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Resumo 

 

Os estudos têm mostrado que as crenças sexuais disfuncionais desempenham um 

papel importante na disfunção sexual masculina e feminina em estudantes universitários. 

Contudo, o impacto das crenças sexuais ao nível da satisfação sexual e da satisfação com a 

vida de estudantes universitários ainda não é totalmente conhecido. O presente estudo, de 

caráter exploratório, pretende, assim, analisar o impacto das crenças sexuais disfuncionais 

na satisfação sexual e na satisfação com a vida, numa amostra masculina e feminina de 

estudantes universitários.  

Um total de 197 estudantes do sexo feminino e de 72 estudantes do sexo masculino 

da Universidade do Porto participou neste estudo. Os estudantes foram convidados a 

participar neste estudo através do preenchimento de um conjunto de questionários 

disponibilizados numa plataforma online, destinados à avaliação de diversas dimensões 

psicológicas e psicossexuais, tais como crenças sexuais disfuncionais, funcionamento 

sexual, satisfação sexual e satisfação com a vida. Os critérios de participação incluíam ter 

mais de 18 anos, saber ler e escrever Português e ser sexualmente ativo/a. 

Os resultados indicaram a existência de uma associação significativa entre a 

satisfação sexual dos estudantes universitários da amostra feminina e masculina e algumas 

das dimensões das crenças sexuais disfuncionais. Na amostra feminina, apenas a dimensão 

do “macho latino” se mostrou estar associada à satisfação sexual, enquanto que na amostra 

masculina se verificou uma associação com as dimensões das crenças relacionadas ao desejo 

sexual como pecado, às crenças relacionadas com a imagem corporal, às crenças do 

conservadorismo sexual masculino e ao mito do “macho latino”. Contudo, apenas as 

dimensões relacionadas com o mito do “macho latino” e o conservadorismo feminino se 

mostraram ser preditoras da satisfação sexual dos indivíduos do sexo feminino e masculino 

respetivamente. A satisfação sexual constituiu-se, igualmente, como preditora significativa 

da satisfação com a vida nos estudantes universitários de ambos os sexos. Não se 

verificaram, para este estudo, resultados significativos entre as crenças sexuais e a satisfação 

com a vida. 

Estes resultados salientam a importância de desenvolver mais estudos futuros com 

amostras maiores que ajudem numa melhor compreensão do papel das crenças sexuais na 

satisfação sexual e no bem-estar dos jovens neste período de vida.  
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Abstract 

 

Studies have demonstrated that dysfunctional sexual beliefs play an important role in 

male and female sexual dysfunction in university students. However, the impact of sexual 

beliefs on levels of sexual satisfaction and life satisfaction in university students has not been 

fully investigated. This exploratory study aims to analyse the impact of dysfunctional sexual 

beliefs in sexual satisfaction and life satisfaction in a sample of male and female university 

students. 

A total of 197 female and 72 male students from the Universidade do 

Porto participated in this study. Students were invited to participate in this study by filling 

out a set of questionnaires made available on an online platform, designed to evaluate several 

psychological and psychosexual dimensions, such as dysfunctional sexual beliefs, sexual 

functioning, sexual satisfaction and life satisfaction. All participants were 18 or older, fluent 

in Portuguese and sexually active.    

The results indicate a significant correlation between sexual satisfaction of university 

students from the male and female sample set and some of the dimensions of dysfunctional 

sexual beliefs. However, it was only the dimensions related to the “Macho latino” and female 

sexual conservative beliefs that predicted sexual satisfaction of female and male individuals, 

respectively. Sexual satisfaction also significantly predicted life satisfaction in university 

students of both sexes. For the present studie there was no significant result between sexual 

beliefs and satisfaction with life.  

These results highlight the importance of further investigation which will improve 

the understanding of how these variables function, since they are fundamental for the general 

well-being of young adults during this period of their lives. 
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Résumé 

 

Les études montrent que les croyances sexuelles dysfonctionnelles jouent un rôle 

important dans la dysfonction sexuelle masculine et féminine chez les étudiants 

universitaires. Cependant, l'impact des croyances sexuelles sur le niveau de satisfaction 

sexuelle et de satisfaction à l'égard de la vie des étudiants universitaires n'est pas encore 

entièrement connu. La présente étude, de nature exploratoire, vise donc à l’analyse de 

l’impact des croyances sexuelles dysfonctionnelles sur la satisfaction sexuelle et la 

satisfaction à l'égard de la vie, porté sur un échantillon masculin et féminin d'étudiants 

universitaires. 

Au total, 197 étudiantes et 72 étudiants de l'Université de Porto ont participé dans 

cette étude. Les étudiants ont été invités à participer dans cette étude en remplissant un 

ensemble de questionnaires différents, mis à disposition sur une plateforme en ligne, destinés 

à l'évaluation de diverses dimensions psychologiques et psychosexuelles, telles que les 

croyances sexuelles dysfonctionnelles, le fonctionnement sexuel, la satisfaction sexuelle et 

la satisfaction de vivre. Les critères de participation comprenaient avoir plus de 18 ans, 

savoir lire et écrire en portugais et être sexuellement actif. 

Les résultats ont indiqué l'existence d'une association significative entre la 

satisfaction sexuelle des étudiants universitaires dans l'échantillon féminin et masculin et 

certaines dimensions des croyances sexuelles dysfonctionnelles. Cependant, seules les 

dimensions liées au mythe « macho latino » et au conservatisme féminin se sont révélées 

être des prédicteurs de leur satisfaction sexuelle. La satisfaction sexuelle s’a également 

constitué comme un indicateur important de la satisfaction à l'égard de la vie des étudiants 

des deux sexes. 

Ces résultats soulignent l'importance de futures études afin de mieux comprendre le 

fonctionnement de ces variables, puisque elles sont fondamentales pour le bien-être général 

des jeunes dans cette période de la vie. 
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Introdução 

 

 

A importância da sexualidade nos jovens e adolescentes, muito particularmente, os 

jovens que frequentam o ensino superior, tem sido um tema que tem vindo a suscitar grande 

interesse no seio da comunidade científica. De uma forma geral, os estudos têm procurado 

conhecer o conjunto de variáveis que desempenham um papel importante no comportamento 

e no funcionamento sexual dos jovens deste grupo etário – é o caso, por exemplo, das crenças 

sexuais. O papel desempenhado pelas crenças sexuais no funcionamento sexual da 

população em geral, e dos jovens em particular encontra-se bem demonstrado (e.g. Barnett, 

Hale, Sligar, 2017; Nobre, 2003). 

No entanto, o impacto que estas exercem noutras variáveis relacionadas com o 

funcionamento sexual encontra-se pouco aprofundado, muito em especial no que respeita 

quer à satisfação sexual, quer à satisfação com a vida dos estudantes universitários. Assim 

sendo, analisar estas relações pode contribuir de forma significativa para uma melhor saúde 

sexual dos mesmos.  

Desta forma, por tanto a satisfação sexual como a satisfação com a vida serem áreas 

de grande impacto para o bem-estar geral dos jovens (e.g. Diener, 2000; Dundon & Rellini, 

2010) é crucial entender esta relação para que se tenham mais ferramentas de intervenção 

que os apoiem na saúde sexual. 

Mais ainda, a satisfação com a vida é uma avaliação subjetiva relativamente aos 

critérios que cada um acredita que se adequa a si próprio (Barros, Neto, Oliveira, 1990) pelo 

que é fundamental compreender quais esses critérios valorizados pela população jovem. O 

estudo do papel da satisfação sexual na satisfação com a vida é, com certeza, uma mais valia 

para esta mesma compreensão e para a sua consequente intervenção. 

Por se viverem fenómenos de rápidas alterações nas atitudes e comportamentos sexuais 

dos jovens, o que pode levar a que as evidências científicas de há uns anos se possam 

encontrar obsoletas atualmente (Nodian, 2001), este estudo contribui não só para o 

alargamento do pouco conhecimento que tem vindo a ser desenvolvido nesta população, 

como colabora para a compreensão e explicação destes fenómenos podendo, ainda, 

contribuir para intervenções na área da saúde mental e sexual dos jovens universitários. 
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1. Crenças sexuais e saúde sexual  

 

As crenças sexuais referem-se a um conjunto de ideias que cada sujeito vai 

construindo ao longo da vida, que se formatam com as vivências sociais e que influenciam 

a perceção individual sob a qual são moldados os comportamentos que cada um considera 

apropriados para si (Clemente & Wingood, 2000). Neste sentido, as crenças sexuais são 

estereótipos relacionados com a sexualidade que são construídos socialmente e ao longo da 

vida, e que se encontram internalizadas no ser humano, podendo refletir-se no 

comportamento e funcionamento sexual dos indivíduos (Nobre, Pinto-Gouveia & Gomes, 

2003). Estas normas ou estereótipos funcionam como verdades absolutas pelas quais o 

indivíduo se rege podendo, muitas vezes, não tomar a consciência de que realmente as possui 

(Greenberger & Padesky, 1999). 

As crenças sexuais têm sido concetualizadas como fatores de 

vulnerabilidade/predisposição para o desenvolvimento de dificuldades sexuais no Modelo 

Cognitivo-Emocional de Nobre (2010). Neste modelo, as crenças sexuais disfuncionais são 

apresentadas enquanto regras condicionais que funcionam no esquema “se… então” (Beck, 

1996, cit in Nobre, 2016). Estas constroem-se a partir de experiências e aprendizagens que 

foram vividas pelo indivíduo e são caracterizadas pelas ideias relacionadas com a 

sexualidade que cada um constrói por si próprio. 

