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(E. A. S.) 

Valentim Rodrigues Alferes 
Faculdade de Psicologia e de Ciencias da Educac;ao
 

Universidade de Coimbra
 

1. Designa~ao 

A Escala de Atitudes Sexuais de Hendrick e Hendrick (1987a), adiante desig
nada por EAS, e uma escala de tipo somativo (Likert scale), constituida por 43 itens. 

2. Indica~oes 

2.1. Dimensoes avaliadas 

Na versao original, a EAS comporta quatro subescalas, directamente relacio
nadas com as seguintes dimens6es atitudinais: permissividade sexual (itens 1 a 21), 
praticas sexuais (itens 22 a 28), comunhao (itens 29 a 37) e instrumentalidade (itens 
38 a 43) [ef. Quadro 7]. 

Mario R. Simoes, Miguel M. Gonc;:alves & Leandro S. Almeida (Eds.). (1999). Tesces e Provas Psicol6gicas 
em Portugal (Vol. 2). Braga: APPORT/SHO. 
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2.2. Popula\oes alvo 

Enquanto questionario auto-administrado, excluem-se, obviamente, as popu

lac;6es com um grau de alfabetizac;ao insuficiente para responder de modo adequado 

a forma e ao conteudo da EAS. Ainda que a maioria dos estudos ja realizados tenha 

incidido em amostras de estudantes universitarios, nao existe qualquer razao para li

mitar 0 uso da EAS a grupos ou a classes particulares. 

3. Historia 

o desenvolvimento da EAS teve lugar no ambito de estudos relativos ao du
plo padrao sexual na sociedade americana dos anos 80. As investiga<;oes prelimina

res decorreram em 1983/84 e os respectivos resultados sao relatados em Hendrick, 

Hendrick, Siapion-Foote e Foote (1985). 

4. Fundamenta~ao teorica 

Perspectivando as atitudes sexuais como um conceito multidimensional/ 
Hendrick e Hendrick (1987a) procuraram construir um instrumento capaz de dar 

conta da complexidade das rela<;oes entre sexualidade e amor, de modo a contri

buir para a esclarecimento dos resultados contradit6rios (permanencia au declfnio?) 

das investigac;oes sabre a duplo padrao sexual. Sabre a programa de investiga~ao 

centrado na interdependencia das atitudes sexuais e amorosas, do qual a EAS cons

titui um importante componente metodol6gico, cf. Hendrick e Hendrick (1987b, 

1992); para uma revisao da problematica do declfnio do duplo padrao sexual, cf. 
Alferes (1997). 

5. Estudos realizados em Portugal 

5.1. Data e objectivos 

A adapta<;ao portuguesa da EAS, cujos resultados se descrevem na presente 

secc;ao, foi feita no ambito de um inquerito psicossocial sobre os valores/ atitudes e 

comportamentos sexuais dos estudantes do ensino superior (Alferes, 1997). Os traba

Ihos de campo tiveram lugar entre Fevereiro de 1990 e Junho de 1993. Os objectivos 

que presidiram a adaptac;ao da EAS situaram-se num plano essencialmente te6rico: 

identificac;ao e decomposic;ao de scripts sexuais e operacionalizac;ao de hip6teses de 

investigac;ao centradas em dimensoes atitudinais. 
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5.2. Popula\ao, amostra e metodologia 

5.2.1. Sujeitos 

Dos 587 sujeitos que responderam aos diferentes questionarios inclufdos no 

inquerito acima referido, 365 (341 da Universidade de Coimbra e 24 da Escola Supe

rior de Educa<;ao de Coimbra) preencheram a EAS. A idade dos 365 sujeitos situa-se 

entre 18 e 34 anos, sendo a media de 21.32 e 0 desvio-padrao de 2.52. Para 0 sexo 

nlasculino (n = 164), os valores extremos sao 18 e 34 anos (M = 21.66; or = 2.75); 

para 0 sexo feminino (n = 201), os mesmos valores sao 18 e 30 anos (M = 21.03; 

or = 2.29). A mediana e de 21 anos para os dois sexos. Relativamente ao total, 

81.1 % dos sujeitos afirmam-se cat6ticos, 3.0% declaram professar outra religiao e 

15.9% dizem nao ter qualquer religi.ao. 

Todos os sujeitos sao solteiros e 31.5% sao "virgens". As taxas de virgindade 

nos sexos masculino e feminino sao, respectivamente, 17.7% e 42.8% [0 teste de in

dependencia entre sexo e virginda de, calculado, obviamente, a partir das frequen

cias, fornece 0 seguinte valor: X2 (1, N = 365) = 25.22, p< .01]. Ainda no contexto das 

"carrei ras sexuais/amorosas" dos respondentes, 64.1 % tencionam casar pela igreja, 

12.9% pelo registo civil e 19.5% desejam viver maritalmente. as restantes 3.6% re

cusam qualquer das tres situa<;6es. Nao existem diferen<;as significativas entre as in

ten<;6es relativas ao casamento manifestadas pelos dois sexos [X2 (3, N = 365) = 3.41, 

P > .30] [para uma descri<;ao mais pormenorizada dos sujeitos inquiridos, cf. Alferes, 

1997, pp. 104-108 e 231-234]. 

5.2.2. Procedinlento 

as questionarios foram aplicados em sess6es colectivas, tendo-se assegurado 

as condi<;6es de preenchimento individual e garantindo 0 respeito pelo mais estrito 

anonimato. Para a descri<;ao pormenorizada dos procedimentos de aplica<;ao, cf. AI

feres (1987, p. 108). 

5.3. Dados psicometricos 

5.3.1. Estatlsticas descritivas 

as 43 itens da EAS foram cotados de 1 (completamente em desacordo) a 5 
(completamente de acordo). As pontua<;6es medias oscilaram entre 1.20 (item 16) e 

4.85 (item 25). Para a media, desvio-padrao e percentagens de respostas de todos os 

itens, cf. Alferes (1987, p. 236). 
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5.3.2. Composi~ao factorial e consistencia interna 

A analise em cornponentes principais da matriz de intercorrela~6es dos 43 

itens 1 fornece resultados relativamente pr6ximos dos de Hendrick e Hendrick 

(1987a). Retendo - a senlelhan~a dos autores - quatro factores (conlponentes), a per

centagem explicada da variabilidade total e de 32.6% (14.8%, 8.3%, 5.5% e 4.0% 

para cada um dos quatro factores extrafdosL Ap6s rota~ao ortogonal (VARIMAX), a 

contribuic;ao proporcional de cada um dos factores para a variancia explicada e, res

pectivamente, 38.1 %, 25.4%, 20.7% e 15.7%. 

