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RESUMO 

Mochizuki, A. B. (2013). Condições de vida na infância, estilo de apego adulto e 
carreira reprodutiva masculina. Dissertação de Mestrado, Instituto de Psicologia, 
Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia. 
 

A teoria do investimento parental prevê que os indivíduos de uma espécie são 
equipados com dispositivos psicológicos para detecção de recursos ambientais. Esses 
mecanismos regulam suas decisões sobre reprodução e investimento parental. 
Ambientes com poucos e/ou instáveis recursos levariam os indivíduos a estratégias 
reprodutivas mais quantitativas: precocidade no desenvolvimento somático, início da 
puberdade, vida sexual e primeiro filho; mais parceiros sexuais, mais filhos e menos 
cuidado parental. Estudos empíricos realizados principalmente com mulheres têm 
confirmado algumas das predições da teoria. No entanto, poucos estudos têm sido 
realizados com homens, especialmente no Brasil. Assim, o presente estudo teve como 
objetivo investigar as influências das condições vividas na infância no apego adulto e na 
carreira reprodutiva masculina na cidade de Salvador. Uma abordagem descritiva 
correlacional foi adotada, tendo participado 85 homens, com idades entre 23 e 60 anos 
de idade, selecionados por conveniência. Foi utilizado um questionário 
sociodemográfico e de história de vida, e também a Escala de Apego Adulto de Collins 
e Read e o Inventário de Orientação Sociossexual. Esperava-se que condições de vida 
da infância com mais instabilidade de recursos e ambiente familiar conflituoso se 
ligariam a um apego adulto inseguro, a uma orientação sociossexual menos restrita e 
estratégias reprodutivas mais quantitativas. Os achados do estudo realizado encontram-
se parcialmente em congruência com o esperado. Alguns aspectos das condições de vida 
na infância mostraram-se relacionados com as subescalas de apego adulto: qualidade do 
ambiente familiar na infância mais conturbado, zona de criação rural e NSE baixo do 
respondente ligaram-se a estilos de relacionamento interpessoais mais ansiosos, 
resistentes à proximidade ou desconfiados. Os estilos de relacionamento se 
relacionaram com indicadores de uma carreira reprodutiva mais quantitativa e 
sociossexualidade mais irrestrita, sendo encontrado um maior número de filhos, uma 
menor idade do primeiro relacionamento e escore de sociossexualidade mais alto. A 
primeira ejaculação, no entanto, se comportou de maneira inesperada, acontecendo mais 
tarde nos indivíduos de NSE baixo. No entanto, esse marcador da puberdade 
correlacionou-se de maneira esperada com outros eventos da carreira reprodutiva, como 
a idade em que o se deu o primeiro namoro e a idade da primeira relação sexual; os 
homens que iniciaram a vida sexual mais cedo tiveram mais parceiras sexuais, enquanto 
os que foram pais pela primeira vez mais cedo tiveram mais filhos no total. Foi 
encontrado também que morte e separação dos pais correlacionaram-se com indicadores 
de uma carreira reprodutiva mais quantitativa. Os achados do estudo realizado são, em 
geral, congruentes com a teoria evolucionista de socialização de Belsky e 
colaboradores, mas permanecem em aberto diversas questões, principalmente no que diz 
respeito à natureza da relação entre condições de vida na infância – materiais e 
psicológicas – e o amadurecimento sexual. Sugere-se que futuras pesquisas adotem 
estratégias para aumentar a amplitude e a exatidão das informações, especialmente em 
estudos longitudinais, controlando outros fatores relacionados à maturidade sexual.   

Palavras-chave: Teoria da história de vida, estratégias reprodutivas, 
sociossexualidade.



 

 

 

ABSTRACT  

Mochizuki, A. B. (2013). Childhood’s life conditions, adult attachment style and male 
reproductive career. Master’s thesis, Instituto de Psicologia, Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, Bahia. 

 

Parental investment theory predicts that individuals of any species are equipped with 
psychological mechanism to detect environmental resources. These mechanisms govern 
one’s decisions about reproduction and parental investment. Environments with few 
and/or unstable resources would lead individuals to more quantitative reproductive 
strategies: earliness in somatic development; early puberty; sexual life and first child; 
more sexual partners; more children and less parental care. Most of the conducted 
empirical studies, done mainly with women, have confirmed some of the predictions of 
the theory. However, few studies have been conducted with men, especially in Brazil. 
Thus, the present study’s goal was to investigate the influence of the conditions 
experienced in childhood on adult attachment and on the male’s reproductive career in 
the city of Salvador. A descriptive correlational approach was adopted in this study, in 
which 85 men participated; their ages were between 23 and 60 years old, and they were 
selected by convenience. A questionnaire was used to access socio-demographic and 
life history information, as well as the Collins and Read’s Adult Attachment Scale and 
The Sociosexual Orientation Inventory. It was expected that life conditions during 
childhood with more resources instability and conflictual family environment would be 
related to an insecure adult attachment, a less restricted sociosexual orientation and 
more quantitative reproductive strategies. The findings of the study are partly in 
congruence with the expectations. Some aspects of the childhood’s living conditions 
were related to the subscales of adult attachment: more troubled family environment 
during the childhood, rural zone rearing and  low SES were linked to more anxious, 
resistant proximity or suspicious interpersonal relationship styles. Relationship styles 
were related to indicators of a more quantitative reproductive career and more 
unrestrained sociosexuality, it was found a greater number of children, a lower age of 
first relationship and higher sociosexual score. The first ejaculation, however, behaved 
in an unexpected way, happening later in individuals with low SES. However, this 
marker of puberty was correlated in the expected way with other events of the 
reproductive career, as the age at which occurred the first dating and age at first 
intercourse; men with earlier sexual initiation had more sexual partners, while those 
who were parents at an earlier age had more children in total. It was found that death 
and separation of the parents was linked with indicators of a more quantitative 
reproductive career. The findings of the present study are, overall, consistent with the 
evolutionary theory of socialization proposed by Belsky and colleagues, but several 
questions remain open, mainly with regard to the nature of the relationship between the 
childhood’s life conditions - material and psychological - and sexual maturation. It is 
suggested that future research adopts strategies to increase the extent and accuracy of 
information, especially in longitudinal studies, controlling other factors related to sexual 
maturity. 

Key words: Life history theory, reproductive strategies, male sociosexuality
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1. INTRODUÇÃO 

As condições de vida na infância, materiais e psicossociais, vêm sendo 

relacionadas pela literatura a aspectos diversos do desenvolvimento, dentre eles a 

carreira reprodutiva. Na perspectiva da psicologia evolucionista, o termo carreira 

reprodutiva refere-se aos padrões de desenvolvimento relacionados à maturidade sexual, 

ao início da vida reprodutiva e à energia dispendida em acasalamento e criação de 

filhos. Essa trajetória articula-se com o ciclo de vida completo dos indivíduos, desde o 

nascimento até a senescência e morte, sendo investigada principalmente nos marcos da 

teoria da história de vida destes indivíduos (Hill & Kaplan, 1999).  

O conceito de carreira reprodutiva inclui o investimento parental – esforço 

reprodutivo e os cuidados dispensados aos filhos. Em qualquer espécie, essas 

caraterísticas comportamentais são típicas, tendo sido forjadas por seleção natural, mas 

variações individuais são esperadas, relacionadas aos ambientes mais ou menos 

esperados em que os indivíduos se desenvolvem. 

Ao se estudar como as estratégias reprodutivas se desenvolvem e se estabelecem 

nos seres humanos alguns fatores das condições vividas na infância são considerados 

relevantes. Podem ser citados o ambiente familiar, a estrutura da família de origem, os 

eventos estressores, a qualidade das relações entre os pais, dos pais com a criança, a 

disponibilidade de recursos presentes no ambiente e sua estabilidade (Keller, 1996). 

Com o objetivo de estabelecer relações entre as condições de vida e o 

desenvolvimento de estratégias reprodutivas e um modelo interno de funcionamento 

relativo às relações interpessoais, Belsky, Draper e Steinberg (1991) formularam a 

teoria evolucionista da socialização. Essa teoria prevê que seja favorecido um tipo de 
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relacionamento futuro - um mais oportunista, voltado para relações mais curtas, e outro 

voltado para relações duradouras. Os tipos de relacionamento interpessoais estariam 

ligados diretamente à carreira reprodutiva, sendo que esta é avaliada através de dados 

como início da puberdade, idade na primeira relação sexual, quantidade de parceiros, 

qualidade dos relacionamentos estabelecidos, quantidade de filhos dentro e fora do 

casamento e, de forma mais indireta, pelo investimento nesses filhos Belsky et al. 

(1991).  

A partir dessa teoria diversos estudos foram realizados com o objetivo de testar 

as hipóteses levantadas, porém poucos desses investigaram homens, havendo maior 

foco nas mulheres e a menarca (Belsky et al., 2007; Ellis & Garber, 2000; Graber, 

Brooks-Gunn & Warren, 1995; Hoier, 2003; Moffitt, Caspi, Belsky & Silva, 1992; 

Quinlan, 2003; Rowe, 2002; Tither & Ellis, (2008); Wierson, Long & Forehand; 1993). 