A relação entre as crenças sexuais disfuncionais e o funcionamento sexual tem sido 

amplamente estudada por vários investigadores, com resultados, maioritariamente, 

concordantes. Nobre e Pinto Gouveia (2006) realizaram um estudo com 488 participantes de 

diferentes regiões de Portugal, composto por 207 mulheres e 281 homens. Por intermédio 

das respostas ao Índice de Funcionamento Sexual Feminino (FSFI) e ao Índice Internacional 

de Função Erétil (IIEF), os participantes foram subdivididos em duas amostras: grupo 

clínico (participantes com queixas de disfunção sexual) e não clínico (participantes 

sexualmente saudáveis). As respostas dos participantes ao questionário de crenças sexuais 

disfuncionais mostraram que as mulheres do grupo clínico apresentavam valores 

significativamente mais elevados no total da escala de crenças sexuais, diferindo também 

significativamente do grupo não clínico na dimensão das crenças relacionadas com a idade 

(e.g., “após a menopausa a mulher deixa de sentir desejo sexual”, “com a idade a mulher 

perde o prazer pelo sexo”, “depois da menopausa as mulheres não conseguem atingir o 

orgasmo”), crenças relacionadas com a imagem corporal (e.g., “mulheres fisicamente pouco 
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atraentes não conseguem ser sexualmente felizes”) e crenças relacionadas com o 

conservadorismo sexual(e.g. “a masturbação não é própria numa mulher respeitada”, “a 

melhor prenda que a mulher pode levar para o altar é a virgindade”), comparativamente às 

mulheres sexualmente saudáveis. No mesmo sentido, os estudos envolvendo amostras 

masculinas apontam para a tendência global dos sujeitos com dificuldades sexuais 

reportarem níveis mais elevados na generalidade das dimensões das crenças disfuncionais, 

muito em particular a crença do “macho latino” (e.g. “um verdadeiro homem tem relações 

sexuais com muita frequência”, “os homens devem ser capazes de manter o pénis ereto até 

ao fim”) e crenças erróneas sobre a satisfação sexual feminina (e.g. “um homem que não é 

capaz de penetrar uma mulher não a satisfaz”, “um homem que não satisfaça sexualmente 

a mulher é um fracassado”) Estudos desenvolvidos no âmbito das crenças sexuais em 

mulheres com disfunções sexuais, apontam para que tipicamente estas apresentem (Nobre, 

2003). Neste nível de fatores de vulnerabilidade para as disfunções sexuais, podemos ainda 

encontrar variáveis de personalidade – como o neuroticismo e o afeto traço negativo – que 

têm vindo a ser demonstrados como mais elevados em indivíduos com disfunção sexual 

comparativamente aos indivíduos sem dificuldades (Oliveira & Nobre, 2013; Peixoto & 

Nobre, 2012; Quinta-Gomes & Nobre, 2011, como citado em Nobre 2016). 

Vários outros estudos parecem corroborar estes resultados. Um estudo conduzido por 

Vilarinho (2010), envolvendo 668 mulheres com idades compreendidas entre os 18 e os 75 

anos e que se encontravam numa relação (casadas ou em coabitação), analisou o papel das 

crenças sexuais disfuncionais no funcionamento sexual de mulheres da população geral. A 

autora verificou que as mulheres com queixas sexuais apresentavam significativamente mais 

crenças sexuais disfuncionais em todas as dimensões (conservadorismo sexual, desejo 

sexual como pecado, crenças sexuais relacionadas com a idade e crenças sexuais 

relacionadas com a imagem corporal), com especial magnitude nas crenças do desejo sexual 

como pecado. Num estudo internacional, com 88 estudantes universitários, usando uma 

população indiana, Kandhi, Macharapu, Reddy e Babu (2018), também encontram 

resultados que corroboram os estudos Portugueses, onde verificam que mulheres com 

dificuldades sexuais apresentavam mais crenças sexuais disfuncionais em todas as 

dimensões do questionário de crenças sexuais. No caso dos homens, os resultados deste 

estudo mostraram que as crenças sexuais, em particular, o mito do “macho latino”, se 

correlacionava significativamente com o funcionamento sexual (Kandhi et. al., 2018).  

No Modelo Cognitivo-Emocional de Nobre (2010) destacam-se, ainda, outros dois 

níveis de variáveis que constituem os fatores precipitantes e os fatores de manutenção. Os 
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primeiros incluem os esquemas cognitivos que se mostra estarem mais presentem em 

indivíduos que possuem uma disfunção sexual (Nobre & Pinto-Gouveia, 2009) sendo 

responsáveis pela atribuição de significados aos eventos sexuais (Beck, 1967). Nos homens, 

os esquemas cognitivos mais comuns em caso de disfunção são a indesejabilidade de 

rejeição, a incompetência e a diferença/solidão; já para as mulheres, os esquemas cognitivos 

mais ativados nos casos de disfunção dizem respeito à incompetência, à diferença/solidão e 

ao desamparo (Nobre & Pinto-Gouveia, 2009).  

Os fatores de manutenção propostos no âmbito do mesmo modelo, abrangem 

diversas dimensões como a distração cognitiva, os pensamentos automáticos negativos (e. 

g., antecipação do fracasso, do foco na ereção e da escassez de pensamentos eróticos) e as 

emoções negativas que podem ocorrer durante a atividade sexual e conduzir a uma 

diminuição da resposta de excitação. Os mais comuns em homens com disfunções sexuais 

parecem ser os pensamentos de antecipação do fracasso, do foco na ereção e da escassez de 

pensamentos eróticos. Já nas mulheres com dificuldades sexuais, os pensamentos 

automáticos mais comuns são os pensamentos de abuso, o fracasso/desistência e a escassez 

de pensamentos eróticos (Nobre & Pinto-Gouveia, 2006). As emoções têm também sido 

apontadas como importantes na manutenção das disfunções sexuais, com especial atenção 

ao humor deprimido (Nobre, 2010), aos sentimentos de tristeza, de medo e de desilusão 

(Nobre e Pinto-Gouveia, 2006).  

Apesar da forte evidência existente acerca do papel das crenças sexuais ao nível do 

funcionamento sexual, o estudo acerca do seu impacto na satisfação sexual em geral e na 

população universitária em particular ainda se encontra pouco explorado. Para além disso, 

não existem estudos disponíveis que tenham avaliado o efeito cruzado das crenças sexuais 

masculinas e femininas ao nível da saúde sexual de homens e mulheres.  

 

 

2. A Satisfação sexual  

 

A literatura sobre a satisfação sexual revela uma dificuldade de concetualização 

relativamente à sua definição. Lawrence e Byers (1992) referem que as definições atuais são 

inconsistentes e inadequadas e que essa inconsistência entre a operacionalização do conceito 

demonstra a falta de compreensão e de concordância no mesmo (Byers, 1999).  

Apesar da grande discordância e variação de propostas de definição, estas tendem a 

incidir sobre alguns pontos comuns. O primeiro ponto pode ser visto como uma comparação 
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subjetiva entre as expetativas sexuais e o resultado atual (McClelland, 2010), como o grau 

em que cada indivíduo se encontra satisfeito com a sua própria vida sexual (Pinney, Gerrard 

& Danney, 1987). Outra forma de definir a satisfação sexual passa pela área da saúde sexual, 

quer seja como um direito sexual (OMS, 2012), como um aspeto central da mesma (Coleman 

& Edwards, 2004), pela inexistência de problemas sexuais (Rust & Golombok, 1985) ou por 

uma componente importante na sexualidade, podendo até ser considerada uma última etapa 

no ciclo de resposta sexual (Basson, 2001). Esta pode ainda ser definida como um fator 

relevante na qualidade da vida geral dos indivíduos, contribuindo para a saúde psicológica, 

física (Harper, Miller, Sandberg & Scott, 2012) e para o bem-estar global (Dundon & Rellini, 

2010).  

Existe, ainda, uma visão centrada numa medição de vários fatores associados à 

satisfação sexual, tais como a ausência de fatores de insatisfação ou discórdia sexual 

(Wiegel, Meston, & Rosen, 2005), o prazer físico, a frequência da atividade sexual, a falta 

de distress sexual ou a ausência de disfunções sexuais. Existem, também, alguns autores que 

concetualizam a satisfação sexual como relacionada com a qualidade conjugal (Byers, 2005; 

Denny, Luquis, Young & Young, 1998, 2000; Sprecher et al., 2006;) e qualidade das 

relações amorosas (Althof et al., 2010; Blair & Holmberg, 2009; Byers, 2005), sendo vista 

como uma avaliação subjetiva da experiência sexual no âmbito da relação atual (Byers & 

Demmons, 1999; Lawrance & Byers, 1995; MacNeil & Byers, 2009), uma dimensão 

relacional do funcionamento sexual (Crosscup, Harrison & Hudson, 1981), ou a auto 

perceção da relação sexual num processo individual ou a dois (Pascoal et. al., 2014). 

Lawrence e Byers (1995) desenvolveram o Modelo de Trocas Interpessoais da 

Satisfação Sexual, o qual define a satisfação sexual como  uma resposta afetiva que é criada 

a partir da avaliação subjetiva de dimensões positivas e negativas – ganhos e perdas – 

associados à relação sexual (Byers, 2005; Lawrence & Byers, 1995) e que avalia o grau de 

satisfação do indivíduo com a sua sexualidade e a da sua relação conjugal (Cate & Sprecher, 

2004). Este modelo tem em conta o contexto interpessoal em que a atividade sexual acontece, 

chamando especialmente a atenção para os conceitos de recompensas e custos (Byers, 1999). 

As recompensas são definidas como trocas que são prazerosas e gratificantes para a pessoa, 

enquanto que custos são trocas que pressupõem esforço mental e/ou físico ou que causam 

embaraço, dor ou ansiedade (Thibaut & Kelley, 1959). Tanto as recompensas como os custos 

podem incluir serviços, expressões de afeto, troca de interesses e comunicação (Swenson, 

1973), sendo, portanto, valores subjetivos, dependentes da avaliação global de cada um 

(Thibaut & Kelley, 1959). Os modelos de troca predizem que a relação será tanto melhor 
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quanto mais as recompensas excederem os custos; quanto maior a perceção individual de 

que os custos e os benefícios são equivalentes entre si e o/ seu/sua parceiro/a e quanto mais 

favoravelmente forem comparados os níveis de recompensas e custos que cada um espera 

da relação (Byers, 1999). 