No Quadro Al (ef. Anexo - Seec;ao 11)1 comparam-se as satura~6es encon

tradas na investiga~ao aqui descrita (Alferes, 1997) com as obtidas nos dois estudos 

relatados por Hendrick e Hendrick (1987a). De modo sucinto, podemos afirmar que 

o nosso primeiro factor e saturado acima de .30 (criterio adoptado pelos autores) por 

16 dos 21 itens da subescala de permissividadel ainda que dois desses itens (itens 8 e 

13) saturem igualmente outros factores na mesma ordem de grandeza. Dos restantes 

itens, quatro (itens 12, 17, 18 e 21) saturam primordialmente outros factores, ao 

passo que as satura~6es do item 16 nao ultrapassam .30 em nenhum dos factores ex

trafdos. 

Todos os itens que integram a subescala eomunhao tem satura~6es superio

res a .40 no segundo factor. Contudo, os itens 34 e 37 saturam, tambem, outros fac

tores acima de .30. De igual modo, a subescala instrumentalidade e intei ramente re

pi icada: as satu ra~6es no terceiro factor dos seis itens que a integram sao todas 

superiores a .40 e apenas uma delas nao ultrapassa .50. 

Por ultimo, quatro dos sete itens da subescala praticas sexuais tem satura~6es 

iguais ou superiores a .40 no quarto factor. Dos restantes, os itens 27 e 28 saturam 

acima de .30 0 primeiro e 0 segundo factores, acontecendo 0 mesmo ao item 26 em 

rela~ao ao segundo factor. 

Desta breve anal ise infere-se que as principais discrepancias entre os nossos 

resultados e os de Hendrick e Hendrick (1987a) resultam, fundamentalmente, da 

"polariza~ao" de alguns dos itens da subescala permissividade por outros factores 

que nao 0 primeiro e, ainda, do padrao de satura~6es dos itens da subescala praticas 

sexuais. Com efeito, os sete itens desta subescala, claramente bipolar, podem dividir

-se em dois grupos "facial mente" heterogeneos: 0 primeiro (itens 22, 23, 24 e 25) re

fere-se directamente as atitudes face ao planeamento familiar e a educa~ao sexual, 

enquanto 0 segundo (itens 26,27 e 28) incide na actividade sexual propriamente dita 

(masturba~ao e uso de objectos sexuais). Na solu~ao encontrada, os itens do pri

meiro grupo saturam primordialmente 0 quarto factor, ao passo que os do segundo 

grupo sao polarizados pelo segundo factor. 0 comportamento diferencial dos itens 

1 A matriz de intercorrela~6ese significativamente diferente de uma matriz de identidade (0 teste de Bar
tlett fornece um X2 = 3798.91, P < .001) e a amostragem e suficientemente adequada (a medida de Kai
ser-Meyer-Olkin e de .82 para 0 conjunto das 43 variaveis). Doze componentes principais atingem valo
res pr6prios superiores a " sendo responsaveis por 56.4% da variabilidade total. 
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da subescala praticas sexuais e perfeitamente compreensfvel se tivermos em conta 

que esta subescala resultou da agrega<;ao de itens de dais factores identificados par 

Hendrick et al. (1985) em estudos preliminares: "responsabilidade sexual" e "nao

-convencionalidade sexual". 

Em face destas discrepancias, e tendo em conta que a scree test de Cattell 

apontava para uma solu<;ao de cinco factores, optamos pela respectiva extrac<;ao, ro

ta<;ao e interpreta<;ao. Extraindo cinco factores, a percentagem explicada da variabili

dade total e de 36.3%, cabendo 3.7% ao quinto factor. Ap6s rota<;ao VARIMAX as 

contribui~6es proporcionais dos cinco factores para a variancia explicada sao, res
pectivamente, 30.2%, 21.8%, 18.3%, 12.8% e 17.0%. 

No Quadro 7, indicam-se as satura~6es factoriais e as comunalidades dos 43 
itens. Conforme se pode observar, a primeiro factor integra 12 itens da subescala de 

permissividade de Hendrick e Hendrick (1987a). Todas as satura<;6es sao superiores 

a .30 e nove delas atingem au ultrapassam .50. Note-se que as itens retidos par este 

factor constituem um bloco homogeneo no interior dos 21 itens da subescala de per

missividade. Mais exactamente, a permissividade, tal como e expressa pelo primeiro 

factor, refere-se as atitudes face ao " sexo ocasional", ao " sexo sem compromisso" e a 

diversidade e simultaneidade de parceiros sexuais. 

o segundo factor polariza todos os itens da subescala comunhao (satura<;6es 

> .40) e, ainda, com satura<;6es acima de .30, dais itens da subescala permissividade 

(itens 13 e 21) e um da subescala praticas sexuais (item 28). Note-se, contudo, que a 

item 13 satura igualmente a primeiro factor acima de .30, que 0 item 21 op6e-se a 

todos os outros itens deste factor e que 0 item 28 satura tambem 0 quarto factor ao 

nfvel .38. Sob 0 r6tulo de comunhao, 0 segundo factor refere-se as atitudes relativa

mente ao sexo como experiencia sublime de intimidade ffsica e psicol6gica. 