Estudos de população mista encontraram indícios de que, em meninos, as repercussões 

das condições de vida na infância têm impacto na puberdade e nos relacionamentos 

amorosos e sexuais. Porém há estudos em que não se consegue encontrar resultados 

significativos em meninos, pela dificuldade de mensuração da puberdade (por exemplo, 

Belsky et al., 2007). Esses poucos estudos foram realizados em culturas e ambientes 

bem diferentes do contexto brasileiro. Os estudos de Davis e Werre (2007) foram 

realizados com dados de uma amostra estadunidense, os de Kim e Smith (1998) em uma 

amostra canadense e o de Kim, Smith e Palermiti (1997) em uma amostra italiana.  

No Brasil, muitos estudos que focalizam a puberdade masculina estão 

relacionados a doenças e o seu controle, com pouca atenção direcionada a fatores 

psicológicos associados e sua relação com sexualidade e parentalidade (Braga, Dourado, 
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Ximenes, Miranda & Alexander, 2005; Iuliano, Frutoso & Gambardella, 2004; Viana, 

Liberatore Junior & Goloni, 2004). 

Uma das justificativas deste estudo é a necessidade atual, no nosso país, de 

compreender os efeitos das diversas condições de vida no desenvolvimento, devido às 

particularidades do país, principalmente naquelas condições que podem indicar 

instabilidades no ambiente e de recursos, como distribuição desigual da renda, 

desigualdade no acesso à saúde, condições de moradia inadequadas, desemprego, 

violência e criminalidade crescentes (Lopes, Faerstein & Chór, 2003). Além desses 

fatores, pode-se citar a questão da paternidade responsável. A maior participação 

paterna na criação dos filhos vem sendo crescentemente requerida, não apenas no papel 

provedor, mas também na da educação das crianças, em busca de uma certa equidade 

entre pais e mães; uma tendência que já começa a aparecer em nossa sociedade (Freitas, 

et al., 2009).  

Deve-se ressaltar a importância de estudos que possibilitem maior conhecimento 

das estratégias reprodutivas, do desenvolvimento somático e psicológico, bem como da 

vida sexual dos homens no contexto brasileiro. Esse tipo de estudo é relevante, já que 

envolvem questões como paternidade precoce, responsável e gravidez na adolescência, 

problemas que abundam em países em desenvolvimento (Carvalho, Merighi & de Jesus, 

2009). 

Assim, o objetivo desse estudo é avaliar as condições de vida da infância 

relacionadas às estratégias reprodutivas adotadas por homens adultos. Para isso, serão 

analisadas e descritas as condições de vida na infância, além de investigadas o estilo de 

apego adulto, dados da sociossexualidade e da carreira reprodutiva. 
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Tendo em vista a relevância do tema e da falta de estudos tanto no contexto 

brasileiro quanto na população masculina, coloca-se então o problema de avaliar as 

condições de vida na infância, investigando questões psicossociais; como ambiente 

familiar, proximidade e relação dos pais com a respondente, dos pais entre si, e 

condições materiais, relacionando essas condições com o apego adulto e a carreira 

reprodutiva masculina.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DE LITERATURA  

2.1 Teoria da história de vida  

Baseada em conceitos da biologia, a teoria da história de vida investiga como 

pressões evolutivas modelaram o timing de alguns eventos da vida, com um foco 

particular na fertilidade e mortalidade, aspectos de suma importância na aptidão do 

indivíduo, ou seja, no seu sucesso reprodutivo (Hill & Kaplan, 1999). Por conta dessa 

importância na aptidão, espera-se que a seleção natural aja no momento em que esses 

eventos aconteçam.  

De acordo com essa teoria, ao longo da vida, faz-se necessário que haja uma 

alocação de recursos energéticos finitos em trocas e decisões sobre qual fator investir 

essa energia, objetivando uma maximização da aptidão do indivíduo. A seleção 

favorece estratégias de alocação energética dos organismos com base em um critério: a 

estratégia de alocação que resultar em uma maior aptidão será aquela que se sobreporá 

às outras. Deve-se ressaltar que a estratégia mais adequada em uma situação não é 

necessariamente a mais adequada para outra, ela dependerá das circunstâncias que estão 

envolvidas nas trocas (Kaplan & Gangestad, 2005). 

A teoria da história de vida tem o foco nas negociações entre custos e benefícios 

dos esforços somáticos e reprodutivos. Os recursos envolvidos nessas negociações são 

energéticos e de tempo, os quais podem ser investidos em esforços do tipo somáticos, 

que são caracterizados pelo crescimento, desenvolvimento e manutenção do organismo; 

ou seja, em quanto é investido antes do início da vida reprodutiva, repercutindo também 

no potencial reprodutivo futuro do indivíduo. Já no âmbito dos esforços do tipo 

reprodutivos, estão o esforço de acasalamento e o esforço parental; o primeiro consiste 
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na busca, competição e seleção de parceiros reprodutivos, enquanto que o esforço 

parental  caracteriza-se pela quantidade de investimento necessário para que a prole se 

desenvolva até atingir a idade reprodutiva; relacionando-se também ao número de filhos 

(Chisholm, 1999a; Geary, 2002; Kaplan & Lancaster, 2003; Vieira, Silveira, Vieira & 

Prado, 2010). 

As negociações entre esforços somáticos e reprodutivos são sempre permeadas 

por condições ambientais vividas pelo indivíduo, sendo que, na maior parte das 

espécies, os indivíduos são dotados de mecanismos que regulam o seu ciclo vital, 

ajustando-o às circunstâncias ambientais circundantes (Kaplan & Gangestad, 2005). Os 

indivíduos, a partir de dicas sobre a disponibilidade e estabilidade de recursos, 

escolhem, em nível inconsciente, as trajetórias mais vantajosas para a alocação de 

recursos; seja nos esforços somáticos ou nos reprodutivos. Essas dicas ambientais são 

interpretadas em interação com as experiências prévias do individuo, como cuidado 

parental recebido, cultura local e eventos estressores (Hill & Kaplan, 1999; Quinlan, 

2003; Vieira et al., 2010). 

As negociações entre esforços somáticos ou reprodutivos podem ser vistas 

também a partir de outra perspectiva, que é a negociação entre a reprodução no presente 

ou no futuro. Esse tipo de troca ou negociação pode acontecer a qualquer momento na 

vida do indivíduo ou da espécie, não somente no início da vida reprodutiva, sendo uma 

questão entre investir em atividades relacionadas à manutenção, como acúmulo de 

energia, crescimento e recuperação, ou investir em sua reprodução. Alocar energia na 

reprodução futura, necessariamente implica na perda de uma oportunidade de 

reprodução no presente (Kaplan & Gangestad, 2005). As duas estratégias podem ser 

bem sucedidas a depender do ambiente: a reprodução mais precoce é vantajosa quando 
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há mais incertezas quanto à possibilidade de se reproduzir no futuro, enquanto que uma 

puberdade mais tardia é benéfica se há um aumento na probabilidade de reprodução 

mais adiante (Chisholm et al., 1993). 

Em termos gerais, em ambientes com maior instabilidade de recursos, que levam 

a uma maior incerteza quanto ao futuro e também uma maior incerteza quanto à 

sobrevivência da prole, os indivíduos tenderiam a priorizar a reprodução no presente, 

reproduzindo-se precocemente e em maior frequência, de modo a aumentar as chances 

de que alguns desses descendentes sobrevivam. Ambientes mais seguros e previsíveis 

em relação aos recursos levam os indivíduos a uma maturação mais tardia e a uma 

menor quantidade de descendentes, havendo ênfase maior nos cuidados dispensados à 

prole, em detrimento à quantidade de filhos e a favor de uma prole mais saudável e 

preparada, ou seja; focada na qualidade dos descendentes. Nesse caso, o sucesso 

reprodutivo dos indivíduos não estaria diretamente ligado a um grande número de filhos 

(Chisholm et al., 1993; Chisholm 1999a;  Geary, 2002). 

Todas as espécies têm estratégias reprodutivas típicas, consubstanciadas na 

natureza e timing dos principais eventos do ciclo vital, ou seja: duração da infância, 

amadurecimento sexual, duração da gravidez e lactação, e senescência. Além disso, o 

número típico de filhos por gravidez, o intervalo entre uma gravidez e outra e a 

quantidade e qualidade dos cuidados dispensados à prole são típicas de cada espécie, 

tendo se desenvolvido por seleção natural. No entanto, os indivíduos de cada espécie 

possuem, em geral, certa capacidade de ajustamento a uma margem limitada de 

variabilidade ambiental (Hill & Kaplan, 1999). 
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Embora a teoria da história de vida aplique-se primariamente à comparação entre 

espécies, ela pode ser útil também para entender as variações individuais 

intraespecíficas. As variações individuais estão ligadas principalmente a condições 

ecológicas, como disponibilidade de alimentos e riscos de mortalidade, que implicam 

em diferentes estratégias de alocação de energia (Kaplan e Gangestad, 2005). 