Byers, Demmons, Lawrence (1998) realizaram um estudo que teve como objetivo 

verificar este modelo em relações de curta duração em estudantes universitários, tendo 

utilizado amostras tanto de homens como de mulheres, 51 e 57 respetivamente, que se 

encontravam em relações com duração compreendida entre 3 a 36 meses. Foram encontrados 

resultados que indicavam que a diferença entre as recompensas relativas, o custo relativo e 

o custo percebido entre o casal justificavam cerca de 75% da variância total da satisfação 

sexual, quer em homens quer em mulheres. 

Existe, no entanto, falta de evidência científica relativamente à satisfação sexual em 

jovens, uma vez que a maior parte dos estudos realizados se foca maioritariamente na 

população adulta e os fatores que os influenciam podem variar consoante a idade, como é o 

caso do status da relação, a frequência de orgasmo, a estabilidade e intimidade da relação 

amorosa, atitudes sexuais mais permissivas, melhor bem-estar psicológico, sintomas 

depressivos e disfunção sexuais (Higgins, Trussel & Mullinax, 2011). No entanto, nos 

poucos estudos encontrados com esta população verifica-se que os mesmos tendem a relatar 

níveis elevados de satisfação sexual (Aulander, Rosenthal, Fortenberry, Biro, Bernstein e 

Zimet, 2007; Higgins, Trussel e Mullinax, 2011; Impett e Tolman, 2006). Grande parte dos 

estudos com jovens adultos acabam por focar-se mais nos efeitos negativos do 

funcionamento sexual em detrimento da satisfação sexual em si, pelo que o estudo da 

satisfação sexual em estudantes universitários se torna essencial para aumentar o 

conhecimento nesta área e contribuir para o potencial desenvolvimento de estratégias 

direcionadas à melhoria do bem-estar sexual desta população.   

 

2.1 Crenças sexuais e satisfação sexual  

Vilarinho (2010) realizou um estudo com 668 mulheres, entre os 18 e os 75 anos, que 

se encontravam em relações (ou casadas ou a viver maritalmente há pelo menos 6 meses), 

no qual avaliou o impacto das crenças sexuais na satisfação sexual feminina. Para o estudo 

subdividiu-se a amostra em dois, sendo que haveria um grupo de mulheres sexualmente 

menos satisfeitas e outro de mulheres sexualmente mais satisfeitas. Vilarinho (2010) obteve 

resultados que mostraram que mulheres que são sexualmente menos satisfeitas 

apresentavam, também, resultados superiores em todas as dimensões das crenças sexuais 
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disfuncionais avaliadas, isto é, crenças relativas ao conservadorismo sexual, ao desejo sexual 

como pecado, crenças sexuais relacionadas com a idade e crenças sexuais relacionadas com 

a imagem corporal. Destas dimensões, as crenças sexuais relacionadas com a idade são as 

estatisticamente mais significativas, apesar de todas as outras se mostrarem, também elas, 

mais presentes em mulheres com menores níveis de satisfação sexual. Também Carpenter, 

Nathanson e Kim (2009) mostraram que as crenças sexuais se constituíam preditores 

significativos relativamente à satisfação sexual, demonstrando que quanto mais permissivas 

são as crenças individuais, mais satisfeitas sexualmente as pessoas se sentem. Um outro 

estudo encontrou uma associação significativa entre a escala global das crenças sexuais e 

satisfação sexual em ambos os sexos (Ledo, 2016). Nobre, Pinto-Gouveia e Gomes (2003) 

avançam com uma possível justificação para este facto explicando que as crenças 

disfuncionais se podem relacionar com uma experiência negativa da sexualidade e da 

satisfação sexual, uma vez que estas influenciam a forma como cada um vive e interpreta as 

suas experiências sexuais. 

Os estudos encontrados são, assim, relativamente limitados e maioritariamente 

focados na relação das crenças sexuais com a satisfação sexual feminina. O presente estudo 

pretende, também, alargar o conhecimento existente no que diz respeito à relação entre 

crenças sexuais disfuncionais e satisfação sexual de jovens universitários de ambos os 

géneros e avaliar o seu efeito cruzado em ambas as amostras. 

 

 

3. Satisfação com a vida  

 

A qualidade de vida é uma perceção subjetiva da pessoa no que respeita ao contexto 

onde cada um se insere, à sua cultura, aos seus valores, expetativas e padrões de 

funcionamento quer individuais, quer culturais (OMS, 1994). Esta tem vindo a ser 

concetualizada como dividida em duas grandes componentes: a componente emocional – 

que pode ser positiva ou negativa – e a componente cognitiva – também conhecida como 

satisfação com a vida (Andrews & Withey, 1976; Diener, 1984). Estas componentes têm 

sido correlacionadas ao longo do tempo mas são bastante distintas na forma de avaliação, 

pelo que se consideram complementares e não devem ser confundidas (Pavot & Diener, 

1993). 

A satisfação com a vida – a componente cognitiva da qualidade de vida – tem sido 

descrita como “avaliação subjetiva global da qualidade de vida de uma pessoa segundo os 
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seus critérios escolhidos” (Shin & Johnson, 1978, o. 478, como citado em Barros, Neto, 

Oliveira, 1990, p.91). Esta resulta de um processo de avaliação subjetiva do sujeito, que se 

encontra dependente da comparação entre os padrões daquilo que o sujeito considera o seu 

ideal desejado e a aproximação que este sente, efetivamente, ter desse mesmo padrão (Pavot 

& Diener, 1993). A satisfação com a vida tende a ser estável e duradoura ao longo da vida 

do sujeito, sendo no entanto, sensível a mudanças nas diferentes circunstâncias da vida do 

indivíduo (Pavot & Diener, 1993) Esta encontra-se, assim, focada nas avaliações pessoais 

em diversas situações (Huebner, 2004), com base nas expetativas, valores e experiências 

pessoais (Diener et al., 1999).  

Nos estudos internacionais com jovens, tem-se encontrado resultados relativamente 

consistentes, que apontam para níveis elevados de satisfação com a vida, independentemente 

da idade, ano de escolaridade, sexo e nível socioeconómico (Gadermann et al., 2010; Gilman 

& Huebner, 2003; Huebner, Suldo, Smith, & McKnight, 2004). Estes resultados foram 

consistentes com alguns estudos Portugueses sendo que, no entanto, foram encontradas 

diferenças significativas entre o sexo feminino e o sexo masculino, nos quais os últimos 

tendiam a reportar níveis mais elevados de satisfação com a vida (Neto, 1993). Em 

estudantes universitários parece existir evidência científica que aponta a ansiedade como 

uma das principais causas de redução da satisfação com a vida nesta população (Gilman & 

Huebner, 2006; Paschali & Tsistas, 2010) 

Enzlin, Mathieu & Demytteanere (2003), realizaram um estudo que pretendia 

verificar tanto as diferenças na qualidade de vida como no funcionamento sexual de 

indivíduos com doença crónica e verificaram que ambas eram mais reduzidas nesta 

população. Um estudo de Pires e Pereira (2012) utilizou uma amostra de 116 indivíduos 

diabéticos com o diagnóstico tipo I ou II e 90 respetivos parceiros para verificar a existência 

de associações entre o funcionamento sexual e a qualidade de vida e crenças sexuais. Estes 

apuraram, efetivamente, uma relação entre as crenças sexuais e a qualidade de vida e 

justificam-no com a hipótese de que um melhor funcionamento sexual se encontra 

relacionado com uma melhor qualidade de vida.  

Maia e Pessoa (2009) realizaram um estudo que tinha como objetivo verificar relação 

da qualidade de vida na satisfação sexual. Para tal utilizaram o Índice de Satisfação Sexual 

e o World Health Organization Quality of Life Assessment (dividido em quatro domínios 

distintos – domínio físico, das relações sociais, psicológico e do meio ambiente) e 

observaram que existiam correlações entre a satisfação com a vida e o domínio das relações 

sociais.  Um estudo de Ledo (2016) refere uma relação entre qualidade de vida e a qualidade 
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do relacionamento que, segundo o Modelo de Trocas Interpessoais da Satisfação Sexual se 

encontra relacionado com a satisfação com a vida. Também Wolosk-Wruble, Oliel, Leefsma 

e Hochner-Celinkier (2015) num estudo que utilizou uma amostra de 127 mulheres que 

entraram na menopausa, verifica que existe uma relação positiva e significativa entre 

satisfação sexual e satisfação com a vida. 

 

3.1. Satisfação com a vida e crenças sexuais 

No que diz respeito à relação entre satisfação com a vida e crenças cognitivas os 

estudos mostram existir uma relação negativa entre a primeira e as crenças cognitivas em 

geral (David et al., 2004; Watson et al., 1998, como citado em Bizzarro, Matta & Reppold, 

2009). No que diz respeito à satisfação com a vida e às crenças sexuais, os (poucos) estudos 

encontrados apresentam resultados divergentes. 

Um estudo de Stamogiannou et al., (2005) relacionou as crenças sexuais, 

nomeadamente as que mais contribuíam para a manutenção da disfunção erétil, em homens, 

com a qualidade de vida dos mesmos, encontrando resultados estatisticamente significativos. 

Por outro lado, um estudo de Ledo (2016) constituído por 145 participantes, tanto masculinos 

como femininos, que pretendia avaliar a satisfação com a vida e as crenças sexuais em 

sujeitos com condições crónicas e em sujeitos sem qualquer problema de saúde verificou 

que os primeiros apresentavam uma menor qualidade de vida que os segundos. No entanto, 

não encontrou qualquer diferença no que diz respeito às diferenças de crenças sexuais nos 

dois grupos. 