o terceiro factor tem, igualmente, uma significa<;ao clara e engloba todos os 

itens da subescala instrumental idade (satura<;6es > .40).2 Adesigna<;ao instrumentali

dade preferimos 0 r6tulo prazer (fsico. Por outras palavras, a terceiro factor da conta 

das atitudes face ao sexo enquanto actividade destinada, essencialmente, a obten<;ao 

de prazer ffsico. Os quatro itens da subescala praticas sexuais relativos a responsabi

lidade face ao planeamento familiar e a importa,ncia da educa<;ao sexual sao polari

zados pelo quinto factor (satura<;6es > .50), que nesta solu<;ao passa a ter uma inter

preta<;ao inequfvoca. 
Por ultimo, a interpreta<;ao do quarto factor apresenta algumas dificuldades, 

uma vez que reune itens relativamente heterogeneos. Os itens 26 e 27, englobados 

par Hendrick e Hendrick na subescala praticas sexuais, referem-se a atitudes face ao 

sexo nao convencional, ao passo que os restantes itens deste factor tem em comum 0 

facto de implicarem a aceita<;ao de praticas socialmente condenadas au, pelo menos, 

2 a item 16 da subescala de permissividade tem no segundo factor uma satura~ao de apenas .21. Como 
facilmente se pode inferir do valor da respectiva comunalidade (.09), esta solu~ao corn cinco factores 
nao representa adequadamente a variabilidade do item 16. 
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"indesejaveis". Note-se, no entanto, que 0 item 27, relativo a masturba<;ao, satura 

igualmente 0 segundo factor acima de .30, tendo um comportamento semelhante ao 

item 28, que atinge tambem satura<;6es elevadas nos segundo e quarto factores. Por 

sua vez, 0 item 18 (0 sexo como descarga ffsica) atinge no terceiro factor (prazer £1
sico/instrumentalidade) uma satura<;ao de .47. Se retivermos os itens que apenas sa

turam substancialmente 0 quarto factor, 0 seu significado torna-se mais evidente: ati

tudes face ao sexo como "mercadoria", "bem materia/". Optamos pela designa<;ao, 

relativamente neutra, de sexo impessoal. 
Nas Subsec~6es 5.3.3 e 5.3.4, toma,mos como indices das atitudes sexuais 

dos respondentes as respectivas pontua~6es factoriais nos cinco factores ou compo

nentes acima referidos. A utiliza~ao de escalas factoriais, em detrimento das escalas 

baseadas no somat6rio das pontuac;6es obtidas nos itens englobados nos factores, 

tem duas vantagens importantes. Em primeiro lugar, todos os itens contribuem para 

as pontuac;6es num factor, tendo como criterio de ponderac;ao as respectivas satura

c;6es nesse factor. Em segundo lugar, contrariamente as escalas baseadas no somat6

rio dos itens, nas escalas factoriais as corre/ac;6es entre as pontuac;6es nos diferentes 

factores sao nulas no caso das rotac;6es ortogonais. 

Para uma utilizac;ao futura da presente adaptac;ao da EAS, sem 0 recurso as 

pontuac;6es factoriais, recomendamos que sejam excluidos os seguintes itens: 13, 21 

e 28 (comunhao); 16 (prazer ffsico/instrumentalidade); 18 e 27 ("sexo impessoal"). Se 

procedermos a exclusao destes itens e construirmos subescalas integrando os itens 

dos diferentes factores, a analise da consistencia interna fornece os valores que se re

gistam no Quadro 2. 

5.3.3. Validades te6rica, convergente e discriminante 

Os resultados da generalidade dos inqueritos sobre a sexualidade humana, 

desde os estudos classicos (Kinsey, Pomeroy & Martin, 1948; Kinsey, Pomeroy, Martin 

& Gebhard, 1953) ate as investigac;6es mais recentes (Laumann, Gagnon, Michael & 

Michaels, 1994; para um resumo dos resultados de diversos inqueritos realizados nos 

EUA e na Europa, cf. Bancroft, 1989, pp. 201-211), incluindo trabalhos efectuados 

em Portugal (Alferes, 1997; Lucas, 1993), mostram que 0 sexo e a religiao se contam 

entre os principais factores moderadores do campo sexual. Em conformidade, se a 
EAS mede efectivamente as dimensoes atitudinais da sexualidade, entao ede esperar 
que seja capaz de discriminar grupos sociais definidos pelo sexo e pela posic;ao/pra

tica rei igiosa. 

Para testar esta hip6tese, tomamos como variaveis discriminantes os cinco 

componentes atitudinais da EAS e como criterio de c/assificac;ao a variavel interactiva 
sexo <E-+ posi~ao/pratica religiosa: a) homens cat6/icos praticantes (n = 55); b) homens 

cat61icos nao praticantes ou sem re/igiao (n =106); c) mulheres cat61icas praticantes 

(n=88); e d) mulheres cat61icas nao praticantes ou sem religiao (n= 105) [excluiram-se 

das analises 11 sujeitos que dec/araram praticar outra religiao que nao a cat6/ica]. 
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Quadro 1 - Escala de Atitudes Sexuais de Hendrick e Hendrick (1987a): 

Satura(ocs {actoriais e comunalidadcs/h!J para a solu\ao com cinco (actores (rota\ao VARIMAX) 

Itens EAS F1 F2 F3 F4 F5 h2 

Nao preciso de estar comprometido com uma pessoa para ter relac;6es 
sexuais com ela [Per]. .68 -.01 .01 .22 -.05 .50 

4 As "aventuras sexuais" de uma s6 noite sao, por vezes, muito agradaveis [Perl. .67 .05 .20 .06 .04 .47 
15 a sexo s6 pelo sexo e perfeitamente aceitavel [Perl. .65 .11 .19 .32 -.11 .58 

3 Gostaria de ter relac;6es sexuais com muitos parceiros [Perl. .64 -.04 .12 .12 -.07 .44 
2 As relac;6es sexuais ocasionais sao aceilaveis [Perl. .64 .06 .05 .12 .12 .44 
5 Ecorrecto ter relac;6es sexuais com mais do que uma pessoa no mesmo periodo 

de lempo [Perl. .61 -.02 -.06 .14 -.02 .39 
14 As "aventuras extra-conjugais" sao aceitaveis desde que 0 nosso parceiro nao 

saiba nada delas [Per]. .60 -.05 .08 -.03 -.14 .32 
Ecorrecto influenciar uma pessoa para ter relac;6es sexuais sem fazer quaisquer 
promessas para 0 futuro [Per]. .59 .16 .04 .26 .04 .45 