Comparado às outras espécies, o ser humano é um grande investidor nos 

esforços somáticos, já que possui um grande período de infância, um atraso na 

maturação sexual e um ciclo de vida longo (Geary, 2002). Tipicamente, a gravidez e o 

intervalo entre os nascimentos são longos, os cuidados necessários ao bebê são 

intensivos e requerem a participação de outros indivíduos: pais e outros auxiliares, 

como irmãos mais velhos e outras pessoas, mesmo não aparentadas.  

No caso da espécie humana, alguns estudos associam o estresse psicossocial na 

infância a um adiantamento na reprodução. Wilson e Daly (1997), ao pesquisar 

diferentes bairros da cidade de Chicago, Estados Unidos, encontraram que indivíduos 

vivendo em contexto de altos níveis de violência urbana e de alta mortalidade por 

causas violentas, possuíam a tendência de se reproduzir mais precocemente e ter mais 

filhos do que indivíduos que cresceram em ambientes mais estáveis, com mais recursos 

e menos violência.  

 

2.2 Estratégias reprodutivas  

Para que qualquer organismo se reproduza, esforços são partilhados entre três 

tarefas fundamentais. Inicialmente, crescer e se desenvolver; posteriormente, acasalar; e 
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finalmente investir em sua prole, não só na forma de cuidados parentais diretos, mas 

também na forma de gastos enérgicos, como por exemplo, na produção de gametas. Nos 

humanos há uma grande ênfase no crescimento e desenvolvimento, devido à infância 

prolongada e retardo da maturação sexual. Assim como em outras espécies, na nossa há 

também uma considerável diversidade nas maneiras como as populações organizam e 

administram as três tarefas (Belsky et al. ,1991). 

O tipo de investimento e cuidados parentais nos primatas está relacionado com o 

padrão reprodutivo, que pode ser comparativamente mais quantitativo ou qualitativo 

(Rodrigues, 1998). Os estilos reprodutivos são adotados com objetivo de otimizar o 

sucesso reprodutivo do individuo ou da espécie, ou seja, há uma estreita relação entre a 

sobrevivência e maturação sexual dos filhos e as estratégias reprodutivas adotadas pelos 

genitores, possibilitando a perpetuação dos genes. 

As estratégias reprodutivas são soluções adaptativas para problemas 

reprodutivos. Esses problemas reprodutivos estão ligados a custos e dificuldades 

relacionados à atração e retenção de um novo parceiro sexual, à execução do 

comportamento sexual necessário para o sucesso reprodutivo e à criação da prole 

(Varella, 2007). Em algumas espécies alguns problemas reprodutivos são de mais fácil 

resolução do que outros.  

O biólogo Pianka (1972) descreveu duas diferentes estratégias reprodutivas 

básicas, que se pode encontrar nas espécies: a estratégia r estaria presente quando o 

ambiente possuísse recursos escassos ou instáveis e também quando há com altas taxas 

de mortalidade, levando os indivíduos a possuírem estratégias reprodutivas mais 

quantitativas, colocando mais atenção e energia na reprodução. Os indivíduos teriam um 
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maior número de descendentes, investindo uma menor quantidade de energia em cada 

um deles, tendo como foco uma alta produtividade. A estratégia K seria o oposto da 

citada acima, tendo como foco a eficiência e não a produtividade, sendo predominante 

em ambientes de recursos estáveis, resultando em uma menor quantidade de 

descendentes, porém com maior investimento de recursos em cada um deles. A 

sobrevivência e sucesso reprodutivo seriam, portanto, facilitadas em relação à estratégia 

r, sendo assim, mais qualitativa (Pianka, 1972). 

Diversos fatores estão envolvidos nas estratégias reprodutivas das diferentes 

espécies. A depender das condições físicas do genitor e dos recursos do ambiente, por 

exemplo, uma prole grande pode aumentar o sucesso reprodutivo, porém isso só 

acontece se esta prole não estiver acima das condições físicas do genitor ou dos recursos 

disponíveis (Hill & Kaplan, 1999). Além dos recursos ambientais, estão evolvidos 

também o ciclo de vida da espécie, a taxa reprodutiva, a época do início da reprodução, 

a quantidade de investimento parental alocada à prole, o tamanho do cérebro, o 

espaçamento entre as ninhadas e o seu tamanho (Keller, 1996). Deve-se ressaltar que a 

escolha por diferentes estratégias reprodutivas não é feita de forma consciente; ela visa 

a minimizar os custos e garantir a sobrevivência de seus descendentes, podendo o 

indivíduo oscilar entre um número maior de filhos, com pouco cuidado ofertado a eles; 

ou entre um número menor de descendentes com uma maior dedicação a cada um eles. 

Faz-se necessário chamar atenção para o caráter contínuo, e não discreto, das categorias 

de estratégias reprodutivas. Isso significa que, elas não são encontradas de maneira 

uniforme nas espécies, estando num contínuo que vária entre uma e outra (Keller, 

1996). 
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Na espécie humana, há inúmeros estudos sobre este fato. Como mostrou LeVine 

(1974), citado por Super e Harkness (1997), em um estudo comparativo com povos da 

África; constatou-se que estes tinham muitos filhos, altas taxas de mortalidade infantil e 

dedicavam menos cuidados às crianças, representando a estratégia r; em relação a 

sociedades ocidentais industrializadas, que são vistas como estrategistas K, com poucos 

filhos, muito cuidado e baixa mortalidade.  

Keller (1996) atribuiu essa variação às trajetórias desenvolvimentais dos 

indivíduos, que produzem dois estilos de investimento.  O tipo 1, definido pelo 

indivíduo que possui uma história de escassez ou instabilidade de recursos na infância, 

baixo investimento parental e ambiente de criação tumultuado tenderão, nessas 

ocasiões, a desenvolver um estilo reprodutivo mais quantitativo. O tipo 2 é descrito 

como possuidor de ambiente mais estável, com mais recursos, maior investimento 

parental e ambiente familiar positivo, resultando num estilo reprodutivo mais 

qualitativo. Na espécie humana, as estratégias reprodutivas mais quantitativas são 

caracterizadas por marcadores como maturação sexual precoce, primeiro filho mais 

cedo, maior quantidade de parceiros sexuais e de filhos, e menor quantidade de cuidado 

parental para cada criança (Keller, 1996). 

Alguns estudos em contextos cuja violência entre indivíduos do sexo masculino 

é suprimida e a obtenção dos recursos está relacionada diretamente ao dinheiro, e por 

conseqüência, indiretamente à educação prolongada, encontraram que homens têm um 

menor risco de mortalidade e uma expectativa de vida maior. Nesses contextos a 

reprodução tende a ser mais tardia e resultando em uma menor quantidade de filhos 

(Geary, 1998; Pérusse, 1993 citado por Geary, 2002). 
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 Uma perspectiva sobre a relação entre meio social na infância e estratégias 

reprodutivas nos seres humanos é construída na teoria evolucionista de socialização 

proposta por Belsky et al. (1991). Essa perspectiva será utilizada no presente estudo 

com o objetivo de relacionar as condições de vida na infância com as estratégias 

reprodutivas na vida adulta.   

2.3 Teoria evolucionista de socialização e sociossexualidade 

A noção de que contextos de criação moldam a história de vida e, portanto, 

relacionam-se aos padrões de vínculos entre pares e à maneira como se cuida dos filhos 

não é tão recente. Essa noção possui uma longa tradição de pesquisa em diversas 

espécies animais (Belsky et al. 1991). 

Já em 1982, Draper e Harpending utilizaram o modelo da teoria evolucionista 

moderna para estudar como a ausência paterna poderia se relacionar com a escolha de 

diferentes estratégias reprodutivas, com o objetivo de maximizar seus ganhos 

reprodutivos.  Em suma, eles teorizaram sobre como o ser humano poderia ter evoluído 

para ser sensível e responsivo ao contexto de criação infantil e, como conseqüência, 

desenvolveria padrões comportamentais e orientações psicológicas que, 

subsequentemente, guiariam o seu funcionamento reprodutivo. A análise de Draper e 

Harpending, de 1982, sobre a ausência paterna, dá início a teorias mais amplas de 

experiências precoces, socialização e desenvolvimento psicológico (Belsky et al., 1991).   

Ampliando o foco dado por Draper e Harpending (1982), Belsky et al. (1991) 

teorizam sobre a importância que o contexto de criação teria na seleção de estratégias 

reprodutivas, indo além da questão da ausência paterna. A teoria evolucionista de 

socialização, apresentada no artigo de 1991, relaciona padrões divergentes no 
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desenvolvimento infantil com a determinação de características de socialização na vida 

adulta, incluindo as estratégias reprodutivas (Belsky et al., 1991). 