De acordo com a informação apresentada verifica-se que existe uma relação entre a 

satisfação com a vida e o funcionamento sexual, no entanto, não se encontrou suporte 

consistente para a relação entre a mesma e fatores cognitivos relacionados à sexualidade, 

como é o caso das crenças sexuais. Mais ainda, não obstante o facto de existir literatura que 

relaciona a satisfação com a vida e as crenças sexuais, não foi possível encontrar, para este 

estudo, evidência de estudos anteriores com estudantes.  

As evidências científicas encontradas incluem, assim, bastantes limitações para o 

estudo atual, tais como um número reduzido de participantes, o recurso a populações não 

universitárias ou não saudáveis e o uso do conceito de qualidade de vida geral. Uma maior 

compreensão da relação entre as variáveis na população universitária mostra-se, no entanto, 

fundamental para a saúde mental e sexual dos mesmos. 
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4. Questões, objetivos e hipóteses 

 

Conforme evidenciado pela literatura, as crenças sexuais desempenham um papel 

importante ao nível da sexualidade masculina e feminina. Contudo, pouco se conhece ainda 

acerca do seu impacto ao nível da satisfação sexual e satisfação com a vida, em particular 

em populações universitárias. Este estudo mostra-se, assim, fundamental não só para o 

aumento de conhecimento acerca do papel das crenças sexuais na satisfação sexual e na 

satisfação com a vida does estudantes universitários, como também para o desenho futuro 

de programas, quer de prevenção, quer de intervenção em jovens adultos universitários.   

O objetivo deste trabalho é, assim, realizar um estudo exploratório que pretende 

avaliar o papel das crenças sexuais, a satisfação sexual e a satisfação com a vida de 

estudantes universitários (homens e mulheres). Tendo em conta a escassa literatura 

encontrada acerca desta temática, este estudo pretende oferecer um contributo inovador para 

o conhecimento desta área. Neste sentido, avançamos com algumas hipóteses de 

investigação com o intuito de aprofundar o conhecimento sobre as variáveis em estudo: 

Hipótese 1: Espera-se encontrar associações negativas entre crenças sexuais 

disfuncionais e satisfação sexual nos estudantes de ambos os sexos, nomeadamente nas 

crenças relacionadas com o conservadorismo sexual em homens e mulheres, nas crenças 

relacionadas ao desejo como pecado nas mulheres e mito do “macho latino” nos homens. 

Hipótese 2: Espera-se encontrar associações negativas entre crenças sexuais 

disfuncionais e satisfação com a vida nos estudantes de ambos os sexos, nomeadamente nas 

crenças relacionadas com o conservadorismo sexual em homens e mulheres, nas crenças 

relacionadas ao desejo como pecado nas mulheres e mito do “macho latino” nos homens.  

Hipótese 3: Espera-se que as crenças sexuais disfuncionais apresentem um efeito 

preditor negativo na satisfação sexual de estudantes universitários de ambos os sexos, 

nomeadamente nas crenças relacionadas com o conservadorismo em homens e mulheres, 

nas crenças relacionadas ao desejo como pecado nas mulheres e mito do “macho latino” nos 

homens.  

Hipótese 4: Espera-se que as crenças sexuais disfuncionais apresentem um efeito 

preditor negativo na satisfação com a vida de estudantes universitários de ambos os sexos, 

nomeadamente nas crenças relacionadas com o conservadorismo em homens e mulheres, 

nas crenças relacionadas ao desejo como pecado nas mulheres e mito do “macho latino” nos 

homens. 
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Hipótese 5: Antecipa-se que a satisfação sexual se constitua um preditor positivo da 

satisfação com a vida nos estudantes de ambos os sexos. 
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Estudo Empírico 

 

  

1. Método 

 

1. 1. Participantes  

Para este estudo foram recolhidos testemunhos de participantes que fossem 

estudantes universitários, que tivessem mais de 18 anos e que falassem a língua portuguesa 

a partir de uma amostra da Comunidade da Universidade do Porto. 

Registou-se um total de 1257 participantes numa amostra online. Destes 1257 

participantes, 953 foram excluídos por não terem completado o inquérito na totalidade e 34 

foram eliminados por não fazerem parte dos estudantes da Universidade do Porto, fazendo, 

assim, um total de 269 participantes, de ambos os sexos. Destes participantes 197 eram do 

sexo feminino, com uma idade média de 21,9 anos (DP=3,9), a maioria das quais 

frequentando um grau de ensino correspondente à licenciatura (53,4%), estando a maioria 

dividida igualmente pelo Polo I e Polo II* (34,7% em cada) e não professando nenhuma 

crença religiosa (54,6%). Aproximadamente 61% das participantes definiu a sua 

orientação/preferência sexual como sendo exclusivamente heterossexual A maioria 

encontrava-se, no momento do estudo, numa relação exclusiva com um parceiro (76,5%), 

sendo a duração média destas relações é de aproximadamente 30 meses. A amostra 

masculina foi composta por 72 participantes, com uma idade média de 22,6 anos (DP=5,0). 

À semelhança da amostra feminina, a maioria destes (55,5%) frequentou um grau de ensino 

correspondente à licenciatura, sendo que exatamente metade destes (50%) se encontrava a 

estudar no Polo II*, e a maior parte não professa nenhuma crença religiosa (52,8%). Destes, 

65% definiu a sua orientação/preferência sexual como exclusivamente heterossexual. A 

maior parte dos participantes encontrava-se numa relação (69,4%), sendo a média destas 

relações de 36 meses. As características sociodemográficas dos/as participantes encontram-

se representadas na Tabela 1.  

 

Tabela 1  

Características sociodemográficas dos participantes(N=269)  

 

 

 

Feminino 

(N=197) 

 Masculino 

(N=72) 
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 Média Desvio 

Padrão 

Min-

Máx. 

 Média Desvio 

Padrão 

Min-Máx- 

Idade 

(anos) 
21,9  3,9 18-46  

 

22,6  5,0 18-47  

Duração da relação 

(meses) 
29,8  28,0 1-150  47,6  39,34 1-277  

  Feminino 

(N=197) 

Masculino 

(N=72) 

  Frequência Percentagem Frequência Percentagem 

Grau de Ensino  

Licenciatura 

Mestrado 

Doutoramento 

Outro 

Omisso 

107 

48 

2 

1 

38 

53,4% 

24,6% 

1,2% 

0,7% 

19,4% 

40 

22 

1 

- 

9 

55,5% 

30,7% 

1,4% 

- 

12,4% 

Faculdade*  

Polo I 

Polo II 

Polo III 

Omisso 

68 

68 

59 

1 

34.7% 

34.7% 

30,1% 

0,5% 

13 

36 

22 

1 

18,1% 

50,0% 

30,6% 

1,3% 

      

Religião 

Crente e 

praticante 

Crente, mas não 

praticante 

Não crente 

Outro 

26 

 

58 

 

107 

5 

13,3% 

 

29,6% 

 

54,6% 

2,6% 

10 

 

23 

 

38 

1 

13,9% 

 

31,9% 

 

52,8% 

1,4% 

      

Orientação/ 

preferência sexual 

Exclusivamente 

heterossexual 

Predominantemen

te heterossexual 

Bissexual 

Predominantemen

te homossexual 

Exclusivamente 

homossexual 

Outro 

119 

 

47 

 

19 

5 

 

2 

 

2 

60,7% 

 

24,0% 

 

9,7% 

2,6% 

 

1,0% 

 

1,0% 

47 

 

6 

 

5 

5 

 

6 

 

- 

65,3% 

 

8,3% 

 

6,9% 

6,9% 

 

8,3% 

 

- 

      

Situação relacional 

Sem relação 41 

5 

 

20,9% 

2,6% 

 

18 

4 

 

25% 

5,6% 
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Relação íntima 

com vários 

parceiros 

Relação íntima 

exclusiva com um 

parceiro 

 

150 

 

76,5% 

 

50 

 

69,4% 

Nota: * Polo I - (Faculdade de Belas Artes, Faculdade de Direito, Faculdade de Farmácia e Instituto de Ciências 

Abel Salazar); Polo II - (Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação, Faculdade de Desporto, Faculdade 

de Economia, Faculdade de Engenharia, Faculdade de Medicina, Faculdade de Medicina Dentária, Faculdade 

de Psicologia e Ciências da Educação, EGP - University of Porto Business School); Polo III - (Faculdade de 

Arquitetura, Faculdade de Ciências, Faculdade de Letras) 

 

1. 2. Procedimentos  

Para este estudo analisou-se a informação obtida através de questionários online 

inseridos na plataforma LimeSurvey. Os participantes foram convidados a participar 

voluntariamente no estudo através de e-mails enviados por diversas entidades, 

nomeadamente a Reitoria da Universidade do Porto e Associações de Estudantes das 

mesmas Universidades, tratando-se, assim, de uma amostra por conveniência. A recolha da 

informação ocorreu de março a maio de 2020.  

No início do preenchimento foi apresentado a cada participante um consentimento 

informado que assegurava o anonimato e a confidencialidade de todas as respostas, estando 

garantida a proteção de todos os dados. Com o objetivo de garantir o zelo nos padrões de 

ética, garantindo a dignidade e integridade dos participantes, este estudo obteve a aprovação 

da Comissão de Ética da FPCEUP para a sua realização. Os participantes foram ainda 

informados que os seus dados apenas serviriam para fins estatísticos, bem como da 

possibilidade de desistência a qualquer momento, sem qualquer prejuízo para o próprio, uma 

vez que se tratou de uma participação voluntária. Foram ainda dadas explicações sobre o 

objetivo do estudo em causa e contactos para o caso de algum participante necessitar de 

apoio ou esclarecimento acerca da sexualidade ou de problemas sexuais 

Os participantes responderam a um de três questionários distintos conforme estes 

pertencessem à população feminina, à população masculina e à população “outra 

identificação”. No entanto, a amostra pertencente a “outra identificação” foi demasiado 

pequena para integrar neste estudo (N=6), pelo que não foram analisados os dados referentes 

à mesma. Todos os questionários encontravam-se inseridos num só protocolo, adaptados 

para a população portuguesa e para ambos os géneros. Este protocolo analisou dados 
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referentes a seis diferentes questionários (Questionário de Crenças Sexuais Disfuncionais; 

Medida Global de Satisfação Sexual; Escala de satisfação com a Vida; Índice de 

Funcionamento Sexual Feminino; Índice Internacional de Função Erétil e o Breve Inventário 

de Sintomas) e estes dados cruzaram-se com os dados sociodemográficos de cada 

participante (também estes apresentados sob a forma de questionário). 