19 a sexo sem amor nao faz sentido [Perl. .50 -.07 .05 .23 -.17 .34 
8 a melhor sexo e 0 que se faz na ausencia de quaisquer "compromissos" [Per]. .40 .04 .35 -.03 .00 .27 

20 As pessoas deviam, no minimo, ser amigas antes de terem relac;6es sexuais [Per]. .32 -.24 -.07 .11 -.22 .22 
9 A vida teria menos problemas se as pessoas tivessem relac;6es sexuais de 

modo mais livre [Perl. .32 .26 .24 .07 -.02 .21 

35 a sexo e, geralmente, um experiencia intensa e absorvente [Com]. .07 .74 -.02 -.01 .08 .52 
37 Fazer sexo e, fundamentalmente, bom [Coml. .36 .56 .14 -.06 -.04 .36 
32 a orgasmo e a melhor experiencia do mundo [Coml. .07 .53 .25 .06 .02 .34 
36 Durante as relac;6es sexuais, 0 conhecimento intenso do parceiro e 0 melhor 

"estado de espirilo" [Com]. -.10 .53 -.17 .09 .13 .34 
30 a sexo e a forma mais intima de comunicac;ao entre duas pessoas [Coml. -.08 .51 .09 -.14 -.05 .24 
31 Um encontro sexual entre duas pessoas profundamente apaixonadas e a forma 

mais sublime de interacc;ao humana [Coml. -.13 .50 -.00 .00 .06 .27 
33 Na sua melhor expressao, 0 sexo parece ser a fusao de dois "seres" (Coml. -.22 .47 .01 .12 -.04 .29 
29 a sexo torna-se melhor a medida que as relac;6es progridem [Coml. .15 .46 -.13 .08 .02 .25 
34 a sexo e uma parte muito importante da vida [Coml. .18 .43 -.02 -.04 .36 .35 
28 Masturbar 0 nosso parceiro durante as relac;6es sexuais pode aumentar 

o prazer do sexo [Pral. .23 .41 -.03 .38 -.03 .37 
13 Ebom ter uma prolongada experiencia sexual pre-marital [Perl. .34 .38 -.08 .24 -.03 .32 
21 Para que 0 sexo seja bom e necessario ter sentido para as pessoas [Perj. .25 -.31 .14 .03 -.26 .23 

41 a sexo e, principalmente, uma actividade {[sica [Insl. .06 -.14 .67 .04 -.01 .48 
42 a sexo e, principalmente, uma func;ao corporal, tal como comer [Ins]. .00 -.12 .63 .08 .15 .41 
40 A principal finalidade do sexo e darmo-nos prazer a n6s mesmos [Ins]. .13 .11 .60 -.04 -.13 .38 
39 a sexo e, em primeiro lugar, obter prazer alraves do outro [Ins]. .12 -.01 .54 .00 .05 .31 
43 a sexo e sobretudo um jogo entre machos e femeas [Insl. .06 .09 .50 .19 -.16 .32 
38 a sexo e melhor quando nos "deixamos ir" enos centramos no nosso pr6prio prazer [Ins]. -.04 .04 .48 -.00 -.06 .24 
16 Sentir-me-ia confortavel tendo relac;6es sexuais com 0 meu parceiro na presenc;a 

de outras pessoas [Perl. .13 -.07 .19 .18 -.05 .09 

26 Usar "instrumentos e objectos sexuais" quando se faz amor e aceitavel [Pral. .01 .15 -.04 .69 .10 .25 
17 A prostituic;ao e aceitavel [Per]. .07 -.05 .13 .55 -.11 .22 
18 a sexo apenas como forma de "descarga" {[sica e bom [Per]. .15 .03 .47 .52 -.10 .44 

7 As relac;6es sexuais como simples troca de "servic;os" sao aceitaveis desde que ambos os 
parceiros estejam de acordo [Per]. .20 .03 .21 .47 .09 .21 

10 Epassivel gostar de ter relac;6es sexuais com uma pessoa nao gostando muito 
dessa pessoa [Perl. .29 .06 -.02 .47 .03 .24 

27 A masturbac;ao e algo agradavel e inofensivo [Pral. .21 .33 -.10 .43 .07 .32 
12 Ecorrecto "pressionar" alguem para ter relac;6es sexuais [Per]. .18 -.04 -.01 .38 -.19 .20 
11 a sexo e mais divertido com alguem que nao amamos [Per]. .28 -.18 .18 .34 -.15 .26 

23 As mulheres devem partilhar as responsabilidades do planeamento familiar [Pral. -.01 .01 -.18 -.09 .68 .41 
24 as homens devem partilhar as responsabilidades do planeamento familiar [Pra]. .02 .00 -.05 .04 .65 .29 
25 A educac;ao sexual e importante para a juventude [Pral. -.08 .00 .13 -.12 .54 .28 
22 a planeamento familiar faz parte de uma sexualidade responsavel [Pral. -.12 .11 -.04 .06 .53 .20 

Nota 1. Entre parentesis rectos indica-se a subescala original de cada item: Per =Permissividade; Com =Comunhao; Ins =Instrumentali
dade; Pra =Praticas sexuais. 

Nota 2. Contrariamente ao que acontece em Alferes (1997), em que a numerac;ao dos itens corresponde a ordem de apresenta<;ao na ver
sao da EAS efectivamente aplicada, a presente numerac;ao e identica a que consta em Hendrick e Hendrick (1987al. 

- Item com escala invertida. 
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Quadro 2 - Analise da consistencia interna da EAS 

Numero Alfa de Correla<;ocs interitem NI-

de itens Cronbach Media Minima Maxima .80 

Subescalas 

Permissividade sexual 12 .83 .29 -.04 .46 -2 
Comunhao 9 .71 .22 .09 .41 +6 
Prazer Hsico/instrumenta Iidade 6 .65 .24 .11 .43 +7 
Sexo impessoal 6 .58 .19 .04 .31 +12 
Responsabilidade sexual 4 .53 .22 .14 .46 +10 

Escala completa 37 .83 .09 -.26 .46 -8 

Nota. "NI - .80": numero de itens semelhantes a adicionar au subtrair a(s) (sub)escala(s) para obter um a = .80. 

