos e mais disponíveis

para novas experiências, mostram um maior interesse e uma maior tendência para

comportamentos e atitudes de comunhão com o parceiro sexual. Desta vez é

necessário analisar a relação da Abertura à Experiência com a subescala Comunhão

da EBAS.

A hipótese é confirmada, com um grau de certeza muito elevado (ρ=0,264;

p=0,00), embora o valor da relação seja positivo 86, 90, revelando que quem apresente

valores mais elevados na Abertura à Experiência apresenta valores mais elevados na

subescala Comunhão.

Em função dos resultados obtidos é possível constatar que quem apresenta

uma Abertura à Experiência mais vincada terá maior tendência a desenvolver,

afectivamente, a sua relação, contribuindo para um relacionamento sexual mais

satisfatório. A partilha será tanto mais satisfatória quanto mais se puder partilhar, no

caso se se experimentar em conjunto obter-se-á uma maior satisfação relacional.

Os dados obtidos com as duas últimas hipóteses analisadas, reflectem a

capacidade para um relacionamento intimo, ainda que provavelmente sem grande

compromisso, entre parceiros sexuais. No fundo, a dimensão Abertura à experiência,

acaba por ter alguma influência na forma como as pessoas se comprometem na

relação.

Seria de esperar que a dimensão Abertura à Experiência tivesse um impacto

maior na Permissividade e procura de sensações e, consequentemente, nos

comportamentos de risco. No entanto, os resultados obtidos apontam para que os

jovens adultos, a frequentarem o ensino superior, que apresentem valores mais
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elevados de Abertura à Experiência, preocupam-se com a qualidade da relação com o

parceiro nomeadamente de âmbito sexual. Esta preocupação revela-se na

disponibilidade para manter uma relação afectiva caracterizada pelo empenho e

intimidade.

Quanto à oitava hipótese levantada de que indivíduos que demonstram um

maior interesse por novidades, são mais curiosos e mais disponíveis para novas

experiências, mostram menor preocupação com comportamentos de prevenção da

maternidade e de controlo da natalidade, é necessário observar a relação entre a

Abertura à Experiência e a subescala Controlo da Natalidade.

Será de esperar que quem tem valores mais baixos nesta dimensão da

personalidade, apresente valores mais elevados no Controlo de Natalidade 97.

Os resultados contrariam as referências disponíveis, de que maior Abertura

leva a uma tendência para a maternidade precoce, ou para comportamentos de risco,

nomeadamente valores baixos nesta dimensão da personalidade 12, 23, 41. Os dados

(ρ=0,039; p=0,605) refutam esta possibilidade, mostrando que não existe qualquer

relação entre as duas variáveis.

Os dados não corroboram esta hipótese obrigando a colocar uma série de

questões, do âmbito metodológico e outras relacionadas com as características da

população estudada.

Se por um lado, metodologicamente parecem ter sido seguidos os passos

necessários para a obtenção de respostas sinceras e autênticas, as condições da

aplicação podem ter condicionado estes cuidados. A aplicação em grupo condiciona a

resposta dada pelo indivíduo, fruto do seu receio da pressão de grupo ou da influência

social.
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Por outro lado, a população estudada é uma população de fronteira. Se uns se

encontram já na idade adulta, outras há que apresentam alguma imaturidade

emocional e intelectual. Estão aliás no local ideal para este desenvolvimento. Os

estudos existentes com características semelhantes apresentam resultados de

populações adultas, o que parece alterar as expectativas para uma população tão

jovem como esta.

Não fica claro que os jovens, provenientes de cidades portuguesas de média e

pequena dimensão, tenham o mesmo nível de conhecimentos ou de experiências

sobre a sexualidade quando comparados com jovens de cidades de maior dimensão,

ou de outras realidades culturalmente distintas.

Torna-se óbvia a necessidade de estudar melhor a realidade destes jovens,

que fora dos grandes centros urbanos também vivem a sua sexualidade.

Olhando agora para a penúltima hipótese de que indivíduos que demonstram

um maior interesse por novidades, que são mais curiosos e mais disponíveis para

novas experiências, apresentam uma maior experiência sexual, nomeadamente com

uma maior diversidade de experiências sexuais.