 

1. 3. Instrumentos 

 1.3.1. Questionário Sociodemográfico 

Um questionário sociodemográfico criado especificamente para o estudo em questão 

com o objetivo de obter informação sobre características de cada participante, tais como 

questões sociodemográficas (idade, género, estado civil, habilitações literárias, ocupação) e 

questões relacionadas com o comportamento sexual, frequência de atividade sexual, religião 

e consumo de substâncias. 

 

 1.3.2. Questionário de Crenças Sexuais Disfuncionais (QCSD; Nobre, Pinto-

Gouveia & Gomes, 2003) 

O QCSD avalia estereótipos e crenças que podem ser consideradas fatores 

predisponentes no que diz respeito à origem das disfunções sexuais (Nobre, 2006). A versão 

masculina e feminina do questionário é composta por 40 itens, a serem respondidos num 

grau de concordância com a afirmação entre 1 (Discordo completamente) a 5 (concordo 

completamente) e que avaliam, para cada versão, 6 dimensões de crenças sexuais (sendo elas 

as crenças de conservadorismo sexual feminino, crenças relativas à idade, crenças relativas 

à imagem corporal, crenças do desejo sexual como pecado, negação da primazia do afeto, 

primazia da maternidade, crenças do conservadorismo masculino, mito do “macho latino”, 

crenças relativas à satisfação sexual feminina, crenças sobre atividades sexuais restritivas, 

sexo como abuso masculino, e poder sexual feminino, sendo as primeiras 6 referentes ao 

funcionamento sexual feminino e as últimas 6 ao funcionamento sexual masculino). A 

validade e fidelidade foram confirmadas pelos próprios autores do questionário que 

obtiveram valores de fidelidade teste-reteste elevados (0.73 na versão masculina e 0.80 na 

versão feminina). Também a consistência interna obteve resultados elevados para a versão 

masculina (α = .93) e moderados para a versão feminina (α =.81). Verificou-se que existem 

seis fatores responsáveis por 43% da variância total. No questionário feminino, estes fatores 

foram o conservadorismo sexual, a crença do desejo e prazer sexual como pecado, crenças 

relacionadas com a idade, crenças relacionadas com a imagem corporal, a primazia do afeto 
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e a primazia da maternidade. Já nos homens, esses fatores incluem o conservadorismo 

sexual, o poder sexual feminino, o mito do “macho latino”, e atitudes restritivas face ao sexo 

e o sexo como abuso masculino.  

No presente trabalho utilizou-se uma versão unissexo deste questionário, composta 

por 8 dimensões (conservadorismo feminino, as crenças de desejo como pecado, as crenças 

relativas ao papel da idade e as crenças relativas à imagem corporal provenientes da versão 

feminina original; conservadorismo masculino, as crenças relativas à sexualidade feminina, 

o mito do “macho latino” e as crenças relativas à atividade sexual restritiva, provenientes da 

versão masculina original). O processo de validação desta versão encontra-se a decorrer. 

 

1.3.3. Escala de Satisfação com a Vida (SWLS: Diener, Emmons, Larsen, Griffin, 

1985; tradução e adaptação por Neto, Barros & Barros, 1990) 

A Escala de Satisfação com a Vida é constituída por 5 itens com um formato de 

resposta tipo likert de 7 pontos, variando de 1 (“Discordo totalmente”) a 7 (“Concordo 

totalmente”) e com uma amplitude que varia de 5 (satisfação mínima) a 35 (satisfação 

máxima). No que se refere às qualidades psicométricas, a versão inglesa demonstrou 

evidências de fidelidade e sensibilidade. A análise fatorial exploratória remete para um fator 

que explica 66% da variância da prova, confirmando a sua unidimensionalidade (Diener et 

al., 1985). A fidelidade, medida pelo Alpha de Cronbach, tem apresentado valores 

adequados de consistência interna (α=.87) (Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985). 

Através do teste-reteste a prova tem apresentado valores moderados a altos de estabilidade 

temporal, com um coeficiente de .82 num intervalo de 2 meses entre a primeira e a segunda 

aplicação (Diener et al., 1985) e uma correlação de .54 num intervalo de 4 anos (Pavot & 

Diener, 1993). Relativamente à validade, tem demonstrando evidências de validade 

convergente (Diener et al., 1985; Lucas et al., 1996) e discriminante (Lucas et al., 1996). É 

necessário ter em conta que a desejabilidade social pode enviesar os resultados do teste, 

(Pavot & Diener, 1993), bem como diferenças culturais, circunstâncias de vida e estados de 

humor no momento da prova (Diener et al., 2012). 

Na adaptação para a população portuguesa, a escala demonstrou ter propriedades 

psicométricas desejáveis, com um Alpha de Cronbach de 0.78 para avaliar a consistência 

interna. Todos os itens demonstram, também, uma relação altamente significativa 

relativamente ao score total (p<0.001) (Neto, Barros & Barros, 1990). 
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1.3.4. Medida Global de Satisfação Sexual (GMSEX; Lawrence & Byers, 1995; 

tradução e adaptação de Pascoal, Narciso, Pereira e Ferreira, 2013) 

A GMSEX tem como objetivo a avaliação da satisfação global em contexto de 

relações íntimas. A escala é composta por cinco itens avaliados numa escala de 7 pontos, 

sendo que a pontuações mais elevadas correspondem níveis mais baixos de satisfação sexual 

(Pascoal, Narciso, Pereira, & Ferreira,2013).  

Na versão portuguesa, foram encontrados valores de alfa de Cronbach elevados, o 

que significa bons níveis de fiabilidade. Os autores mostraram uma relação significativa 

moderada no que diz respeito à validade convergente, e uma relação significativa moderada 

(numa amostra presencial) e significativa fraca (numa amostra online) no que respeita a 

validade divergente. Já a capacidade discriminativa, apesar de fraca, foi confirmada, o que 

pode significar que o GMSEX, apesar de apresentar uma baixa sensibilidade para 

discriminar grupos clínicos dos não clínicos, é bem capaz de diferenciar entre a perceção 

subjetiva que cada indivíduo tem dos seus problemas/ausência deles. 

 

1.3.5. Índice de Funcionamento Sexual Feminino (FSFI; Rosen et al., 2000; 

traduzido e adaptado por Nobre, 2001) 

O FSFI é um questionário que tem como objetivo a medição não só de índices 

específicos para cada uma das suas seis dimensões (sendo que estas são o desejo/interesse 

sexual, a excitação sexual, a lubrificação, o orgasmo, a satisfação sexual e a dor sexual) 

como também um índice total de funcionamento sexual (Rosen et al., 2000). É constituído 

por 19 itens a serem respondidos numa escala tipo Likert de 5 pontos, sendo que pontuações 

mais elevadas significam níveis mais elevados de funcionamento sexual. 

A nível da consistência interna, obteve um Alpha de Cronbach de 0.97 na escala 

total, o que significa uma boa consistência interna e para cada dimensão obteve valores que 

superavam o α=.86. O questionário mostra-se capaz de distinguir mulheres saudáveis a nível 

sexual de mulheres com disfunções sendo que apresenta diferenças significativas entre cada 

uma destes dois grupos (Rosen et al., 2000). Na conversão para a versão portuguesa 

apresentou valores de 0.93 para a escala total e superior a 0.88 para todas as dimensões 

(Pechorro, Diniz, Almeida & Vieira, 2009). 

O questionário apresenta bons resultados no teste-reteste, tanto para todas as 

dimensões em geral (r=.79 e r=.86) como para a escala total (r=.88) (Pechorro, Diniz, 

Almeida & Vieira, 2009). 
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 1.3.6. Índice Internacional de Função Erétil (IIEF; Rosen et al., 1997; traduzido 

e adaptado por Pedro Nobre, 2001) 

O IIEF é um questionário que tem como objetivo a recolha de informação 

relativamente à função sexual masculina e encontra-se dividido em cinco fatores (sendo estes 

a função erétil, a função orgásmica, o desejo sexual, a satisfação sexual e a satisfação geral). 

É constituído por 15 itens que devem ser respondidos numa escala tipo Likert de 5 pontos. 

O teste permite diferenciar indivíduos com e sem disfunções sexuais (Rosen et al., 1997), 

sendo que pontuações mais elevadas significam níveis mais elevados de funcionamento 

sexual. 

A nível das qualidades psicométricas, este obteve uma boa consistência interna, com 

um Alpha de Cronbach de 0.9 na escala total. Já na aplicação do teste-reteste, este obteve 

0.82. A sua versão portuguesa apresenta, também ela, boas qualidades psicométricas (Nobre, 

2008; Quinta-Gomes & Nobre, 2012). 

 

1. 4.  Procedimentos estatísticos 

Os dados obtidos através dos questionários apresentados anteriormente foram 

analisados através do programa de análise estatística IBM SPSS Statistics para Windows, 

versão 26.  

A fim de se analisarem possíveis associações entre as variáveis em estudo foram 

calculados coeficientes de Pearson entre as diferentes dimensões das crenças sexuais 

disfuncionais, a satisfação sexual e a satisfação com a vida. 