Procedendo a analise da fun<;ao discriminante, a variabilidade explicada 

pelas tres possfveis fun<;6es e, respectivamente, 94.9%, 4.3% e 0.8%. Atendendo aos 

testes multivariados, apenas a primeira fun<;ao e estatisticamente significativa [lambda 

de Wilks = 0.682, X2 (15) = 170.66, P < .001; os testes para a segunda e terceira fun

<;6es fornecem, pela ordem indicada, os seguintes valores: lambda de Wilks = 0.970, 

X2 (8) = 10.81, p> .20 e lambda de Wilks = 0.995, X2 (3) = 1.68, p> .60]. 

Conforme se pode observar no Quadro 3/ a primeira fun<;ao polariza, funda

mentalmente, 0 componente permissividade, a ultima 0 componente comunhao e a 

segunda os tres restantes componentes. Se projectarmos no plano definido pelas duas 

primeiras fun<;6es os centrofdes das pontua<;6es discriminantes dos sujeitos pertencentes 

a cada um dos quatro grupos, poderemos observar as respectivas posi<;6es relativas e 

apreciar visualmente 0 poder discriminativo, em termos de permissividade sexual, re

presentado pela primeira fun<;ao (cf. Figura 1). 

Quadro 3 - Correlac;6es entre os componentes atitudinais e as func;6es discriminantes 

Componentes Func;ao 1 Func;ao 2 Func;ao 3 

Permissividade sexual (F1) .89 -.12 -.26 

Prazer ffsico/instrumentalidade (F3) -.01 .66 -.52 

Sexo impessoal (F4) .23 .52 .24 

Responsabilidade sexual (F5) -.1 7 .39 -.19 

Comunhao (F2) .09 .35 .77 
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Figura 1 - Projec~ao dos centroides dos quatro grupos no plano definido 
pelas duas primeiras fun~oes discriminantes. 

No conjunto, a analise da fun~ao discriminante permite-nos classificar correc

tamente'23.6% dos homens cat61 icos praticantes, 65.1 % dos homens cat61icos nao 

praticantes ou sem religiao, 67.0% das mulheres cat61icas praticantes e 31.4% das 

mulheres cat61icas nao praticantes ou sem religiao. Se ignorarmos a posir;ao/pratica 
religiosa, 73.9% dos homens sao correctamente classificados nos grupos masculinos, 

o mesmo acontecendo a 75.6% das mulheres em rela~ao aos grupos femininos. Se ig

norarmos 0 sexo1 62.2% dos cat61 icos prat icantes e 6 1.1% dos cat61 icos na0 p rat ican

tes e indivfduos sem religiao sao correctamente classificados nos respectivos grupos. 

Uma perspectiva mais pormenorizada das diferen~as entre os quatro grupos 

e-nos dada pelos resultados de sucessivas ANOVAs (sexo x posir;ao/pratica religiosa), 
tendo as pontua~6es factoriais como criterio. De acordo com os testes univariados 

(cf. Quadro 4)1 tanto 0 sexo como a posir;ao/pratica religiosa tem efeitos significativos 

na permissividade sexual e no sexo impessoal, verificando-se uma curiosa interacrao 
entre os dois factores em rela~ao as atitudes face a sexual idade como mero prazer {i
sico (cf. Figura 2). Mais exactamente, a rei igiao tem um papel moderador do duplo 

padrao sexual: sao as mulheres cat61icas e os homens sem religiao ou nao praticantes 

que mais se "recusam" a reduzir 0 sexo a dimensao estritamente instrumental. 

Em sfntese, os dados expostos corroboram a hip6tese relativa ao poder discri

minativ03 da EAS, apontando claramente para a respectiva validade te6rica ou con
ceptual (construct validity). 

3 Nao confundir com validade discriminante/ cuja determinac;ao, em paralelo com a da validade conver
gente/ constitui 0 essencial da metodologia classica das nldtrizes multitrafo-multimetodo (Campbell & 

Fiske, 1959). Em rigor, a determinac;ao das validades convergente e discriminante e uma tentativa de 
equacionar em termos estatfsticos a problematica da validade te6rica ou conceptual (construct validity), 
i.e., avaliar ou testar a convergencia das correlac;6es entre diferentes medidas da mesma disposic;ao ou 
comportamento e a divergencia entre medidas de disposic;6es ou comportamentos distintos, ainda que 
conceptualmente aparentados (cf. Rosenthal & Rosnow, 1984). 
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Quadro 4 - Pontua~6es factoriais medias na EAS em fun~ao do sexo e da 
posi~ao/pratica religiosa: Testes univariados 

Sexo Religiao Interac<;ao 
F (1,350) F (1,350) F (1,350) 

Permissividade sexual (Fl) 116.57** 24.86** 0.02
 
ComunhJo (F2) 0.18 2.78 0.27
 

Prazer ffsicolinstrumentalidade (F3) 0.04 0.01 4.49*
 
Sexo impessoal (F4) 6.35* 4.36* 1.73
 
Responsabilidade sexual (F5) 3.67 0.85 1.34
 

* p < .05 ** P < .01 

as sujeitos que preencheram a EAS, completaram, igualmente, 0 Inventario 

Psicossexual de Snyder, Simpson e Gangestad (1986; para a versao portuguesa, cf. 

Alferes, 1997), que, entre outros itens, inclui oito escalas de 9 pontos relativas as ati 

tudes sexuais. Com base nestas escalas, os autores construlram dois Indices atitudi

nais: a) atitudes face ao sexo sem compromisso (dois itens) e b) atitudes face ao sexo 
ocasional (seis itens). 

No Quadro 5, apresentam-se as correla~6es entre os cinco componentes ati 

tudinais da EAS e os dois Indices atitudinais derivados do Inventario Psicossexual de 

Snyder et al. (1986). Registem-se as elevadas correla~6es (.73 e .72) entre estes Indi

ces e 0 componente permissividade, 0 que aponta para a respectiva validade conver

gente (cf. nota 3). Sublinhem-se, tambem, as correla~6es positivas entre os mesmos 

Indices e 0 componente sexo impessoal. Tais correla~6es indicam, obviamente, que 

a aceita~ao de determinadas praticas socialmente indesejaveis (v.g., prostitui~ao) esta 

associada a permissividade sexual em geral. Por ultimo, note-se que a ausencia de 

correla~6es entre os dois Indices e os outros componentes refor~a a natureza multidi 

mensional da EAS, apontando, simultaneamente para a validade discriminante do 

componente permissividade em rela~ao aos outros componentes da EAS. 