             Deve-se ter em mente que há uma grande diferença ecológica entre o ambiente 

atual e o ambiente de adaptação evolutiva ou ambiente ancestral. Assim, as predições 

baseadas em teorias de caráter evolucionistas precisam ser vistas com alguma cautela. 

Belsky et al. (1991) ressaltam ainda que condições do contexto social, criação, 

orientação psicológica e comportamental não podem prever necessariamente o número 

de descendentes nascidos, já que se conta com acesso a métodos contraceptivos e, em 

alguns casos, o aborto. Mas pode-se antecipar que esses fatores, principalmente se 

combinados a outros marcadores de estratégias reprodutivas, como puberdade, atividade 

sexual e relação de vínculo entre pares, podem informar sobre a existência de 

mecanismos psicológicos que contribuem para a explicação do comportamento.  

Belsky et al. (1991) construíram dois modelos prototípicos de trajetórias 

desenvolvimentais que levam a duas estratégias reprodutivas distintas. Uma delas é 

orientada para obtenção de vantagens oportunistas e a outra direcionada para o benefício 

mútuo. Esses modelos se encaixam nos tipos de relacionamentos preditos nas teorias 

sobre sociosexualidade, que estudam a tendência individual em relação às estratégias e 

táticas reprodutivas de curto e longo prazo, que indicam o quanto alguém está propenso 

a se envolver em relações sexuais sem comprometimento. Nesse campo de estudo, as 

orientações sociossexuais podem ser classificadas como irrestrita ou restrita, sendo a 

primeira delas indicadora de uma propensão maior ao sexo casual, enquanto a segunda 

volta-se a estratégias de longo prazo, indicando maior envolvimento afetivo nas relações 

(Simpson & Gangestad, 1991). Deve-se ter em mente a ausência de atribuições de 

valores morais contemporâneos para essas estratégias. 
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Um princípio central na teoria evolucionista de socialização de Belsky et al. 

(1991) é a função das experiências dos primeiros 5-7 anos de vida. Essas experiências 

dariam à criança uma compreensão da disponibilidade e previsibilidade dos recursos, a 

confiabilidade dos outros, da duração dos relacionamentos interpessoais próximos, 

sendo que todos esses aspectos afetariam a maneira como a pessoa em desenvolvimento 

distribuirá o esforço reprodutivo. Bjorklund e Blasi, (2005) complementam afirmando 

que durante a infância as condições contínuas e iniciais de vidas forneceriam às crianças 

as melhores dicas de como os ambientes futuros serão. Isso seria crucial para o 

desenvolvimento de estratégias reprodutivas que maximizem sua aptidão. 

Ao viver experiências que levem à percepção do outro com desconfiança, e ao 

priorizar as relações oportunistas em ambientes de recursos escassos ou imprevisíveis; 

os indivíduos irão desenvolver padrões comportamentais que funcionam para reduzir a 

idade da maturação biológica, acelerar a atividade sexual e orientá-las para estratégias 

sexuais de curto prazo, ou seja, aumentando a quantidade de esforço reprodutivo que 

será alocada para o acasalamento, ao invés de direcionada o investimento parental. No 

caso oposto, estarão os indivíduos que retardaram a maturação e a atividade sexual, 

sendo mais motivados a manter relacionamentos mais estáveis, o que servirá para 

aumentar o investimento na criação de filhos (Belsky et al., 1991).  

No modelo de Belsky et al. (1991) a relação de apegos seguro ou inseguro, 

derivadas dos dois modelos, liga-se com o adiantamento do desenvolvimento somático. 

A teoria evolucionista de socialização afirma que comportamentos de internalização e 

externalização podem ser resultado de mecanismos psicológicos que aceleram o início 

da puberdade, sendo que essa maturação precoce é considerada um componente 

importante de uma estratégia reprodutiva oportunista. Diferenças sexuais nos 
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comportamentos de internalização e externalização são comumente relatados na 

literatura (Belsky et al., 1991). No caso das meninas há a suspeita de que problemas de 

internalização serviriam para diminuir o metabolismo, acumular gordura, e portanto, 

estimular a menarca, que é a preparação para a procriação. Já nos meninos, a 

desobediência, a agressividade e o comportamento desafiante/opositor, característicos 

de externalização, estimulariam a maturação sexual mais precoce, aumentando as 

chances de paternidade precoce e menor investimento nos seus descendentes.  

Alguns teóricos chamam a atenção para alternativas ao modelo descrito acima. 

Chisholm (1999a) argumenta que a troca não é de quantidade versus qualidade, como 

postulado no modelo de Belsky et al. (1991), mas sim entre reprodução no presente ou 

no futuro.  Muitas pesquisas foram realizadas com mulheres e meninas relacionando 

principalmente a idade da menarca como marcador somático de desenvolvimento 

sexual, com as condições vividas na infância.  

Em um estudo longitudinal realizado com 75 meninas estadunidenses de classe 

média e média-alta, com idades que variaram entre 10 e 14 anos na primeira testagem, 

Graber, Brooks-Gunn e Warren (1995), buscaram relacionar a idade da menarca com 

diferentes antecedentes, sendo eles: hereditariedade, medidas corporais de peso, altura,  

tamanho dos seios, eventos estressores, relações familiares, ausência ou presença de 

adultos do sexo masculino no ambiente doméstico e ajustamento psicológico. Os 

pesquisadores encontraram resultados que se sustentam na teoria, demonstrando que 

relações familiares com melhor qualidade e menores problemas de ajustamento 

psicológico: como depressão, problemas de internalização ou externalização, se 

associaram com uma maior idade na menarca. Nesse mesmo estudo foi encontrado que 

menarca mais precoce se associou a relações familiares menos positivas, com mais 
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conflitos e menos aprovação por parte dos pais. A hereditariedade da idade da primeira 

menstruação foi vista a partir da correlação positiva encontrada entre a idade da 

menarca das meninas que participaram do estuco com a idade da menarca das suas 

mães. 

O estudo longitudinal de Ellis e Garber (2000), que contou com 87 adolescentes 

estadunidenses, teve como objetivo de testar a teoria evolucionista de socialização, 

focalizando os antecedentes psicossociais da variação no timing da menarca. O histórico 

de transtornos de humor nas mães resultou em uma maturação puberal mais precoce. 

Esse efeito foi mediado por relações familiares conflituosas e ausência paterna/presença 

de padrasto. Nesse estudo os autores discutem que a presença de padrastos e 

relacionamentos familiares conflituosos constituem duas trajetórias separadas para a 

maturação puberal precoce em meninas. 

No estudo longitudinal realizado na Nova Zelândia, com 416 meninas, por 

Moffitt et al. (1992), encontraram resultados que apoiam a teoria de Belsky et al. 

(1991). O estudo foi conduzido durante 9 anos, sendo que na última avaliação as 

participantes estavam com 16 anos de idade. Nesse estudo foi encontrado que o conflito 

familiar e a ausência paterna durante a infância foram preditores de uma menor idade na 

menarca. As meninas, que na etapa da coleta realizada quando elas tinham sete anos de 

idade, e que obtiveram um valor acima da média em conflito familiar menstruaram 1,7 

meses mais cedo do que as meninas com menos conflito familiar. Enquanto a ausência 

paterna foi um preditor para a um início de menarca 2,7 meses mais cedo. 

Utilizando dados retrospectivos de 10.847 mulheres estadunidenses, Quilan 

(2003), investigou relações entre a ausência paterna, o momento em que a separação 



17 

 

 

 

parental aconteceu, mudanças no ambiente de cuidado e suas associações com o 

desenvolvimento reprodutivo. O divórcio ou separação dos pais nos primeiro cinco anos 

de vida foi um preditor de uma menarca mais precoce, de uma menor idade da primeira 

relação sexual, primeira gravidez e duração do primeiro casamento. A separação dos 

pais durante a adolescência foi o preditor mais forte do número de parceiros sexuais. 

Nesse mesmo estudo não foram encontradas diferenças nos efeitos no desenvolvimento 

reprodutivo entre as mulheres criadas pelo pai ou pela mãe após a separação ou 

divórcio. 

Com o objetivo de investigar a influência da composição familiar nas estratégias 

reprodutivas, Hoier (2003) realizou um estudo que contou 321 mulheres, selecionadas 

por conveniência, com idades entre 18 e 60 anos de idade, das cidades de Berlim e 

Kassel, Alemanha. A amostra foi divida pela estrutura familiar, sendo aproximadamente 

metade dela composta por mulheres que foram criadas com ambos os pais biológicos e 

a outra metade composta por mulheres que foram criadas em famílias com uma 

configuração familiar diferente da citada acima. As mulheres criadas com ambos os pais 

menstruaram em média 4 meses mais tarde do que as mulheres que cresceram em uma 

família com uma configuração diferente. Em uma análise secundária, os autores 

encontraram que quanto maior a quantidade de anos em que a respondente viveu sem a 

presença de uma figura partena, mais cedo elas tiveram a menarca. 