Para a análise de resultados foram realizadas regressões lineares múltiplas (Método 

Enter) de forma independente para o sexo feminino e para o sexo masculino. Nestas análises 

consideraram-se como variáveis independente as diferentes dimensões do Questionário das 

crenças sexuais disfuncionais (conservadorismo feminino, desejo sexual como pecado, 

crenças relativas à idade, crenças relativas à imagem corporal, conservadorismo masculino, 

mito do “macho latino”, atividades sexuais restritivas e mitos relativos à satisfação sexual 

feminina) e como variáveis dependentes a escala total do GMSEX – a fim de testar a hipótese 

de que as crenças sexuais predizem negativamente a satisfação sexual em estudantes 

universitários – e a SWLS – a fim de testar a hipótese de que as crenças sexuais predizem 

negativamente a satisfação com a vida dos estudantes universitários. 

Foram ainda realizadas duas regressões lineares simples com o objetivo de verificar 

efeitos preditores entre a satisfação sexual e a satisfação com a vida dos estudantes – uma 

para a versão feminina e outra para a versão masculina. 
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Considerou-se como indicador de significância estatística o nível de significância 

abaixo de .05 (p<.05). Para os coeficientes de correlação de Pearson, a força das associações 

foi analisada segundo as diretrizes sugeridas por Cohen (1988): r = 0,10 a 0,29 – correlação 

baixa; r = 0,30 a 0,49 - correlação moderada; r = 0,50 a 1,0 - correlação forte. 

 

 

2. Resultados 

 

2.1. Análises iniciais 

Numa análise inicial verificaram-se quais as crenças mais presentes nos estudantes 

Universitários de ambos os sexos. Conforme se pode verificar na Tabela 2 as crenças sexuais 

mais presentes no sexo feminino dizem respeito às crenças relacionadas com o 

conservadorismo sexual feminino (M= 10,32 e DP=2,29) e ao conservadorismo sexual 

masculino (M=9,67 e DP=1,32). As crenças sexuais menos pontuadas pelas estudantes do 

sexo feminino dizem respeito às crenças relacionadas com a imagem corporal (M=4,35 e 

DP= 0,91) e às crenças relacionadas com a atividade sexual restritiva (M=4,00 e DP= 1,52). 

No sexo masculino, verificou-se o mesmo padrão relativamente às crenças sexuais mais 

endossadas pelos estudantes, nomeadamente as crenças relacionadas com o 

conservadorismo sexual feminino (M= 10,83 e DP=3,18) e as crenças relacionadas com o 

conservadorismo sexual masculino (M= 10,06 e DP=2,59). As crenças menos presentes nos 

estudantes universitários masculinos foram as crenças relativas à imagem corporal (M= 4,44 

e DP=1,20) e as crenças relacionadas com a atividade sexual restritiva (M= 4,25 e DP=1,63). 

(cf. Tabela 2) 

 

Tabela 2  

Médias e desvios-padrão de crenças sexuais disfuncionais na amostra de estudantes universitários de ambos 

os sexos 

 Feminino 

(N= 196) 

Masculino 

(N= 72) 

 
Média 

Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 

Conservadorismo Sexual Feminino 10,32 2,29 10,83 3,18 

Desejo Sexual como Pecado 5,11 0,48 5,28 1,25 

Crenças relativas ao papel da idade 5,84 2,07 6,03 2,83 

Crenças relativas à imagem 

corporal 
4,35 0,91 4,44 1,20 
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Conservadorismo Sexual 

Masculino 
9,67 1,32 10,06 2,59 

Mito do “Macho Latino” 6,18 1,78 8,00 2,90 

Crenças relativas à Satisfação 

Sexual Feminina 
6,86 2,47 8,61 4,13 

Atividade Sexual Restritiva 4,00 1,52 4,25 1,63 

 

Procedeu-se, ainda, a uma análise da satisfação com a vida geral dos estudantes 

universitários e verificou-se que as estudantes universitárias apresentaram em média uma 

pontuação de 9,81 (DP=5,56) na escala total da GMSEX1 e os estudantes do sexo masculino 

apresentaram em média de 9,29 (DP= 5,65) (cf. Tabela 3). 

 

Tabela 3  

Valores médios e desvios-padrão das pontuações obtidas no GMSEX1 dos/as estudantes universitários/as 

 Feminino 

(N= 155) 

Masculino 

(N=54) 

 
Média 

Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 

Satisfação Sexual (GMSEX)1 9,81 5,56 9,29 5,65 

 

Da mesma forma procedeu-se a uma análise da satisfação com a vida geral dos 

estudantes universitários e verificou-se que as estudantes universitárias apresentaram em 

média uma pontuação de 23,04 (DP=6,82) na escala de satisfação sexual e os estudantes do 

sexo masculino apresentaram em média de 22,61 (DP= 7,39) (cf. Tabela 4) 

 

Tabela 4 

Valores médios e desvios-padrão das pontuações obtidas no SWLS dos/as estudantes universitários/as 

 Feminino 

(N= 196) 

Masculino 

(N=72) 

 
Média 

Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 

Satisfação com a Vida (SWLS) 23,04 6,82 22,61 7,39 

 

 
1 1 Os valores apresentados correspondem aos valores totais obtidos por cada participante (valores mais 

elevados significam uma menor satisfação sexual). 
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2.2. Amostra feminina 

2.2.1.  Crenças sexuais disfuncionais, satisfação sexual e satisfação com a vida em 

estudantes universitárias 

Para verificar possíveis associações entre as diferentes dimensões das crenças sexuais 

disfuncionais, a satisfação sexual e a satisfação com a vida das estudantes universitárias, 

realizaram-se análises de correlação de Pearson. Estas análises demonstraram apenas uma 

associação positiva e baixa entre a dimensão do mito do “macho latino” e os scores obtidos 

no GMSEX1 (indicadores de menor satisfação sexual) (r = .164, p =.041). Não foram 

encontradas associações significativas entre as dimensões das crenças sexuais e a satisfação 

com a vida das estudantes universitárias (cf. Tabela 5). 

 

Tabela 5  

Correlações entre as Dimensões das Crenças Sexuais, a Satisfação Sexual e a Satisfação com a Vida das 

estudantes universitárias 

 Satisfação Sexual (GMSEX)¹ 

(N= 155) 
 

Satisfação com a Vida (SWLS) 

(N= 196) 

 
P 

Correlação de 

Pearson 
 p 

Correlação de 

Pearson 

Conservadorismo Sexual 

Feminino 

.178 .109  .253 - .082 

Desejo Sexual como Pecado .107 .130  .473 - .052 

Crenças relacionadas com a 

idade 

.219 .099  .691 - .029 

Crenças relacionadas com a 

Imagem Corporal 

.506 .054  .683 .029 

Conservadorismo Sexual 

Masculino 

.215 .100  .441 - .055 

Mito do “Macho Latino” .041 .164*  .177 .097 

Crenças relativas à Satisfação 

Sexual Feminina 

.372 .072  .513 .047 

Atividade Sexual Restritiva .400 .068  .972 .002 

Nota. * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 

 
1 1Os valores apresentados correspondem aos valores totais obtidos por cada participante (valores mais 

elevados significam uma menor satisfação sexual). 
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 2.2.2. Efeito preditor das crenças sexuais na satisfação sexual das estudantes 

universitárias  

A fim de testar a hipótese de que as crenças sexuais exercem um efeito preditor da 

satisfação sexual das estudantes universitárias, realizou-se uma Regressão Linear Múltipla 

(Método Enter), usando como variável independente os valores totais obtidos nas dimensões 

do QCSD e como variável dependente os scores totais do GMSEX1. A análise multivariada 

indicou que no seu conjunto as crenças sexuais não foram preditores significativos da 

satisfação sexual feminina [F (8,154) = 1.058, p=.396, r2=.055]. No entanto, apesar do 

modelo não se ter mostrado significativo, a dimensão do mito do “macho latino” mostrou 

predizer significativamente a satisfação sexual (β=.260, p<.05) (cf. Tabela 6). 

 

Tabela 6  

Capacidade preditora das Dimensões das Crenças Sexuais na Satisfação Sexual¹ das estudantes 

universitárias  

 B SE B β p 

Conservadorismo Sexual feminino .229 .349 .085 .511 

Desejo Sexual como Pecado 1.439 1.067 .124 .180 

Crenças relacionadas com a idade .193 .242 .070 .427 

Crenças relacionadas com a Imagem Corporal .401 .559 .062 .474 

Conservadorismo Sexual Masculino - .341 .523 - .080 .515 

Mito do “Macho Latino” .815 .387 .260* .037 

Crenças relativas à Satisfação Sexual Feminina - .372 .269 - .170 .168 

Crenças relativas à Atividade Sexual Restritiva - .185 .419 - .048 .659 

Nota. * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 

 

 2.2.3. Efeito preditor das crenças sexuais na satisfação com a vida das estudantes 

universitárias  

Para testar a hipótese de que as crenças sexuais exercem um efeito preditor da 

satisfação com a vida das estudantes universitárias, realizou-se uma Regressão Linear 

Múltipla (Método Enter), usando como variável independente os valores totais obtidos nas 

dimensões do QCSD e como variável dependente os scores totais do SWLS. A escala global 

das crenças sexuais não mostrou ter um efeito preditor da satisfação com a vida das mulheres 

[F (8,195) =.776, p=.624, r2=.032]. (cf. Tabela 7) 

 
1 1Os valores apresentados correspondem aos valores totais obtidos por cada participante (valores mais 

elevados significam uma menor satisfação sexual). 
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Tabela 7  