5.3.4. Validade de criterio 

A recolha de indicadores comportamentais da esfera da sexualidade permi

tiu-nos proceder ao estudo da validade de criterio. Mais exactamente, no quadro do 

inquerito psicossocial subjacente ao presente trabalho, obtiveram-se relatos circuns

tanciados da experiencia e actividade sexuais dos respondentes, nomeadamente; nu

mero de parceiros sexuais (passados, presentes, actual mente desejados e esperados 

no futuro), numero de rela~6es sexuais no ultimo mes, pratica de sexo oral-genital, 
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Quadro 5 - Correlac;oes entre as medidas das atitudes sexuais: Componentes da Escala 
de Atitudes Sexuais de Hendrick e Hendrick (1987a) e indicadores derivados do 

Inventario Psicossexual de Snyder, Simpson e Gangestad (1986) (N == 365] 

Atitudes face ao sexo Atitudes face ao 

senl compromisso sexo ocasional 

Permissividade sexual (F1) .73** .72**
 
Comunhao (F2) -.01 .03
 
Prazer f1sico/instrumentalidade (F3) -.02 .08
 
Sexo impessoal (F4) .24** .26**
 
Responsabilidade sexual (FS) -.01 -.10*
 

* p < .05 ** P < .01 

pensamentos e fantasias sexuais. Tendo retido 10 itens do Inventario Psicossexual de 
Snyder (cf. Quadro 6), procedeu-se a uma analise em componentes principais com 0 

objectivo de reduzir as dimens6es do conjunto e, obviamente, "afinar" os criterios a 

tomar em considera~ao. 

Assim, a analise da matriz de correle~6es dos 10 itens 4 produziu tres compo

nentes principais com valores pr6prios superiores a unidade, responsaveis, no con

junto, por 62.6% da variancia total (36.9%, 14.1 % e 11.6%, respectivamente, para 0 

primeiro, segundo e terceiro componentes). Ap6s rota~ao ortogonal (VARIMAX), a 

contribuir;ao proporcional de cada um dos componentes para a variancia explicada e, 
pela mesma ordem, 46.5%, 28.8% e 24.7%. Conforme se pode facilmente constatar 

no Quadro 6, 0 primeiro factor polariza, com satura~6es superiores a .60, todos os 

itens relativos adiversidade de parceiros sexuais; 0 segundo factor esaturado essenci

almente pelos itens relativos a "comportamentos cobertos" (pensamentos e fantasias 

sexuais e parceiros actualmente desejados). Note-se, contudo, que o item "parceiros 

desejados" satura, igualmente, 0 primeiro factor acima de .30. Por ultimo, 0 terceiro 

factor agrupa dois itens referentes a actividade sexual em si mesma. Em conclusao, 

podemos reduzir os itens comportamentais a tres dimens6es principais: a) diversi
dade de parceiros sexuais; b) pensamentos e fantasias sexuais e c) actividade sexual. 

4 A matriz de intercorrelac;oes e significativamen~e diferente de uma matriz de identidade (0 teste de 

Bartlett fornece um X2 = 1067.63, P < .001) e a amostrager:n e suficientemente adequada (a medida de 

Kaiser-Meyer-Olkin ede .80 para 0 conjunto das 10 variaveis). 
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Figura 2 - Pontua\oes medias nos componentes atitudinais em fun\ao 
do sexo e da posirao/pratica religiosa. 

Tomando como criterio as pontua<;oes factoriais em cada uma das dimensoes, 

procedeu-se a analise da correlar;aolregressao entre os cinco componentes atitudi

nais da EAS e os tres componentes comportamentais. Obviamente, espera-se que 0 

padrao de associar;oes entre atitudes e comportamentos seja con forme amultidimen
sionalidade da EAS e que 0 sentido das relar;oes mostre, de modo inequfvoco, que as 
pontuar;oes mais elevadas na esfera atitudinal tem correspondencia na esfera com
portamental, com excepr;ao da subescala responsabilidade sexual. 

No Quadro 7, resumem-se os resultados das tres regress6es multiplas efectuadas 

(uma por criterio). Todos os testes globais sao estatisticamente significativos, situan
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Quadro 6. - Indicadores comportamentais: Saturac;ocs factoriais c comunalidades fill] 
para a solu<;ao com tn2s factores (rota<;ao VARIMAX) 

Componcntcs� F1 F2 F3 h1 

Fl� Oiversidade de parceiros sexuais 

Numero total de parceiros sexuais 0.80 0.19 0.22 .73 

Numero de one night stands 0.75 -0.01 0.13 .58 

Numero total de parceiros sexuais durante 0 ultimo ano 0.74 0.16 0.33 .68 

Numero de parceiros sexuais "esperados" nos pr6ximos cinco anos 0.69 0.36 -0.19 .65 

Numero de parceiros sexuais concomitantes com 0 actual parceiro 0.62 0.06 0.14 .41 

F2� Pensamentos e fantasias sexuais 

Fantasias sexuais com outro que nao 0 actual parceiro (escala 1 a 9) 0.17 0.80 -0.02 .66 

Frequencia de pensamentos sexuais (escala 1 a 9) -0.06 0.77 0.24 .66 

Numero de parceiros sexuais "desejados" entre as actuais rela<;oes 0.37 0.60 -0.05 .51 

F3� Actividade sexual 

Numero de rela<;oes sexuais durante 0 ultimo mes 0.07 0.03 0.85 .74 

Pratica de sexo oral-genital (nJo/sim) 0.33 0.10 0.73 .64 

do-se OS coeficientes de correla(:ao multipla correspondentes entre .36 e .53. Atenden
do aos valores (na amostra e ajustados para a populaC;ao - R2 e R2ajust) dos coeficientes 
de determina(:ao multipla, podemos afirmar que as percentagens de variabilidade ex
plicadas pelo conjunto dos cinco preditores sao conformes aos valores aceites no es
tudo das relac;6es entre factores disposicionais (trac;os de personalidade, atitudes, etc) 
e comportamentos (para uma discussao aprofundada do problema da corresponden
cia entre factores disposicionais e compo.rtamentos nos domfnios da psicologia da 
personalidade e da psicologia social, cf. Ajzen, 1987). 

