
Relações entre Orientação Sociossexual e os Cinco 

Grandes Fatores de Personalidade 

RESULTADOS 
 

Os resultados das correlações podem ser observados na Tabela 1. 
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Em uma sociedade culturalmente monogâmica, há um amplo interesse pela 

compreensão da fidelidade e busca de parceiros. Denomina-se orientação 

sociossexual a predisposição à abertura de relacionar-se sexualmente sem estar 

necessariamente em um relacionamento compromissado. Um que vem sendo 

utilizada para aferir níveis de orientação sociossexual é o SOI (Sociossexual 

Orientation Inventory). Anteriormente esse instrumento era unidimensional, quanto 

maior o nível apresentado menos restrita era a orientação sociossexual, 

significando um comportamento sexual menos recluso.  Após ser revisado em 

2008, o instrumento passa a se basear em três dimensões de sociossexualidade: 

comportamento, atitudes e desejo. A primeira dimensão mencionada é medida 

através de experiências e histórias individuais, já a segunda se refere aos seus 

valores culturais e a terceira refere-se à motivação da escolha de relacionamentos 

a curto e a longo prazo (Asendorpf & Penke, 2008).  

Considera-se também outras características de personalidade como 

relevantes na análise das interações, tais como os cinco grandes fatores de 

personalidade. Por meio deles pode-se entender a forma que o indivíduo lida com 

si próprio e o círculo social que o permeia. São representados através de: 

Extroversão -  capacidade individual de interação interpessoal, comunicabilidade e 

pró-atividade; Socialização – abrange todo comportamento altruísta e pró social 

adquiridos por meio da empatia e da teoria da mente; Realização – caracterizada 

pelo foco, disciplina e autocontrole para a obtenção de metas; Neuroticismo – 

presente na obsessão, desequilíbrio e negatividade emocional; Abertura – consiste 

na predisposição a novas experiências.   

OBJETIVO 

Verificar as relações entre orientação sociossexual e os cinco grandes fatores de 

personalidade. 

  1 2 3 4 5 6 7 

1. SOI - Comportamento    -- 

2. SOI - Atitudes 0,55**     -- 

3. SOI - Desejo 0,42** 0,55**    -- 

4. Extroversão 0,20** 0,10** 0,04**    -- 

5. Socialização -0,21** -0,27** -0,32** 0,09**    -- 

6. Neuroticismo -0,04* 0,04** 0,12** -0,25** -0,34**    -- 

7. Realização -0,06** -0,08** -0,06** 0,26** 0,22** -0,30**    -- 

8. Abertura 0,19** 0,27** 0,19** 0,28** -0,15** 0,06** 0,07** 

CONCLUSÃO 

Como visto na tabela anterior, os resultados  apontam para a relevância do 

estudo dos Cinco Grandes Fatores, aliando-os à orientação sociossexual, na 

compreensão de estratégias reprodutivas. 

Dentre as correlações realizadas, o fator socialização mostrou os coeficientes  

mais fortes com as dimensões da orientação sociossexual: comportamento, r = -0,21; 

atitudes, r = -0,27; desejo, r = -0,32. Já em abertura a experiências os coeficientes de 

correlação foram positivos: r = 0,19; atitudes, r = 0,27; desejo, r = 0,19. No fator 

extroversão destaca-se o coeficiente de r = 0,20 com a dimensão comportamental da 

orientação sociossexual.  

Tabela 1 

Correlações entre Orientação Sociossexual e os Cinco Grandes Fatores de 

Personalidade 

 

Contato: 

asgurvitz@gmail.com 

brunachsoares@gmail.com 

jeannatividade@puc-rio.br 

Nota. N = 4.699; **p<0,01. 

 

MÉTODO 

Participantes 

Participaram da pesquisa 4.699 pessoas, sendo 33,9% homens e 66,1% 

mulheres de idades entre 18 e 74 anos (M = 27,8; DP = 9,17). Quanto ao grau de 

escolaridade, poucos respondentes possuíam formação inferior ao Ensino Médio 

Completo (4,9%), e os demais tinham Ensino Superior Incompleto (48,2%) e 

Ensino Superior Completo (47%).  

 

Instrumentos 

Para obter as respostas, foi implementado um questionário online contendo as 

seguintes escalas: 

• SOI-R – Sociossexual Orientation Inventory - Revised Brasil (Natividade, 

2015) -  Versão brasileira da escala SOI – R de Penke e Asendorpf (2008) – 

contém nove itens relacionados à restrição e irrestrição sexual dividida em 

três dimensões: Atitudes - atitudes frente ao sexo casual; Desejo – desejos e 

fantasias sexuais; Comportamento - quantidade de parceiros sexuais em um 

período recente.     

• BFP – Bateria Fatorial de Personalidade (Nunes, Hutz, & Nunes, 

2010):  consiste em um teste de 126 itens cuja finalidade é acessar a 

personalidade no modelo dos cinco grandes fatores.  