Capacidade preditora das dimensões das crenças sexuais na satisfação com a vida das estudantes 

universitárias 

 B SE B β p 

Conservadorismo Sexual feminino - .390 -351 - .131 .268 

Desejo Sexual como Pecado - .104 1.217 - .007 .932 

Crenças relacionadas com a idade - .081 .265 - .025 .761 

Crenças relacionadas com a Imagem Corporal .612 .607 .081 .314 

Conservadorismo Sexual Masculino - .292 .550 - .057 .596 

Mito do “Macho Latino” .611 .396 .160 .125 

Crenças relativas à Satisfação Sexual Feminina - .041 .284 - .015 .884 

Crenças relativas à Atividade Sexual Restritiva .155 .426 0.35 .716 

Nota. * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 

  

2.2.4. Efeito preditor da satisfação sexual na satisfação com a vida das estudantes 

universitárias  

Para que fosse possível testar a hipótese de que a satisfação sexual das estudantes 

teria um efeito preditor na satisfação com a vida das mesmas, realizou-se uma Regressão 

Linear Simples, usando como variável independente os scores totais da GMSEX1 e como 

variável dependente os valores totais do SWLS. Os resultados mostraram um modelo 

significativo, explicando 3% da variância [F (1,154) = 4,79, p < .05; r2 = .030]. A satisfação 

sexual (pontuações GMSEX) mostrou predizer significativamente a satisfação com a vida 

das mulheres (β = -.174, p<.05). (cf. Tabela 8) 

 

 

Tabela 8  

Capacidade preditora da Satisfação Sexual na Satisfação com a Vida das estudantes Universitárias 

 B SE B β p 

Satisfação Sexual (GMSEX) - .206 .094 - .174* .030 

Nota. * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 

 

 
1 Os valores apresentados correspondem aos valores totais obtidos por cada participante (valores mais 

elevados significam uma menor satisfação sexual). 
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2.3. Amostra masculina 

2.3.1. Associações entre as dimensões das crenças sexuais disfuncionais, a 

satisfação sexual e a satisfação com a vida dos estudantes universitários  

Para verificar possíveis associações entre as diferentes dimensões das crenças sexuais 

disfuncionais, a satisfação sexual e a satisfação com a vida dos estudantes universitários, 

realizaram-se análises de correlação de Pearson. Estas análises demonstraram correlações 

positivas e fracas entre a satisfação sexual masculina e as crenças de desejo como pecado 

(r= .297, p=.029), crenças relacionadas com a imagem corporal (r= .290, p=.034), e mito do 

“macho latino” (r = .282, p=.039). Foi encontrada ainda uma correlação significativa 

moderada entre a satisfação sexual masculina e a dimensão do conservadorismo sexual 

masculino (r = .327, p=.016). Não foram encontradas associações significativas entre as 

dimensões das crenças sexuais e a satisfação com a vida dos estudantes universitários (cf. 

Tabela 9). 

 

Tabela 9  

Correlações entre as dimensões das crenças sexuais, a satisfação sexual e a satisfação com a vida dos 

estudantes universitários 

 Satisfação Sexual (GMSEX)1 

(N= 54) 

 Satisfação com a Vida (SWLS) 

(N = 72) 

 
p 

Correlação de 

Pearson 
 p 

Correlação de 

Pearson 

Conservadorismo Sexual 

Feminino 

.206 .175  .387 .104 

Desejo Sexual como Pecado .029 .297*  .605 - .062 

Crenças relacionadas com a 

idade 

.471 .100  .992 .001 

Crenças relacionadas com a 

Imagem Corporal 

.034 .290*  .795 .031 

Conservadorismo Sexual 

Masculino 

.016 .327*  .928 .011 

Mito do “Macho Latino” .039 .282*  .882 - .017 

Crenças relativas à Satisfação 

Sexual Feminina 

.240 .163  .753 .038 

Atividade Sexual Restritiva .067 .251  .899 - .015 

Nota. * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 

 
1 Os valores apresentados correspondem aos valores totais obtidos por cada participante (valores mais 

elevados significam uma menor satisfação sexual). 
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2.3.2. Efeito preditor das crenças sexuais na satisfação sexual dos estudantes 

universitários 

Para este estudo foi levantada a hipótese de que as crenças sexuais teriam um efeito 

preditor no que diz respeito à satisfação sexual masculina. A fim de testar esta hipótese 

realizou-se uma Regressão Linear Múltipla (Método Enter) usando como variável 

independente os valores totais obtidos nas dimensões do QCSD e como variável dependente 

os scores totais do GMSEX1. As crenças sexuais não mostraram ter um efeito preditor da 

satisfação sexual dos homens [F (8,53) = 1.772, p=.108, r2=.240]. Apesar do modelo não se 

ter mostrado significativo da satisfação sexual, a dimensão do conservadorismo sexual 

feminino mostrou ter um efeito significativo na satisfação sexual masculina (β= -.712, 

p=.028) (cf. Tabela 10). 

 

Tabela 10  

Capacidade preditora das dimensões das crenças sexuais na satisfação sexual dos estudantes universitários  

Nota. * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 

  

2.3.2. Efeito preditor das crenças sexuais na satisfação com a vida dos estudantes 

universitários  

Com o objetivo de verificar a hipótese de que as crenças sexuais tinham a capacidade 

de prever a satisfação com a vida dos estudantes do sexo masculino realizou-se uma 

Regressão Linear Múltipla (Método Enter), usando como variável independente os valores 

totais obtidos nas dimensões do QCSD e como variável dependente os scores totais do SWLS. 

As crenças sexuais não mostraram ter um efeito preditor na satisfação com a vida dos 

homens [F (8,71) =.595, p=.779, r2=.07]. (cf. Tabela 11) 

 
1 1Os valores apresentados correspondem aos valores totais obtidos por cada participante (valores mais 

elevados significam uma menor satisfação sexual). 

 B SE B β P 

Conservadorismo Sexual Feminino - 1.199 .527 - .712* .028 

Desejo Sexual como Pecado - .933 1.441 - .230 .520 

Crenças relacionadas com a idade - .319 .371 - .156 .394 

Crenças relacionadas com a Imagem Corporal 1.216 1.202 .291 .317 

Conservadorismo Sexual Masculino 1.570 .911 .754 .092 

Mito do “Macho Latino” .576 .483 .298 .239 

Crenças relativas à Satisfação Sexual Feminina - .320 .306 - .249 .303 

Crenças relativas à Atividade Sexual Restritiva .933 .601 .294 .128 
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Tabela 11  

Capacidade preditora das dimensões das crenças sexuais na satisfação com a vida dos estudantes 

universitários 

Nota. * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 

 

2.3.3. Efeito preditor da satisfação sexual na satisfação com a vida dos estudantes 

universitários  

Para que fosse possível testar a hipótese de que a satisfação sexual dos estudantes 

teria um efeito preditor na satisfação com a vida dos mesmos, realizou-se uma Regressão 

Linear Simples, usando como variável independente os scores totais da GMSEX1 e como 

variável dependente os valores totais do SWLS. Os resultados mostraram um modelo 

significativo, explicando 10,8% da variância [F (1,53) = 6,306, p < .05; r2 = .108]. A 

satisfação sexual (pontuações GMSEX1) mostrou ter um efeito preditor da satisfação com a 

vida dos homens (β= -.329, p<.0.05) (cf. Tabela 12). 

 

Tabela 12  

Capacidade preditora da Satisfação sexual¹ na Satisfação com a Vida dos estudantes universitários 

Nota. * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 

 

 

 
1 Os valores apresentados correspondem aos valores totais obtidos por cada participante (valores mais 

elevados significam uma menor satisfação sexual). 

 B SE B β P 

Conservadorismo Sexual Feminino .899 .595 .389 .136 

Desejo Sexual como Pecado - 1.303 1.555 - .222 .405 

Crenças relacionadas com a idade - .065 .403 - .025 .872 

Crenças relacionadas com a Imagem Corporal .847 1.293 .138 .515 

Conservadorismo Sexual Masculino - .325 .904 - .115 .721 

Mito do “Macho Latino” - .558 .554 - .220 .318 

Crenças relativas à Satisfação Sexual Feminina .328 .366 .185 .373 

Crenças relativas à Atividade Sexual Restritiva - .707 .730 - .157 .337 

 B SE B β P 

Satisfação Sexual (GMSEX) - .374 .149 - .329* .015 
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3. Discussão de resultados 

 

O presente trabalho incidiu sobre um estudo exploratório destinado a avaliar a relação 

entre as crenças sexuais, satisfação sexual e satisfação com a vida de estudantes 

universitários. Dado o caráter exploratório e inovador deste estudo, que pela primeira vez 

testou o efeito cruzado de dimensões de crenças sexuais masculinas e femininas 

simultaneamente em homens e mulheres universitários, os resultados apresentados devem 

ser interpretados com cautela.  

Relativamente à amostra feminina, os resultados mostraram associações positivas 

entre a escala total do GMSEX e o conjunto de crenças associadas ao mito do “macho latino”. 

De igual forma, verificou-se que, apesar de o modelo de regressão linear para a satisfação 

sexual feminina não se ter mostrado significativo, a análise da tabela de preditores sugeriu 

um potencial efeito significativo da referida dimensão na satisfação sexual feminina. Tendo 

em consideração que pontuações mais elevadas no GMSEX significam menores índices de 

satisfação sexual (cotação inversa dos itens), estes dados sugerem que quanto mais crenças 

endossadas pelas estudantes nesta dimensão, veiculadas em afirmações como “um 

verdadeiro homem tem relações sexuais com muita frequência”, “um homem deve aguentar 

o tempo necessário para satisfazer a mulher”, “no sexo o que conta é chegar ao fim”, “um 

verdadeiro homem está pronto e deve satisfazer qualquer mulher”, “os homens devem ser 

capazes de manter o pénis ereto até ao fim”, maior será o impacto negativo na sua satisfação 

sexual. O foco na genitalidade e na performance sexual masculina, aliada a uma eventual 

desvalorização dos aspetos emocionais e relacionais mostrados como cruciais para a 

sexualidade feminina podem justificar a relevância desta dimensão para as mulheres e o seu 

impacto negativo ao nível da satisfação sexual (Vilarinho, 2010; Basson, 2001). Embora a 

dimensão do mito do macho latino esteja habitualmente ligada aos estudos acerca do 

funcionamento sexual masculino (e.g. Nobre, 2003), os dados deste estudo sugerem que a 

mesma dimensão pode assumir igualmente relevância nas dimensões relacionadas com a 

sexualidade feminina.   