Para uma análise desta hipótese é necessário relacionar a dimensão Abertura

à Experiência com os resultados da EES, tanto da versão feminina como da versão

masculina.

Os valores obtidos na correlação entre Abertura à Experiência e a versão

feminina da EES (ρ=-0,270; p=0,002) e a versão masculina da EES (ρ=-0,424;

p=0,005), não são concordantes com a hipótese colocada. A hipótese testada não se

confirma, já que não existe uma relação positiva 14, 41 mas sim uma negativa que
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permite concluir que valores mais elevados de Abertura à Experiência relacionam-se

com menor experiência sexual.

Os resultados são indicadores de uma relação fraca negativa entre a Abertura

à Experiência e a experiência sexual masculina. Apesar de o mesmo se passar com

as mulheres, a relação não parece ser tão significativa. Era esperado que os homens

referissem mais experiência sexual e também maior número de comportamentos de

risco, o que não se veio a verificar 98.

A análise da relação causal entre a Abertura à Experiência e o comportamento

sexual feminino aponta para que não exista uma acção de causa-efeito (R2=0,085;

p=0,001), enquanto para os homens o impacto da Abertura é um pouco maior embora

ainda reduzido (R2=0,126; p=0,021).

Pode-se concluir que a Abertura à Experiência tem uma ligeira acção no

comportamento sexual masculino, já que níveis elevados desta dimensão da

personalidade originam maior experiência sexual, embora o resultado do teste não

seja significativo.

Os resultados apontam para um número reduzido de homens com, o que se

pode denominar, um maior reportório de comportamentos sexuais. De acordo com os

dados, apenas 9,5% dos homens referem ter experimentado mais de 12 dos itens

presentes na escala, enquanto 64,3% referem 5 ou menos itens.

No caso das mulheres, o número de itens referidos apresenta algumas

diferenças, nomeadamente o número de mulheres que referem 16 ou mais itens é de

14,2% e 19,4% referem entre 9 e 15. Estes resultados contrariam os resultados

disponíveis de outras investigações 99.

Os resultados da aplicação da EES nesta investigação demonstraram que

existem diferenças entre homens e mulheres no que diz respeito ao seu reportório
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sexual. Se por um lado a mulher começa a assumir um papel cada vez autónomo,

relativamente à sua família e nas suas relações afectivas, por outro os homens,

principalmente os jovens adultos, começam a manifestar algumas modificações nos

comportamentos tipicamente masculinos. Acrescenta-se o facto da investigação se

centrar em duas localidades de menor dimensão, com características culturais e um

ambiente envolvente muito próprios.

Uma última questão pode-se colocar relativamente à sexualidade feminina,

relacionada com a maturidade. Na verdade o desenvolvimento da personalidade

estabiliza próximo dos 21 anos 11, 13, sempre um pouco mais cedo para as mulheres,

será possível equacionar a hipótese de que esta diferença nos resultados seja reflexo

desta diferença de maturidade entre homens e mulheres. Até porque a actividade

sexual é, na opinião das jovens, uma manifestação da sua maturidade psicossocial 58

.

Finalmente, a décima e última hipótese que prevê que o traço de

personalidade, Abertura à Experiência, que leva os indivíduos a demonstrarem um

maior interesse por novidades, uma maior curiosidade e maior disponibilidade para

novas experiências, influencia as atitudes relacionadas com a sexualidade. Para esta

avaliação é necessário relacionar a Abertura à Experiência e as subescalas da EBAS

(Permissividade, Controlo de Natalidade, Comunhão, Prazer e Instrumentalidade).

Diversas investigações apontam para uma relação entre a Abertura à

Experiência e as atitudes sexuais 4, 14, 41, no entanto neste estudo, esta relação não é

muito óbvia. Todos os coeficientes (R2) são próximos de zero (Permissividade=0,013;

Controlo de Natalidade=0,001; Comunhão=0,035; Prazer=0,017;

Instrumentalidade=0,018) e apenas o valor obtido para a subescala comunhão pode
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ser interpretado com alguma segurança (p=0,013). Os valores são demasiado baixos

para apresentarem alguma relação de causa-efeito.

Deste modo, a hipótese testada não é corroborada, mantendo-se a ideia de

que não há influência da Abertura à Experiência nas atitudes sexuais.