 No estudo de 1993, de Wierson, Long e Forehand, os autores com o objetivo de 

testar o modelo de Belsky et al. (1991) investigaram a influência de dois eventos 

estressores: o divórcio e o conflito entre os pais, na idade da menarca. Nesse estudo, 

realizado nos Estados Unidos, participaram 71 meninas adolescentes e suas mães, sendo 

44 delas provenientes de famílias intactas e 27 de famílias que passaram por divórcio. 
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As meninas com pais separados tiveram a menarca mais cedo do que as meninas de 

famílias intactas. O conflito entre os pais também se relacionou com uma menarca mais 

precoce. 

Estudos com homens ou meninos nessa perspectiva são menos freqüentes. 

Belsky et al. (2007) realizou um estudo longitudinal com 397 meninas e 359 meninos, 

testando condições de criação relacionadas ao início da puberdade. Nesse estudo 

encontrou-se relação entre variáveis como o tipo de controle exercido pela mãe e a 

idade de menarca, porém nenhuma relação significativa foi encontrada como preditora 

de uma puberdade mais precoce em meninos.  

Bogaert (2005) encontrou uma relação entre a idade de estabelecimento da 

puberdade com a estrutura família vivida pelos respondentes até os 14 anos de idade. 

Nesse estudo, realizado com uma amostra compostas por homens e mulheres 

estadunidenses, a ausência paterna foi um preditor de um início de puberdade mais 

precoce. 

Kim e Smith (1998), em uma amostra canadense, e Kim et at. (1997), em uma 

amostra italiana, encontram uma relação significativa entre uma idade precoce da 

primeira emissão de esperma, evento característico do inicio da puberdade; com 

presença de conflito na relação marital dos pais. Kim e Smith (1998) encontram também 

relação entre o início da puberdade mais precoce em meninos e ausência paterna. A 

emissão mais precoce de esperma, nessa amostra, associou-se também com uma menor 

idade de início de engajamento em relações de namoro e também maior quantidade de 

namoradas.  
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Em um estudo com sociedades tradicionais, os Aches do Paraguai e os Maias de 

zonas rurais de Belize, que visou explorar a influência do ambiente nas estratégias 

reprodutivas masculinas, encontraram-se dados que confirmavam algumas predições; 

enquanto outros achados foram na direção oposta às de Belsky et al. (1991). Wayforth, 

Hurtado e Hill (1998), em um estudo realizado com 271 homens dos Aches e 56 

homens de Belize não encontraram relação significativa entre ausência paterna e idade 

do nascimento do primeiro filho entre os Aches, porém, na direção oposta do predito 

pela teoria, foi encontrado que homens com pais ausentes tiveram filhos mais tarde na 

amostra de Belize. Nesse caso, porém, os autores chamam a atenção para os poucos 

casos de ausência paterna nessa amostra. Em concordância com a teoria evolucionista 

de socialização; baixa renda dos pais na infância do entrevistado se associou com uma 

menor idade na primeira reprodução nas duas amostras. 

 

2.4. Teoria do apego e apego adulto 

A teoria do apego afirma que crianças pequenas possuem uma tendência para 

vinculação e proximidade com outros indivíduos (Bolwby, 2002/1984) que são 

percebidas como figuram mais fortes ou mais inteligentes (Keller, 1996). Tendo em 

vista tamanha fragilidade e dependência do bebê humano, os comportamentos relativos 

ao apego são extremamente relevantes para a sua sobrevivência (Palácios & Alvarez, 

2006). 

Comportamentos relacionados ao apego não estão presentes somente nos bebês e 

crianças, mas são também encontrados nos adultos. Bussab (2000) ressalta como o 

apego, desde os estudos clássicos de Bowlby (1969), tem características de um impulso 
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primário, para o qual os humanos apresentam predisposições naturais, sugerindo, 

portanto, que foram desenvolvidas ao longo da evolução da espécie estruturas 

biológicas e comportamentais relativas ao apego. 

A teoria do apego surgiu com o principal objetivo de estudar os efeitos do 

cuidado materno sobre as crianças em seus primeiros anos de vida (Ainsworth & 

Bowlby, 1991). Atualmente se tem uma visão mais ampla do apego, de suas bases e 

repercussões, sendo que estas não acontecem somente na infância, e sim, ao longo da 

vida.  

Pode-se definir o apego como uma tendência universal, um padrão, que visa 

estabelecer vínculos emocionais próximos entre criança e seus cuidadores, em especial, 

porém não exclusivamente, com sua mãe. Os padrões resultantes desses 

relacionamentos iniciais tendem a persistir na vida adulta e a direcionar o modo como o 

individuo se relaciona com os outros em termos de proximidade e confiança.  

Segundo Dalbem & Dell’Aglio (2005), essa tendência direciona para a 

manutenção de proximidade de figuras de apego, principalmente às que são 

responsáveis pelos seus cuidados primários, em determinadas situações específicas que 

são tidas como ameaçadoras, que levam ao medo ou ao estresse. (Palácios e Alvarez, 

2006). 

Em crianças o estilo de apego é investigado a partir do procedimento da situação 

estranha, um estudo clássico de Ainsworth (1978), que se propõe a estabelecer uma 

classificação de crianças em diferentes etilos de apego. Inicialmente foram classificadas 

entre apego seguro e apego inseguro, as crianças com apego seguro eram mais 

confiantes e exploravam mais o ambiente, usando seus cuidadores como base para tal 
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comportamento; enquanto que crianças de apego inseguro tinham baixa exploração do 

ambiente e pouca ou intensa interação com suas mães (Dalbem & Dell’Aglio, 2005). 

No procedimento da situação estranha esses dois grandes grupos foram 

refinados. Estes são: padrão seguro, padrão ambivalente ou resistente e padrão evitativo 

(Ainsworth, 1978). Um novo padrão de apego é proposto por Main e Solomom (1990) 

ao realizar o procedimento da situação estranha, ele é chamado de desorganizado ou 

desorientado. 

A existência de figuras de apego não é algo exclusivo da vida infantil. Durante 

os primeiros anos de vida, os indivíduos desenvolvem um modelo interno de trabalho, 

ou modelo de funcionamento interno, que é a internalização de regras inferidas a partir 

das experiências de relacionamento, representações mentais e expectativas sobre a 

percepção do ambiente, de si mesmo e das figuras de apego.  

Esse modelo tende a influenciar os relacionamentos futuros do indivíduo e a ser 

atualizado a cada nova experiência, confirmando ou, algumas vezes, reconstruindo o 

modelo, de modo que os padrões de apego infantil, por meio do modelo de 

funcionamento interno, se mantêm ao longo da vida (Sperling & Berman, 1994). Deve-

se chamar atenção ao quanto o modelo de funcionamento interno é importante na vida 

do individuo, já que ele não interfere apenas nos vínculos familiares e amorosos, mas 

também nos vínculos sociais. 

Belsky (1997) propõe que o estilo de relacionamento, o apego, é um componente 

das estratégias reprodutivas, ligando as experiências da infância, com padrões de 

acasalamento e parentalidade na idade adulta. Essa proposta surge como complemento à 
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sua teoria evolucionista de socialização, porém sem negar os conhecimentos e 

construções clássicas sobre o apego (Belsky et al. 1991). 

Belsky e Cassidy (1994) afirmam que relacionamento entre pares, como 

casamentos, serão mais estáveis e harmoniosos, quando houver uma história de apego 

seguro ao invés de apego inseguro. Esse tipo de predição liga as relações estabelecidas 

na infância com o estilo de relacionamento adulto  

Alguns autores preconizam que há uma estabilidade do modelo de apego ao 

longo da vida (Dalbem & Dell’Aglio, 2005; Palacios & Alvarez, 2006). Porém alguns 

acontecimentos podem influenciar na mudança do modelo de funcionamento interno, 

como o contexto social, relação marital, acesso a recursos, divórcio, incidência de 

psicopatologias e separações temporárias em momentos críticos (Teixeira, 2011). 

Com o objetivo de testar a estabilidade do apego adulto, Scharfe and 

Bartholomew (1994) realizaram um estudo num intervalo de oito meses, com 144 

jovens adultos do Canadá, com em média 24,5 anos, todos em relacionamentos estáveis 

de pelo menos dois anos e sem filhos.  Nesse estudo, investigou-se juntamente com os 

estilos de apego, eventos ligados a relacionamentos, tanto positivos quanto negativos 

acontecidos no intervalo entre os dois momentos de coleta de dados, como casamento, 

infidelidade, separações, abortos, morte de familiares próximos, tentativas de suicídio e 

nascimento do primeiro filho.  Os resultados indicaram estabilidade do apego adulto 

nesse intervalo de tempo. Não foram encontradas diferenças significativas entre os 

estilos de apego dos respondentes na primeira testagem em comparação aos escores 

obtidos na segunda testagem.   
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Main (2000) faz uma distinção entre o padrão de apego adulto e o padrão apego 

infantil. Na infância a classificação seguro ou inseguro se relaciona com a relação dos 

filhos com os pais, enquanto no adulto a segurança ou insegurança não se refere a 

nenhum relacionamento específico e sim ao modelo representacional construído ao 

longo da vida e que influenciará na forma como o indivíduo irá se relacionar com 

outros na idade adulta. 