Na amostra masculina, verificaram-se associações positivas entre as pontuações da 

GMSEX e o conjunto de crenças relacionadas com o desejo sexual como pecado na mulher 

(por exemplo “o sexo só deve acontecer por decisão do homem”, “ter prazer sexual durante 

uma relação sexual não é correto numa mulher de bem”, “uma mulher que só sinta prazer 
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pela estimulação do clitóris é perversa”), crenças relacionadas com a imagem corporal 

feminina (tais como “mulheres pouco atraentes não conseguem ser sexualmente felizes”, 

“uma mulher feia não consegue satisfazer sexualmente o parceiro”, “uma rapariga pura 

não tem relações sexuais”), crenças do conservadorismo sexual masculino (sendo exemplo 

“o orgasmo só é possível através do coito vaginal”, “a rapidez sexual do homem é um sinal 

da sua potência”, “os preliminares são uma perda de tempo”, “só existe uma forma aceitável 

de ter relações sexuais – posição missionário) e o mito do “macho latino”. No que diz 

respeito à associação entre a satisfação sexual dos homens e as crenças do conservadorismo 

sexual masculino e do mito do “macho latino”, os resultados vão ao encontro de evidências 

anteriores (e. g. Ledo, 2016) que mostram que estas dimensões se encontram associadas a 

níveis mais baixos de satisfação sexual masculina. Os efeitos significativos encontrados para 

as restantes dimensões das crenças, nomeadamente as tipicamente associadas à sexualidade 

feminina (crenças relacionadas com a imagem corporal e as crenças do desejo sexual como 

pecado) comportam uma vez mais um resultado inesperado para o estudo empírico das 

crenças sexuais. As crenças relacionadas com a importância da imagem corporal e beleza 

física trazem consigo a ideia de que “a imagem corporal é um aspeto central na sexualidade 

feminina” (Nobre, 2003, p.197) e que o prazer e a satisfação sexual da mulher e do seu 

parceiro está dependente e reservado apenas a mulheres com determinadas características 

físicas. Quanto às crenças relacionadas com o desejo sexual como pecado têm em si um 

caráter inerente de que “o sexo é uma atividade masculina e que as mulheres devem controlar 

os seus impulsos e prazeres sexuais” (Nobre, 2003, p.197). A existência deste tipo de crenças 

nos homens universitários parece exercer igualmente um impacto negativo na satisfação 

sexual dos mesmos e tal pode ficar a dever-se ao facto dos estudantes procurarem, nesta fase 

da vida caracterizada pela experimentação sexual, uma maior diversidade de experiências 

sexuais e parceiras que assumam um papel ativo e orientado para a procura do prazer em 

contexto sexual.   

Apesar do modelo de regressão linear entre as crenças sexuais e a satisfação sexual 

dos estudantes não se ter revelado significativo, verificou-se um efeito preditor negativo da 

dimensão do conservadorismo sexual feminino na satisfação sexual dos homens (recorde-se 

que no GMSEX valores mais elevados significam uma menor satisfação sexual). Ora, isto 

significa que homens que detenham mais crenças como “a melhor prenda que a mulher pode 

levar para o altar é a virgindade”, “a masturbação não é própria de uma mulher 

respeitada”, “o clímax/orgasmo é próprio dos homens e não das mulheres”, “o homem é que 
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deve iniciar qualquer atividade sexual”, “o orgasmo só é possível através da penetração 

vaginal”, reportem, também, níveis mais elevados de satisfação sexual. Este resultado, 

aparentemente contraditório com o anterior, parece sugerir que os estudantes, apesar de 

valorizarem mulheres que procurem explorar o prazer sexual, valorizam também mulheres 

que evidenciem uma atitude conservadora na expressão da sua sexualidade e sob o domínio 

masculino. Além do mais, é necessário ter em conta que este resultado apenas se mostra 

significativo quando controlado o efeito das restantes crenças, mas não quando se analisa 

isoladamente a relação entre estas crenças e a satisfação sexual. Assim, estes dados carecem 

de confirmação pelo que se aconselha a realização de outros estudos que avaliem a relação 

entre estas dimensões das crenças e da satisfação sexual masculina.  

Relativamente à dimensão da satisfação com a vida, não foram verificadas, para este 

estudo, qualquer efeito significativo, contrariamente à hipótese inicialmente avançada. Estes 

resultados vêm sublinhar os já obtidos resultados apresentados por Ledo (2016) onde não 

verifica diferenças entre sujeitos que reportam mais/menos qualidade de vida e as crenças 

sexuais dos mesmos. Apenas um estudo encontrado, de Stamogiannou et al., (2005) 

encontrou uma associação positiva entre as crenças sexuais e a qualidade de vida. A 

satisfação com a vida e a qualidade de vida, apesar de um ser parte integrante do outro, não 

devem ser confundidos (Pavot & Diener, 1993). Existem algumas possíveis hipóteses 

justificativas que podem ser levantadas perante estes resultados, tais como o facto de se tratar 

de uma população jovem e maioritariamente sexualmente saudável, as questões relacionadas 

com a sexualidade sejam percecionadas como sendo apenas uma parte do conjunto de 

experiências que contribuem para a satisfação com a vida. Além do mais, por se tratar de 

uma população universitária, os problemas que afetam o seu quotidiano podem não ser os 

mesmos que afetam os adultos o que faz com que afirmações como “em muitos sentidos a 

minha vida está próxima do meu ideal”, “as condições da minha vida são excelentes”, “estou 

satisfeito/a com a minha vida”, “até ao momento tenho alcançado as coisas importantes que 

desejo na vida”, “se pudesse recomeçar a minha vida não mudaria quase nada” possam ser 

interpretadas como mais direcionadas a um bom desempenho escolar/académico, a um início 

de vida profissional, a boas relações sociais e até a bons relacionamentos amorosos, uma vez 

que a satisfação com a vida é suscetível a mudanças consoante as circunstâncias da vida do 

indivíduo (Pavot & Diener, 1993).  

 Relativamente à relação entre satisfação sexual e satisfação com a vida, os resultados 

obtidos neste estudo em ambas as amostras demonstraram resultados bastante consistentes. 
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Os resultados obtidos sugerem que a satisfação sexual contribui significativamente para a 

satisfação com a vida, desempenhando, assim, um papel importante para o bem-estar global 

e a qualidade de vida dos estudantes (Diener, 2000). Partindo do princípio de que a satisfação 

sexual é uma dimensão essencial para o bem-estar dos estudantes, torna-se essencial apostar 

no desenvolvimento de programas destinados à promoção da saúde sexual nesta população 

universitária. 

Apesar do carácter inovador e exploratório deste estudo, é importante referir algumas 

limitações que podem ter condicionado os resultados obtidos. Em primeiro lugar, o reduzido 

número de participantes, especialmente no que toca a amostra masculina, pode justificar o 

baixo poder estatístico dos resultados encontrados. A pouca variabilidade nas respostas, 

nomeadamente no Questionário das Crenças Sexuais Disfuncionais e no GMREL, em 

virtude da utilização de uma amostra jovem e maioritariamente saudável do ponto de vista 

sexual, também pode ter condicionado os resultados e afetado o poder estatístico dos 

mesmos. O facto de se estar a utilizar uma versão nova do Questionário das Crenças Sexuais 

Disfuncionais, que ainda se encontra em processo de validação também não permite a 

comparação entre os resultados obtidos com outros estudos. 

Apesar das limitações apontadas, este estudo poderá ter um impacto importante para 

o conhecimento das dimensões envolvidas na satisfação sexual dos estudantes universitários 

e contribuir para o desenvolvimento de programas direcionados ao bem-estar e à saúde 

sexual dos estudantes universitários.   

 

 

4. Conclusão 

 

O objetivo deste estudo foi analisar o papel das crenças sexuais na satisfação sexual 

e na satisfação com a vida dos estudantes universitários, bem como explorar a importância 

da satisfação sexual na satisfação com a vida dos mesmos. Os resultados encontrados 

enfatizam a importância das crenças sexuais na satisfação sexual dos estudantes 

universitários, assim como a influência da satisfação sexual na satisfação com a vida dos 

jovens. Apesar das limitações apontadas, este estudo mostra-se importante, uma vez que 

permite conhecer novas perspetivas relativamente às crenças sexuais que, por sua vez, 

contribuem para a saúde sexual dos estudantes universitários. Além do mais, contribui para 

um melhor entendimento da satisfação com a vida dos jovens universitários salientando o 
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aspeto que a satisfação sexual exerce nesta. Sublinha-se, por fim, a necessidade de se 

desenvolverem mais estudos que permitam alargar o conhecimento relativo às crenças 

sexuais, à satisfação sexual e à satisfação com a vida, de forma muito particular, em 

estudantes universitários.  
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Anexo A. Consentimento informado (continuação) 
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Anexo B. Questionário Sociodemográfico 
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Anexo B. Questionário Sociodemográfico (continuação) 
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Anexo C. Questionário de Crenças Sexuais Disfuncionais (Nobre, Pinto-Gouveia & 
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Anexo C. Questionário de Crenças Sexuais Disfuncionais (Nobre, Pinto-Gouveia & 
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Anexo D. GMSEX (Lawrence & Byers, 1995; tradução e adaptação de Pascoal, Narciso, 

Pereira e Ferreira, 2013) 
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Anexo E. SWLS (Diener, Emmons, Larsen, Griffin, 1985; tradução e adaptação por Neto, 

Barros & Barros, 1990) 

 

 

 

 

 

 

 