Por sua vez, dos 15 coeficientes de regressao parcial, 10 sao estatisticamente 
significativos (cf. Quadro 7).5 Como se pode facilmente constatar, em relac;ao adiver
sidade de parceiros sexuais, a permissividade revela-se 0 preditor fundamental; 0 

5� Dado que os preditores, para alem de serem variaveis estandardizadas (M = 0; oP =1), tem correla
\=oes nulas entre si, os coeficientes de correla\=ao e de regressao de ordem zero sao identicos e coinci
dem com os coeficientes de correla\=ao e de regressao parciais. 0 uso de componentes nao correlacio
nados (i.e., verdadeiras escalas factoriais em vez de escalas baseadas no somat6rio dos itens - cf. 
SubsecC;clo 5.3.2) traduz-se, nos casos de regressao multipla, em que tais componentes funcionam 
como preditores, na possibilidade de decompor directamente 0 coeficiente de determina\=ao multipla, 
que nao e mais do que a soma dos quadrados dos coeficientes de regressao parcial. Em caso de predi
tores correlacionados, a parti\=ao do R2 e a determina\=ao do peso relativo dos preditores passa pela 
avalia\=ao sucessiva de diferentes modelos, independentemente da op\=ao por uma verdadeira anal ise 
hierarquica ou pelo metodo, menos recomendado, de regressao "passo a passo" (stepwise regression) 

lcf. Cohen & Cohen, 1983]. 
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Quadro 7 - Analises da regressao multipla dos componentes cornportamentais nos 
conlponentcs atitud inais: Coeficientes de regressao parcial (Bs) [metade superior], 

coeficientes de correla\ao e de determina\ao multiplas (Rs e RS2) [metade inferior] 

Componentes conlportamentais (criterios) 

Componentes atitudinais (preditores)	 Diversidade Pensamentos Actividade 

de parcei ros e fantasias sexual 

Permissividade sexual (F1) .42** .45** .11 * 
Comunhao (F2) -.04 .09* .29** 
Prazer ffsico/i nstru menta Iidade (F 3) -.01 .07 -.10* 
Sexo impessoa I (F4) .05 .20** .15** 
Responsabilidade sexual (F5) -.10* -.14** -.01 

.43 .53 .36 

.19 .28 .13 

R2ajuSl .18 .27 .12 
Fs (5, 359) 16.52** 27.82** 10.83 ** 

* p < .05 ** P < .01 

mesmo se pode dizer em relac;ao aos pensamentos fantasias sexuais, ainda que aqui 
as atitudes favoraveis ao sexo impessoal sejam igualmente responsaveis para uma parte 
substancial da variabilidade; por ultimo, as atitudes relativas ao sexo como "experien
cia de fusao ffsica e psicol6gica" (comunhJo) sao 0 melhor preditor da actividade 
sexual, mesmo que a permissividade e 0 sexo impessoal apontem no mesmo sentido. 
Tal como previsto, as correlac;6es entre a responsabilidade sexual e os tres criterios 
sao negativas, ao passo que, no contexto aqui considerado, 0 padrao de associac;6es 
entre os mesmos criterios e 6 facto de encarar 0 sexo como sendo principalmente pra
zer fisico nao e particularmente esclarecedor. Se considerarmos a relac;ao entre 0 

grupo dos cinco preditores e 0 grupo dos tres criterios, i.e., se calcularmos 0 valor da 
correlac;ao entre as combinac;6es lineares dos dois grupos, obtemos um coeficiente de 
correla(ao can6nica de r* = .69 [X2 (15) = 279.90, P < .001]. 

No conjunto, os dados expostos apontam, de modo inequfvoco, para a vali
dade de criterio da EAS e apoiam, igualmente, a hip6tese da multidimensionalidade 
das atitudes sexuais. 

5.4. Contextos, tempo de aplica~ao e procedimentos de correc~ao 

o contexto de aplicac;ao da EAS foi descrito na Sec(Jo 5.2. A durac;ao das 
sess6es de aplicac;ao dos questionarios que inclufam a EAS oscilou entre 40 e 50 mi
nutos, correspondendo a EAS aproximadamente um quarto deste tempo. Para a ver
sao integral dos questionarios, cf. Alferes (1997). 



Escala de Atitudes Sexuais (E. A. 5.) 145 

Os valores atribufdos a cada resposta sao os que se indicam na Subsec(:c3o 

5.3.1 exceptuando os itens 19, 20, e 21, em que a a escala e invertida [cornpletaf 

nlente ern desacordo =5 (' ..J cOlllpletanlente de acordo = 1]. 

6. Parametros possiveis de interpreta<;ao dos resultados 

Para a amostra uti Iizada na presente adapta<;ao, as medidas de tendencia 
central e de dispersao, assim como a distribui<;ao de respostas aos itens da EAS, cons
tam, como ja foi referido, em Alferes (1987, p. 236). Como e 6bvio, 0 sentido a atri
buir as pontua<;6es obtidas na EAS depende do contexto de aplica<;ao e das hip6teses 
de investiga<;ao ou objectivos de interven<;ao que 0 especificam. 

7. Avalia<;ao critica 

A semelhan<;a do que acontece noutros domfnios da investiga<;ao psicol6gica, 
o recurso a questionarios auto-administrados comporta vantagens e desvantagens rela
tivamente a outras aproxima<;oes metodol6gicas. Se tomarmos como termo de compa
ra<;ao a entrevista face-a-face (cf. Brabburn, 1983), 0 questionario an6nimo auto-admi

nistrado significa "menor reactividade" por parte dos inquiridos, dado que representa 
uma interferencia mfnima do investigador, ainda que a pr6pria formula<;ao das ques
toes contribua de modo decisivo, ao contrario do que pretendem as abordagens inge
nuas, para a defini<;ao social das situa<;6es (Ghiglione & Matalon, 1978). 