No estudo de Mayselss, Danielli e Sharabany (1996), foi investigado como os 

padrões de apego adulto se relacionavam com reações dos indivíduos no evento de 

separação das suas figuras significantes, pais e parceiros amorosos. Os resultados desse 

estudo, realizado com 137 estudantes universitários de Israel, que responderam a um 

questionário, confirmaram as hipóteses de que as reações de como lidar com a 

separação variaram de acordo com os diferentes padrões de apego. Os adultos seguros 

tendiam a sair da casa dos pais e atribuir uma maior significância ao parceiro amoroso, 

enquanto a comunicação próxima com suas mães era mantida. Os sujeitos ambivalentes 

também saiam da casa dos pais, porém todos eram solteiros e menos propensos a 

relacionamentos de proximidade com parceiros amorosos. Os adultos evitativos foram 

os que mais mantiveram proximidade com a família de origem, tendo como pessoa mais 

próxima um familiar, porém não havia uma maior comunicação com esses familiares. 

Parece haver também uma influência do modelo interno de trabalho na escolha 

de parceiros amorosos, havendo uma maior propensão da pessoa seguramente apegada 

se vincular a outra com estilo seguro. As relações amorosas e o apego adulto são 

estudadas por Schmitt et al. (2004), que encontrou relações entre estratégias de curto 

prazo com apego inseguro em 62 regiões culturais investigadas. O estudo contou com 
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17.804 participantes, a maior parte da amostra foi composta por estudantes 

universitários, mas também contou com participantes da comunidade em geral, 

selecionados por conveniência, os participantes responderam anonimamente a um 

questionário autoaplicável. Nesse estudo foi visto que o apego inseguro da forma 

evitativa ligou-se a relações de curto prazo em homens, enquanto essa ligação aconteceu 

nas mulheres no caso do apego inseguro na forma ansiosa.  

Como pode ser inferido dos estudos relatados, a relação proposta entre o 

ambiente de criação na infância e resultados ligados à carreira reprodutiva e estilos de 

relacionamento interpessoal tem encontrado alguma confirmação para a teoria 

evolucionista de socialização. Essas confirmações são vistas principalmente nos estudos 

que estudaram a menarca. No entanto, várias questões permanecem em aberto, 

principalmente com relação à carreira reprodutiva masculina, ainda mais no contexto 

proposto a ser investigado, que é o brasileiro.   
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3. PROBLEMAS DE PESQUISA E OBJETIVOS  

Problema: As condições de vida da infância estão relacionadas ao apego adulto, à 

sociossexualidade e às estratégias reprodutivas adotadas por homens? 

Objetivo geral: Avaliar as condições de vida da infância e sua relação com as 

estratégias reprodutivas. 

Objetivos específicos: Analisar e descrever as condições de vida da infância; avaliar e 

classificar o estilo de apego adulto, avaliar e classificar a orientação sociossexual e as 

estratégias reprodutivas, e relacionando-as às condições de vida da infância.  

Hipóteses: Espera-se encontrar uma associação entre condições de vida da infância com 

mais instabilidade de recursos e ambiente familiar conflituoso, apego inseguro, 

orientação sociossexual menos restrita e estratégias reprodutivas mais quantitativas. 
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4. MÉTODO 

4.1 Desenho do estudo 

Foi realizado um estudo do tipo descritivo correlacional, buscando identificar 

relações entre eventos, alguns dos quais já ocorridos. Uma vez que os eventos em 

questão se desenvolvem em períodos longos de tempo e que não há possibilidade de 

realização de experimentos (por óbvios motivos éticos), a estratégia correlacional é 

indicada. 

 

4.2 Local e participantes 

Participaram da pesquisa 85 voluntários homens heterossexuais, entre 23 e 60 

anos, de diferentes níveis de escolaridade e níveis sócio-econômicos, sem restrição de 

estado civil, residentes em Salvador, Bahia.  

Ao longo do presente trabalho, os dois grupos de participantes foram 

diferenciados a partir do nível socioeconômico (NSE) dos seus membros. No entanto 

deve-se chamar a atenção sobre o procedimento empregado para realizar essa divisão. O 

critério selecionado para a separação dos participantes em grupos distintos se deu a 

partir da ocupação atual do entrevistado. Os participantes com ocupações que exigem 

menor nível de escolaridade e também possuem menor remuneração foram alocados no 

grupo de nível socioeconômico baixo, enquanto os participantes com ocupações de 

maior remuneração e maior necessidade de educação formal foram colocados no grupo 

de nível socioeconômico médio. Esse critério mostrou ser efetivo, uma vez que foram 

encontradas diferenças significativas (p > 0,001) entre as médias de anos estudados, 
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renda familiar e per capita dos dois grupos, sendo as maiores médias nas variáveis 

citadas do grupo de nível socioeconômico médio.  

 

4.3 Instrumentos  

4.3.1Questionário de História de Vida 

 O primeiro questionário foi dividido em duas partes, a primeira construída com 

dados sócio-demográficos, com informações sobre idade, escolaridade, renda, 

composição familiar e ocupação atual do respondente (Anexo A). A parte seguinte 

buscou obter informações vinculadas com a história de vida do participante, tendo um 

foco na infância e na família de origem do individuo, além de abordar algumas questões 

relacionadas à sexualidade e ao desenvolvimento de relacionamentos amorosos.  Nessa 

seção incluíram-se questões relativas a ocupação e escolaridade dos pais, dados sobre os 

responsáveis pela criação; o questionário também incluiu perguntas sobre  o 

relacionamento entre os pais e entre estes e o respondente durante a infância, eventos e 

experiências críticas como morte e separação dos pais do entrevistado; alguns dados 

relativos à adolescência também serão investigados com questões relativas idade da 

primeira emissão de esperma, idade do em que começou a namorar e a orientação 

sexual. Esse questionário foi baseado no instrumento utilizado no projeto “Investimento 

e Cuidado Parentais: Aspectos Biológicos, Ecológicos e Culturais” (Seidl-de-Moura, 

Lordelo, Vieira et al., 2006). 
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4.3.2 Inventário de Orientação Sociossexual (IOSS) 

 O inventário de orientação sociossexual (Anexo B) é composto por um conjunto 

de sete questões elaboradas por Simpson e Gangestad (1991), sendo que as três 

primeiras são relativas a comportamentos reais, explícitos ou previsíveis, referentes à 

quantidade de parceiros sexuais (por exemplo, Com quantas parceiras sexuais 

diferentes você teve relação sexual durante o ano passado?) e foram respondidas por 

escrito em um espaço delimitado. Na seqüência havia uma questão referente a fantasias 

com relações sexuais extraconjugais, respondida em forma de uma escala de um, que 

corresponde a “nunca” até oito, correspondendo à “pelo menos uma vez por dia”. A 

última parte do inventário é relativa a atitudes frente ao sexo casual, sendo composta 

por três afirmativas (ex. “Eu consigo me imaginar confortável e gostando de ter relações 

de sexo casual com diferentes parceiros”.) que são estruturadas em formato de escala 

Likert de nove pontos, sendo o número 1 correspondente a “Discordo fortemente” e o 9 

a “Concordo fortemente”; os valores mais baixos nessas escalas se relacionam à uma 

maior propensão ao sexo casual, ou seja, menor restrição, e os valores mais altos se 

relacionam com maior restrição em relação ao sexo casual. Para o cálculo de um escore 

no inventário de orientação sociossexual são realizadas ponderações e inversões, de 

acordo com Ferreira (2007), especificadas na fórmula: 

Escore = 5 x (Questão 1) + 1 x (Questão 2) + 5 x (Questão 3) + 4 x (Questão 4) + 2 x 

(Soma das Questões 5; 6 e 7)  

 Esse instrumento foi validado interculturamente por Schmitt (2005), em 48 

nações de diferentes culturas, incluindo o Brasil. No país o IOSS também tem sido 
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utilizado por alguns pesquisadores (Ferreira, 2009; Varella, 2007) que vêm encontrando 

concordância com dados da literatura.  

4.3.3 Escala de Apego Adulto  

 O último instrumento utilizado para investigar o apego foi a Escala de Apego 

Adulto de Collins e Read (1990) (Anexo C), que foi desenvolvida tendo como base os 

estudos de apego romântico, com o objetivo de identificar e classificar o estilo de 

relacionamento do respondente. A escala é composta de 18 itens estruturados em 

formato de afirmações que devem ser respondidas de acordo com uma escala Likert de 

cinco pontos, que varia entre: “Não tem a ver comigo” no primeiro ponto, até o último 

ponto: “Tem tudo a ver comigo”. 