Resumindo, os homens procuram relações sexuais pontuais e estão

disponíveis para manterem relações sexuais com mais parceiros e as mulheres

mostram-se mais sexualmente experientes do que os homens.

Os homens mais experientes serão aqueles que menos se preocupam com

cuidados de prevenção, nomeadamente os relacionados com o controlo da

natalidade. Simultaneamente, os homens no seu geral são mais instrumentais na sua

relação com os outros, acabando por procurarem relações sexuais para se

satisfazerem sem grande preocupação com o prazer da parceira.

Comparando as cidades analisadas verifica-se que existem diferenças na

experiência sexual entre Peniche e Leiria. Por um lado as mulheres de Peniche são

mais experientes e, por outro, em Leiria são os homens os mais experientes

sexualmente.

Não existe uma relação entre a Abertura à Experiência e a atitude sexualmente

mais permissiva. Deste modo, os mais permissivos não são aqueles que apresentam

maior Abertura à Experiência e por isso mais disponíveis para contactarem com

novas ideias ou conceitos. Curiosamente são os mais abertos a novas experiências

que se mostram mais preocupados com a partilha e intimidade com o seu parceiro

sexual. Também é possível verificar que os indivíduos mais abertos a novas

experiências mostram-se mais preocupados com o controlo da natalidade.

De acordo com os resultados não se confirma a influência da Abertura à

Experiência nas atitudes sexuais ou nos comportamentos sexuais. Ao não se
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rejeitarem as duas últimas hipóteses constata-se que a dimensão de personalidade

Abertura à Experiência não tem influência na forma como as pessoas se comportam

sexualmente. Assim, será necessário considerar outras dimensões da personalidade

como mais influentes no comportamento sexual, nomeadamente de jovens adultos a

frequentarem o ensino superior.
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8 Conclusão

As atitudes face à sexualidade, os comportamentos sexuais ou a relação

interpessoal, todos estão sob a influência da personalidade. Neste sentido a relação

entre os Cinco Factores da Personalidade, organizados numa estrutura teórica – a

Teoria dos Cinco Factores – de Costa e McCrae, e a sexualidade tem sido objecto de

vários estudos.

A potencialidade preditiva desta teoria da personalidade torna-a útil e

facilmente aplicável no esforço de encontrar estratégias de prevenção, modelos

psicopatológicos e técnicas de intervenção clínica – psicológica e/ou biomédica – em

diversas áreas e, no caso deste estudo, na sexualidade humana.

Este trabalho visou analisar a relação entre Abertura à Experiência e um

conjunto de atitudes sexuais e de comportamentos sexuais, na procura de eventuais

associações de causa-efeito, numa população de estudantes do ensino superior

numa instituição portuguesa que se localiza fora dos grandes centros urbanos. Foram

utilizados instrumentos devidamente traduzidos e adaptados para Portugal, para

analisar a personalidade e os comportamentos sexuais e foi feita a tradução de uma

escala para analisar as atitudes sexuais – a Escala Breve de Atitudes Sexuais.

Os resultados não mostram que exista uma relação clara entre as atitudes e a

Abertura à Experiência e entre o comportamento sexual e a Abertura à Experiencia,

ao contrário do previsto. À partida considerava-se a possibilidade deste aspecto da

personalidade contribuir para comportamentos de risco, devido à sua associação com

a procura de excitação e da novidade.

Assim, não será esta a dimensão de personalidade que terá impacto nos

modelos preventivos do comportamento sexual ou na intervenção em contexto clínico.
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Esta dimensão da personalidade contribui para a manutenção de comportamentos de

maior cuidado com os eventuais risco e para a manutenção de relações afectivas

mais consistentes.

Foram confirmadas relações entre o género e as atitudes mais permissivas em

relação à sexualidade, nomeadamente com os homens a procurarem relações

esporádicas e baseadas na relação sexual e, as mulheres, que mostraram ser mais

experientes sexualmente, a terem mais atenção com a afectividade e a partilha na

relação sexual e, portanto, menos permissivas e menos instrumentais em relação ao

outro.

O nível de experiência sexual de ambos os géneros parece variar em função

da localidade onde se encontram.

