
  
A sociossexualidade pode ser entendida 

como uma característica pessoal que diz 

respeito à tendência à permissividade para 

a prática sexual em relacionamentos sem 

compromisso. Essa característica mostra 

certo grau de estabilidade ao longo do 

tempo e em variadas situações, podendo 

ser compreendida como um traço de 

personalidade. Ela compreende três 

dimensões: Comportamento (quantidade 

de parceiros sexuais em um período 

recente); Atitude (atitudes frente ao sexo 

casual); e Desejo (desejos e fantasias 

sexuais) (Asendorpf & Penke, 2008). Outro 

conjunto de características estáveis 

relacionadas à sexualidade são os Sete 

Fatores da Sexualidade, que 

compreendem as seguintes dimensões (c.f. 

Natividade & Hutz, 2016): Atratividade 

sexual (o quanto a pessoa se considera 

atraente); Orientação de gênero (feminino, 

masculino); Disposição erótica (disposição 

para fazer sexo); Investimento emocional 

(o quanto está disposto a investir em uma 

relação); Exclusividade de relacionamentos 

(o quão monogâmico ou poligâmico o 

indivíduo é); Orientação sexual 

(homossexual, bissexual, heterossexual); e 

Restrição sexual (o nível de restrição das 

práticas sexuais do indivíduo, como ser 

virgem, ou com quantas pessoas já fez 

sexo). 

 

Objetivo 

Testar as relações entre a sociossexualidade e 

os sete fatores da sexualidade. 

 

Instrumentos 

 Foi utilizada a Escala Sexy7 Brasil 

(Natividade & Hutz, 2016), uma escala 

contendo 28 itens que medem os sete fatores 

da sexualidade, e a Escala SOI-R – 

Sociossexual Orientation Inventory – Revised 

Brasil (Natividade, 2015), que consiste na 

versão brasileira da escala SOI – R de Penke 

e Asendorpf (2008) e contém nove itens 

relacionados à restrição e irrestrição sexual de 

acordo com as três dimensões da 

sociossexualidade (comportamento, atitude, 

desejo). 

 

Procedimentos 

 Participantes foram recrutados por 

convites via e-mail, e o link do questionário foi 

disponibilizado em redes sociais. 
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Referências 

Participantes 

 Participaram do estudo 623 adultos, dos 

quais são: 

• 65% mulheres e 35% homens; 

• 3,1% da Região Norte do Brasil; 12,5% 

da Região Nordeste; 4,1% da Região 

Centro-Oeste; 14,3% da Região 

Sudeste; 65% da Região Sul e 1% de 

fora do Brasil; 

• 2,9% com Ensino Médio completo; 

40,3% com ensino superior incompleto, 

16,5% com ensino superior completo; 

14,9% pós- graduação incompleta; 

25,4% pós-graduação completa; 

• Média de idade de 28,0 anos 

(DP=8.33); 

 

Esse trabalho evidencia a importância da 

avaliação de características pessoais 

concernentes à sexualidade e suas 

repercussões na prática sexual.  

 

Os resultados indicam que quanto mais 

irrestritas são as pessoas para práticas de sexo 

casual, mais masculinas e motivadas para o 

sexo elas se consideram, ou seja, quando o 

indivíduo pratica sexo com variados parceiros, 

provavelmente terá maior orientação para o 

sexo masculino e disposição erótica do que 

aqueles com práticas sexuais mais restritas. 

 

 

 Dentre as correlações encontradas, destacam-se as correlações positivas entre a dimensão 

comportamental da sociossexualidade e os fatores de orientação de gênero (r=0,31) e disposição 

erótica (r=0,34) da sexualidade. 

Resultados 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Comportamento SOI -- 

2. Atitude SOI 0.53** -- 

3. Desejo SOI 0.31** 0.60** -- 

4. Orientação de Gênero 0.31** 0.32** 0.41** -- 

5.  Atração Sexual  0.26** 0.15** 0.07 -0.12** -- 

6. Investimento 

Emocional 

-0.04 -0.16** -0.13** -0.12** 0.27** -- 

7. Disposição Erótica 0.33** 0.37** 0.39** 0.32** 0.23** 0.03 -- 

8. Orientação Sexual -0.29** -0.23** -0.22** -0.11* -0.05 -0.005 -0.27** -- 

9. Exclusividade de 

Relacionamento 

-0.42** -0.38** -0.47** -0.18** -0.12** 0.19** -0.33** 0.37** -- 

10. Restrição Sexual -0.32** -0.39** -0.22** -0.14** -0.02 0.14** -0.22** 0.11* 0.22** 1 

Nota. **p<0,01; *p<0.05; N=623. Quanto maiores os escores em orientação de gênero, mais masculino a pessoa se 

considerava. Quanto maiores os escores em Orientação Sexual mais heterossexual a pessoa se considerava. 

Discussão 
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