 Esse instrumento é dividido em três subescalas, com seis afirmativas em cada 

uma. As três subescalas correspondem aos modelos de resistência à proximidade, 

desconfiança e ansiedade. Os itens relacionados à resistência à proximidade são: 1; 4; 6; 

8; 12 e 13, que visa avaliar o conforto que o individuo tem com a intimidade e a 

proximidade interpessoal. Já os itens relativos à desconfiança (2; 5; 7; 14; 16 e 18) 

avaliam o quanto o respondente confia nos outros e na disponibilidade dos mesmos. A 

última subescala é relativa à ansiedade nas relações e é composto dos itens: 3; 9; 10; 11; 

15 e 17. Os escores de desconfiança e resistência à proximidade apresentam uma relação 

positiva, enquanto o escore de ansiedade não se relaciona com os outros.  

 

4.4 Procedimentos de coleta de dados 
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Inicialmente o instrumento foi testado em amostras não participantes do estudo, 

como um piloto e uma estratégia de treinamento. Foram feitas oito entrevistas piloto, e 

alguns ajustes foram realizados, principalmente relacionados à linguagem e a 

formatação das questões, sendo mantido o mesmo conteúdo no piloto e na coleta 

definitiva. Após essa etapa, a partir de alguns entrevistados escolhidos por conveniência 

e acesso, foi utilizada a estratégia de bola de neve, que consiste na indicação de 

possíveis entrevistados pelos respondentes iniciais, no caso do grupo de condição 

socioeconômica média/alta. A estratégia adotada para o grupo de menor condição 

socioeconômica foi a de procurar realizar entrevistas entre homens que trabalham em 

prédios principalmente, já que eles seriam de fácil acesso, ao se possuir a apresentação 

do pesquisador e da pesquisa por um morador do prédio.  

Os procedimentos de coleta de dados entre os grupos foram diferenciados. O 

grupo de nível socioeconômico (NSE) baixo respondeu o questionário com o auxilio do 

entrevistador, enquanto os participantes do NSE médio responderam sozinhos. Essa 

medida foi tomada após a aplicação do piloto, em que dificuldades de compreensão 

foram reportadas pelos participantes de NSE baixo, enquanto os participantes de NSE 

médio reportaram se sentirem mais à vontade para responder o questionário sem o 

auxilio de um entrevistador. 

 

4.5 Procedimentos de análise de dados 

Com o auxilio de um pacote estatístico de análise de dados, foi realizada uma 

análise descritiva dos dados obtidos no questionário sócio-demográfico e de condições 
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de vida da infância, e também análises de correlação com os dados do inventário de 

sociossexualidade, estilo de apego adulto e carreira reprodutiva. 

A amostra foi segmentada em dois grupos. Essa separação foi realizada com 

intuito de dividir a amostra em grupos com condições socioeconômicas diferentes. O 

principal critério dessa separação foi a ocupação atual do respondente. No grupo de 

condição mais econômica mais baixa, as ocupações não exigiam mão de obra 

especializada, de acordo com a lista de profissões de Hollingshead (1975), enquanto no 

grupo de condição média/alta as ocupações dos participantes exigiam maior 

qualificação.  

As questões relacionadas às condições de vida na infância (Quadro 1) e 

separação ou morte de pais na infância ou juventude foram agrupadas com o objetivo de 

gerar um escore que indicasse instabilidade de recursos e ambiente familiar conflituoso. 

Esses dados foram correlacionados com os escores das subescalas de estilos de 

relacionamento, além dos dados do questionário de sociossexualidade e também dados 

da carreira reprodutiva (Quadro 2).  

 

Quadro 1 

Lista de variáveis de condições de vida na infância 

Variável Indicadores 

Condições de 

vida na 

infância 

Pais se separaram 

Morte dos pais 

Condições materiais  

Ambiente/clima familiar  

Qualidade do relacionamento conjugal 
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Conflito entre pais/cuidadores 

Conflito entre respondente e pai/cuidador 

Conflito entre respondente e mãe/cuidadora 

Atitude/afeto demonstrado pelo pai/cuidador 

Atitude/afeto demonstrado pela mãe/cuidadora 

 

 

 

Quadro 2 

Lista de variáveis de sexualidade e carreira reprodutiva 

Variável Indicadores 

Sexualidade 

e Carreira 

Reprodutiva 

Idade da primeira ejaculação 

Idade do primeiro namoro 

Número de relacionamentos amorosos de longa duração 

Idade na primeira relação sexual 

Número total de parceiras 

Números de casamentos/morar junto com parceira 

Número de filhos 

Idade no nascimento do primeiro filho 

Número de parceiras sexuais no último ano 

Número de parceiras sexuais estimadas para os próximos 5 anos 

Número de parceiras que manteve relação sexual somente uma vez 

 

4.6 Considerações Éticas 

O estudo contou com a construção do Termo de Consentimento (Anexo D) livre 

informado, onde os participantes foram informados dos objetivos da pesquisa, da 

voluntariedade e gratuidade de sua participação e da possibilidade de desistência da 

mesma sem qualquer sanção ou pena. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em 
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Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal da 

Bahia – UFBA. 

 

5. RESULTADOS 

5.1 Caracterização da amostra 

O estudo contou com 85 participantes, sendo 51 homens do grupo de condição 

socioeconômica baixa e 34 homens do grupo de condição média. A análise descritiva 

dos dados (Tabela 1) indicou que a média de idade dos participantes foi de 37,6 anos 

(DP = 9,25), sendo que o grupo de status socioeconômico baixo possuía média de idade 

(M = 40,02 anos, DP = 7,98) mais alta que o grupo de condição média (M = 33,94 anos, 

DP = 9,92). A escolaridade dos participantes do grupo de condição baixa (M = 8,18 

anos DP = 2,93) ficou bastante concentrada entre os que completaram até oito anos na 

escola (51%) e os que estudaram entre 9 e 11 anos (43,1%); somente 5,9% dos 

participantes desse grupo chegaram a iniciar algum estudo após a conclusão do ensino 

médio, enquanto no grupo de condição média (M = 15,03 DP =1,59), 97,1% dos 

participantes continuaram a educação formal após a conclusão do ensino médio. 
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Tabela 1  

Características sociodemográficas dos participantes 

 Baixo Médio   

Idade 

M = 40,02  

 (DP = 7,98) 

M = 33,94  

 (DP =  9,92) 

        23 a 36 anos 31,4% 67,6% 

14,7% 

17,6% 

        37 a 44 anos 37,3% 

        45 anos ou mais 31,4% 

 

Escolaridade em anos 

 

M = 8,18 

(DP = 2,93) 

 

M = 15,03 

(DP = 1,59) 

       Até 8 anos 51% 0 

2,9% 

97,1% 

       9 a 11 anos 43,1% 

       Acima de 12 anos 5,9% 

Estado civil   

      Solteiro 5,9% 50% 

      Casado/mora junto 84,3% 44,1% 

      Separado/Divorciado 9,8% 5,9% 

Número de pessoas que moram na 

casa  
  

Somente o respondente 11,8% 14,7% 

2 a 3 pessoas 47,1% 52,9% 

4 a 5 pessoas 29,4% 29,4% 

Mais de 6 pessoas 11,8% 2,9% 

Contexto de criação   

Zona Urbana 51% 97,1% 

Zona Rural 49% 2,9% 

N 51 34 
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O estado civil da grande maioria dos entrevistados do grupo de condição baixa 

foi de casados ou que moram junto com uma companheira (84,4%); somente 5,9% eram 

solteiros e 9,8% separados ou divorciados. Esses dados podem estar relacionados à 

idade dos respondentes, já que a maioria deles já não é jovem, enquanto no grupo de 

condição média, que possui média de idade mais baixa, o número de participantes 

casados e solteiros se equilibra, sendo 50% de solteiros e 44,1% em uniões estáveis. 

Nos dois grupos, na maior parte das casas havia entre dois  e três  moradores (condição 

baixa: 47,1% e condição média: 52,9%), e 4 a 5 moradores (30%); somente 12% deles 

moravam, sozinhos e com o mesmo valor (12%) possuíam mais de 6 pessoas morando 

na casa. O local de criação dos respondentes no grupo de classe baixa foi dividido quase 

que igualmente no grupo. Já no grupo de condição média somente um participante foi 

criado em uma cidade de zona rural. 