As atitudes sexuais variaram entre localidades, grupos etários, ano de

frequência do curso e cursos frequentados, com principal incidência para a

Permissividade, o Prazer e a Instrumentalidade. As atitudes que não sofreram tanto

impacto do contexto foram o Controlo de Natalidade e a Comunhão, que estão mais

dependentes de componentes cognitivas.

Quanto às várias correlações obtidas realçam-se: a relação entre Abertura à

Experiência e o comportamento sexual masculino; entre Permissividade e

Instrumentalidade; entre Controlo de Natalidade e comportamento sexual masculino;

entre o comportamento sexual masculino e o ano de curso e também com a idade;

entre o curso frequentado e o comportamento sexual feminino e entre a localidade (ou

escola) e comportamento sexual feminino.

A experiência sexual feminina também varia em todos os grupos,

demonstrando que há alguma influência do contexto no comportamento sexual
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feminino. Os dados da experiência masculina não permitem chegar a conclusões

semelhantes, ainda que existam algumas variações situacionais.

Uma área de interesse para a investigação é a atitude das mulheres em

relação à actividade sexual. Na falta de estudos nacionais que permitam concluir se

há diferenças geracionais, pode-se consultar estudos estrangeiros que referem que

as mulheres sempre apresentaram atitudes mais conservadoras do que os homens

em relação às relações sexuais 1, 3, 51, 54, 96.

Neste momento e recorrendo aos dados disponíveis nesta investigação,

conclui-se que os homens apresentam maior permissividade, menor preocupação

com o controlo de natalidade e atitudes mais instrumentais em relação ao sexo. No

entanto obtiveram-se um conjunto de dados que indicam que os homens já não são

assim tão diferentes em relação às mulheres. Olhe-se, nomeadamente, para a

experiência sexual feminina.

As mulheres apresentam valores médios relativamente próximos dos homens

em atitudes como o Controlo de Natalidade, a Comunhão e o Prazer e na experiência

sexual. Relativamente ao Controlo de Natalidade e à Comunhão parece existir uma

provável aproximação dos homens aos comportamentos das mulheres. Mas,

relativamente ao Prazer e à experiência sexual, parece ocorrer uma aproximação das

mulheres em relação aos homens.

No geral, e como hipótese de estudos futuros, parece interessante analisar a

evolução das atitudes e comportamentos sexuais das mulheres de forma perceber se

se aproximam dos valores e comportamentos masculinos.

Em termos cognitivos as respostas parecem ser unânimes, ou seja, os homens

conhecem e identificam as respostas adequadas e os comportamentos sexualmente

mais correctos. No entanto, quando se chega à componente afectiva, esta parece
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sobrepor-se originando comportamentos mais de acordo com a simples obtenção do

prazer. Os homens apresentam, grosso modo, menor controlo dos impulsos.

Os resultados sugerem que não é fácil, nem completamente possível, prever as

atitudes sexuais com base nos traços de personalidade 4.

Também parece óbvio que jovens provenientes de cidades portuguesas de

média e pequena dimensão, não têm os mesmos comportamentos ou experiências

sexuais, quando comparados com jovens de cidades de maior dimensão,

eventualmente devido ao conhecimento, às oportunidades, às vivências, ou à

educação.

Os dados obtidos permitem perceber que a intervenção ao nível da prevenção

deve abordar a sexualidade feminina e masculina de forma diferente. As mulheres

são mais maduras e vão ter um papel importante na iniciação sexual dos homens.

A faixa etária analisada é sempre permeável ao contexto onde os jovens se

encontram com aspectos da área pessoal, social e familiar a sofrerem alterações

devido a rápidos ajustamentos a novas realidades 50, 63, 64, 78, 95. A sexualidade é uma

das áreas que mais sofre com estas mudanças quer seja devido à cultura, ao meio

envolvente, à família ou às experiências pessoais 11, 58. A personalidade, que se

encontra em construção nesta etapa da vida, também sofre das mesmas influências

e, portanto, não é algo fácil de relacionar directamente com os comportamentos e

atitudes sexuais.

As campanhas de prevenção devem acompanhar o adolescente até à entrada

no ensino superior, já que é aqui que vão manifestar mais abertamente a sua

sexualidade, as suas preferências e irão correr maiores riscos.