No campo especffico da sexualidade, a compara<;ao dos questionarios auto
-administrados e das entrevistas face-a-face mostra que os primeiros, ao maximiza
rem a privacidade dos respondentes, sao mais eficazes na redu<;ao dos "erros de me
di<;ao" (Catania, Gibson, Chitwood & Coates, 1990). A sua principal desvantagem 
prende-se com a impossibilidade de garantir inequivocamente que as instru<;6es, 0 

sentido das questoes e as modalidades de r.esposta foram correctamente compreendi
dose Contudo, desde que se tomem as devidas precau<;6es na escolha do vocabulario 
e se proceda a estudos preliminares que permitam corrigir as ambiguidades iniciais, 
tal desvantagem, em particular quando 0 nfvel de escolaridade dos inquiridos e me
dio ou elevado, torna-se uma questao de somenos importancia. 

Para alem da privacidade, a questao da credibilidade da investiga<;ao e dos 
investigadores assume particular importancia quando se trata de estabelecer a fiabili
dade das respostas. Como e 6bvio, devem ser dados, verbalmente e por escrito, todos 
os elementos (identidade e liga<;oes instituciQnais do investigador e natureza da pes
quisa) susceptfveis de maximizar a credibilidade da investiga<;ao e dos investigado
res. Note-se, de passagem, que 0 estudo experimental dos efeitos do investigador nas 
respostas a questionarios auto-administrados sobre a sexualidade, desde que garanti
das as condi<;6es de privacidade e credibilidade, mostra que tais respostas nao sao 
substancialmente afectadas (Winer, Makowski, Alpert & Collins, 1988; para uma 



146 Valentin' R. A. 

anal ise sistenlatica das problenlaticas da validade e da consistencia nos inqueritos 

sobre a sexual idade, cf. Catan i.a et aI., 1990; Andersen e Broffitt, 1988, discutenl a 

questao especffica da consistencia dos relatos comportanlentai s). 

Ainda que os estudos originais e a presente adaptac;ao da EAS se tenham si

tuado no domfnio da investigac;ao, eevidente que a informac;ao veiculada pela escala 

podera ser utilizada em diversos contextos de intervenc;ao psicol6gica, nomeada

mente, nas areas da clfnica (terapias sexuais e familiares) e da educac;ao (programas 

de educa<;ao sexual e de desenvolvimento social e pessoal). 
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9. Material 

Para as instru~6es especfficas relativas aEAS, cf. Alferes, 1987, pp. 207-214. Ao 

preparar a EAS para aptica~ao, deve permutar aleatoriamente a ordem dos itens. 

10. Edi\ao e distribui\ao 

Para outras informa~6es relativas a EAS, contactar: Valentim Rodrigues Alfe

res; Faculdade de Psicologia e de Ciencias da Educa~ao; Rua do Colegio Novo; 3000 

Coinlbra. 
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11. Anexo 

Quadro A 1 - Compara\ao entre as salura~6es {aeloriais (solu\ao final de quatro 

(aelores com rota\ao VARIMAX) obtidas na investiga\ao aqui relatada (Alferes, 1996) 
e as obtidas em dois estudos de Hendrick e Hendrick (1987a) 

ltens Hendrick & Hendrick: Estudo 1 Hendrick & Hendrick: Estudo 2 Alferes (1996 
(N =807) (N =567) (N = 365) 

Per Com Ins Pra Per Com Ins Pra F1 F2 F3 F4 

1 .71 75 .70 .00 .02 .08 
2 .79 .81 .65 .06 .07 -.12 
3 .79 .80 .64 -.05 .14 .05 
4 .77 .81 .65 .02 .21 -.08 
5 .79 .80 .62 -.02 -.05 .02 
6 .77 .77 .64 .19 .06 .02 
7 .68 .75 .34 .15 .21 .15 
8 .63 .66 .36 -.00 .36 -.06 
9 .59 .67 .31 .24 .25 -.00 

10 .56 .57 .42 .17 -.01 .18 
11 .58 .63 .36 -.12 .18 .29 
12 .59 .58 .27 .04 -.01 .35 
13 .60 .65 .38 .41 -.07 .08 
14 .48 .52 .55 -.11 .10 .04 
15 .48 .48 .70 .14 .21 .17 
16 .44 .42 .17 -.04 .19 .13 
17 .47 .64 .23 .09 .12 .38 
18 .48 .67 .29 .14 .47 .34 
19 -.63 -.65 .54 -.05 .06 .21 
20 -.50 -.31 .33 -.23 -.07 .23 
21 -.60 -.65 .23 -.33 .14 .23 

29 .47 .61 .15 .46 -.11 -.03 
30 .47 .55 -.14 .45 .11 -.07 
31 .58 .65 -.13 .49 .01 -.08 
32 .49 .55 .07 .52 .26 -.04 
33 .58 .64 -.19 .49 .01 .08 
34 .39 .62 .18 .42 -.01 -.38 
35 .61 .74 .05 .70 .01 -.15 
36 .53 .63 -.07 .55 -.16 -.10 
37 .52 .63 .30 .48 .16 -.09 

38 .52 .55 -.05 .03 .48 .05 
39 .54 .71 .11 -.02 .54 -.05 
40 .66 .71 .09 .06 .61 .06 
41 .66 .74 .06 -.15 .67 .03 
42 .65 .71 .03 -.10 .63 -.07 
43 .54 .51 .09 .11 .51 .22 

22 .52 .67 -.07 .18 -.05 -.40 
23 .51 .73 .01 .05 -.19 -.61 
24 .41 .74 .08 .07 -.06 -.52 
25 -.34 .54 -.08 .02 .12 -.51 
26 -.33 .50 .23 .35 -.04 .27 
27 .41 .48 .33 .43 -.09 .12 
28 .41 .51 .32 .49 -.01 .16 

Nota. Per = Permissividade; Com =Comunhao; Ins = Instrumentalidade; Pra =Praticas sexuais 
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