Os programas de prevenção de risco devem incluir como dinâmicas de grupo,

potenciado o peso da relação com os pares, e abordar as problemáticas que os
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próprios jovens consideram mais importantes (doenças sexualmente transmissíveis,

controlo da natalidade, prevenção de abuso sexual, prazer e orgasmo, comunicação,

parentalidade juvenil, masturbação, etc.59.

Em termos clínicos a intervenção não se deve ficar apenas pela mudança

cognitiva das atitudes, porque uma dimensão como a Abertura à Experiência,

relacionada como está com a inteligência, não tem o impacto suficiente na mudança

do comportamento e na prevenção do risco.

O conjunto de hipóteses de trabalho formuladas e aqui apresentadas, se bem

que em número considerável, visou contribuir com o maior conjunto de dados e

conclusões possíveis tendo como base a variedade de dados obtidos.

Este trabalho apresenta como novidades a adaptação de uma escala de

atitudes com 5 diferentes subescalas, a aplicação em novos locais, nomeadamente

em localidades de pequena dimensão da zona centro do país, a possível comparação

entre estes locais e a comparação entre os cursos frequentados pelos estudantes.

Esta variedade permite cruzar os diversos dados contribuindo para uma melhor

compreensão da realidade dos estudantes do ensino superior.

Analisando criticamente a presente investigação constatam-se algumas

limitações. Em primeiro lugar a ausência de instrumentos que avaliem a orientação

sexual dos jovens que responderam aos questionários, na verdade aborda-se apenas

o comportamento sexual heterossexual já que é o único avaliado na escala

seleccionada, ficando assim de fora dados relevantes sobre o comportamento sexual

homossexual.

Em segundo lugar, o número reduzido de variáveis demográficas analisadas

que poderiam incluir dados como o estado civil, duração das relações que incluem

actividade sexual, quando ocorreu a primeira relação sexual, a frequência das
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relações, entre outras. Estas variáveis não foram consideradas tendo em conta as

características dos instrumentos utilizados que sugeriam que a pessoa imaginasse

como seria caso não estivesse numa relação e ainda, a população alvo, que tratando-

se de jovens no ensino superior que são na sua maioria solteiros e estando em

relações afectivas caracterizadas como namoro.

A desejabilidade social está sempre presente quando se aborda um tema como

a sexualidade. Controlar este aspecto é sempre difícil ainda mais com aplicações em

grupo em jovens do ensino superior. O efectivo controlo deste factor é, apesar de se

terem tomado medidas nesse sentido, sempre uma limitação de qualquer

investigação.

Uma última limitação relaciona-se com a duração da aplicação porque os

instrumentos ocupam uma quantidade de tempo considerável interferindo com a

duração normal das aulas onde foram aplicados. Aplicar os instrumentos

individualmente reduziria o tempo disponível para a recolha de dados e diminuiria

significativamente o número de indivíduos da amostra. Deste modo, a opção recaiu

pela aplicação em grupo e na preocupação com o anonimato dos estudantes

envolvidos.

Em termos futuros, parece importante estudar melhor a realidade de jovens

que se encontram fora dos grandes centros urbanos, que apresentam efectivamente

comportamentos diferentes quando comparados com os grandes centros urbanos.

Importante também é a análise das variáveis contextuais que contribuem para o

desenvolvimento dos jovens, como o grupo de amigos, as condições de habitação, a

experiência sexual e a orientação sexual, já que desempenham um papel essencial

no comportamento sexual dos jovens.
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Finalmente, e ainda sobre hipótese de estudos futuros, será necessário

analisar outras dimensões da personalidade que podem contribuir para o

comportamento sexual, nomeadamente a Extroversão, a Conscienciosidade, a

Amabilidade e o Neuroticismo. O estudo da relação entre traços de personalidade e

sexualidade é ainda um campo a aprofundar, permitindo o desenvolvimento uma série

de estudos diferentes que permitem conhecer melhor a realidade individual dos

adultos. Ainda que a Abertura à Experiência não seja uma dimensão muito relevante

para o comportamento sexual, em conjugação com outras dimensões, pode assumir

um papel muito mais relevante.
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