A renda familiar da amostra (n = 85) variou de R$580,00 a R$58.000,00. No 

grupo de condição mais baixa, as rendas familiares mais altas eram mais frequentes em 

residências com maior número de moradores e famílias estendidas; a renda familiar 

média foi de R$1.309,01 (DP = 598,28). A renda per capita do grupo variou de 

R$73,00 a R$1.300,00, sendo que a maioria das casas possuía a renda per capita de até 

R$500,00 (60,8%), sendo a renda per capita média de R$477,65 (DP = 270,42). No 

grupo de condição socioeconômica média, a renda familiar média foi de R$10.660,44 

(DP = 11.006,47), sendo que a grande maioria (91,2%) dos participantes desse grupo 

possuía renda familiar acima de R$3.801,00, sendo a renda per capita média de 

R$4.606,56 (DP = 4.368,83). 
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Tabela 2 

Renda familiar e renda per capita dos grupos de diferentes condições 

 Baixo  Médio 

Renda familiar (em Reais) 
M = 1.309,01 

 (DP = 598,28) 

M = 10.660,44  

(DP = 11.006,47) 

      Até 1.210,00 52,9% 0 

      1211,00 a 3.800,00 47,1% 8,8% 

      Acima de 3.801,00 0 91,2% 

Renda per capita (em Reais) 
M = 477,65 

(DP =270,42) 

M = 4.606,56 

 (DP = 4.368,83) 

      Até 400,00 52,9% 0 

      401,00 a 3.800,00 47,1% 58,8% 

      Acima de 3.801,00 0 41,2% 

N 51 34 

 

Principalmente por causa do método utilizado para a coleta de dados nesse 

grupo, as profissões dos respondentes e o status empregatício se apresentaram de forma 

já esperada. Não foi entrevistado nenhum homem desempregado, e a maioria (80%) dos 

entrevistados do grupo de NSE baixo eram trabalhadores de prédios e condomínios, 

como porteiros (58%), serventes (22%), administradores prediais  (4%) e encarregado 

de manutenção predial (2%); os outros entrevistados se dividiram entre: encarregados 

de obras, manobrista, motorista e motoboy.  

No grupo de NSE médio houve uma maior variedade de profissões entre os 

entrevistados. A profissão mais recorrente entre os participantes foi de engenheiro, 
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acumulando 14,7% dos casos, seguidos por 11,8% de publicitários. Bancários, 

designers, empresários, supervisores de obras da construção civil, vendedores externos e 

trabalhadores de escritórios com cargos gerenciais, contabilizaram 5,9% cada profissão. 

Outras profissões com somente uma ocorrência entre os entrevistados foram: 

administrador, dentista, diretor de arte e criação, gerente de venda, comercial e de lojas, 

professor universitário, psicólogo, representante comercial, servidor público e gerente 

de telecomunicações. 

 A escolaridade e profissão dos pais dos respondentes também foram 

investigadas, com o objetivo de se verificar uma continuidade entre as condições 

socioeconômicas vividas na infância e as atuais, possibilitando generalização entre o 

NSE atual do respondente e seu NSE na infância. De uma maneira geral, os 

respondentes cujos pais receberam por mais tempo educação formal e ocuparam 

profissões que exigem maior escolaridade continuaram essa trajetória na sua geração: 

eles estudaram mais e possuem ocupações de maior status, remuneração e 

especialização.  

 As mães dos respondentes do grupo de NSE baixo estudaram em média 3,86 

anos (DP =3,726), enquanto as mães dos respondentes do grupo de NSE médio 

estudaram 12, 39 anos (DP = 3,240) (F = 108,631; p < 0,001). A diferença entre a 

escolaridade dos pais do diferentes grupos se deu de maneira similar às das mães, sendo 

a média de anos estudados dos pais dos respondentes de NSE baixo de 3,84 (DP = 

3,873) e a média dos pais de BSE médio foi de 11,97 (DP = 4,004) (F = 72,898; p < 

0,001).  

 A profissão mais frequente entre os pais dos entrevistados do NSE baixo foi a de 

lavrador, com 41,2%. As outras ocupações citadas exigem também pouca escolaridade e 
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possuem menor remuneração e status, como encarregado de obras, marceneiro, 

vigilante, feirante, motorista. Já no grupo de NSE médio, houve uma maior 

variabilidade de escolaridade, remuneração e status das ocupações dos pais. Na maior 

parte dos casos, profissões de maior status e especialização foram citadas, dentre elas: 

advogado, médico, professor, arquiteto, empresário e dentista. Já as ocupações com 

menor remuneração, em menor proporção, foram lavrador, pedreiro e vigilante. 

 As mães dos entrevistados de menor NSE foram em grande parte (39,3%) 

lavradoras, seguido por donas de casa (35,3%), as outras ocupações citadas, assim como 

as dos pais dos homens desse grupo, exigiam menor nível de escolaridade, como 

cozinheira, costureira, empregada doméstica, lavadeira de roupas. As mães dos 

participantes do grupo de NSE médio foram em sua maior parte donas de casa (32,4%), 

e assim como o visto nas ocupações dos pais dos integrantes desse grupo, se encontrou 

uma maior variedade do nível de escolaridade exigido, remuneração e status das 

ocupações do que a variedade encontrada nas ocupações das mães dos participantes do 

outro grupo. Foram citadas também ocupações como professora, dentista, bióloga, 

pedagoga, juíza, lavradora, garçonete, secretária, assessora parlamentar, dentre outras.  

Assim, observou-se alguma discrepância entre os NSEs das duas gerações no 

grupo de NSE médio, e boa congruência no NSE baixo. Esses resultados dão uma base 

razoável à suposição de que o atual NSE indica o NSE dos pais dos participantes do 

estudo.  

 

5.2 Ambiente de desenvolvimento e modelos de apego adulto 

Os resultados encontrados são parcialmente congruentes com as hipóteses 

derivadas da teoria da história de vida: condições socioeconômicas mais desfavoráveis 
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foram associadas e mais ansiedade e desconfiança, seja através da medida global de 

nível socioeconômico, seja através das variáveis renda e escolaridade, isoladamente 

(Tabela 3 e Tabela 4). Na mesma direção, a criação em zona rural também esteve 

relacionada aos fatores de apego ansiedade e desconfiança: a média do grupo criado na 

zona rural (M = 3,07; DP = 1,12) foi significativamente mais alta (p < 0,05) do que a 

média do grupo criado na zona urbana (M = 2,43; DP = 1,12); no fator desconfiança a 

média do grupo criado na zona rural foi de 3,26 (DP = 1,00), enquanto o do grupo 

criado na zona urbana foi de 2,81 (DP = 0,81), p < 0,05.  

 

Tabela 3 

Escores de ansiedade, resistência à proximidade e desconfiança, por nível 

socioeconômico   

 
Escore de ansiedade 

M (DP) 

Escore de resistência 

M (DP) 

Escore de desconfiança 

M (DP) 

NSE    

NSE Baixo 3,07 (1,18) 2,20 (0,69) 3,29 (0,88) 

NSE Médio 1,95 (0,68) 2,01 (0,54) 2,45 (0,64) 

p 0,0001 0,18 0,0001 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 

Tabela 4  

Escores de ansiedade, resistência à proximidade e desconfiança, por renda familiar e per 

capita   

 
Escore ansiedade  

M (DP) 

Escore resistência 

M (DP) 

Escore desconfiança 

M (DP) 

 

Renda familiar (em Reais) 

 
 

 

Até 1.210,00 3,45 (1,20) 2,25 (0,58) 3,41 (0,81) 

1211,00 a 3.800,00 2,61 (1,04) 2,13 (0,78) 2,98 (1,00) 

Acima de 3.801,00 1,92 (0,65) 1,99 (0,54) 2,51 (0,63) 

F 17,913*** 1,200 8,869*** 

Renda per capita (em Reais)    

Até 400,00 3,37 (1,17) 2,18 (0,61) 3,30 (0,91) 

401,00 a 3.800,00 2,44 (1,05) 2,10(0,69) 2,80 (0,87) 

Acima de 3.801,00 1,80 (0,44) 2,07 (0,53) 2,72 (0,73) 

F 12,437*** 0,178 3,378* 

* p < 0,05 

*** p < 0,001 

 

Conforme pode ser visto na Tabela 5, as condições de atmosfera familiar na 

infância e juventude (medidas por um escore geral) apresentaram uma correlação 

positiva com os escores de desconfiança (r = 0,273; p <0,05) e resistência à 

proximidade (r =0,385; p < 0,01), indicando que quanto maior foi a percepção de um 

ambiente de criação com um ambiente familiar tumultuado, conflito entre os pais e com 

os pais, e também a percepção de pouca atitude afetuosa de seus cuidadores, maiores 

foram os escores de resistência a proximidade e desconfiança. Apenas os escores da 
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subescala de ansiedade não se relacionaram à atmosfera familiar vivida na infância 

(Tabela 5). 

 

Tabela 5 

Correlações entre os escores das subescalas de Apego e Atmosfera familiar 

 
Atmosfera 

familiar 

Escore de 

ansiedade 

Escore de 

resistência  

Escore de 

desconfiança 

Atmosfera 1,00 0,063 0,385** 0,273* 

Ansiedade  1,00 0,290** 0,531*** 

Resistência    1,00 0,261* 

Desconfiança    1,00 

* p < 0,05 

** p < 0,01 

*** p < 0,001 

 

5.3 Carreira reprodutiva e sociossexualidade  

Os resultados contrariam o esperado com relação à maturidade sexual. Os 

homens de nível socioeconômico mais baixo (M = 13,73; DP = 2,17) relataram a 

primeira ejaculação mais tarde do que os demais (M = 12,57; DP = 1,57, p < 0,05) 

(Tabela 6). Entretanto, quando se consideram os outros indicadores de vida reprodutiva, 

o conjunto de dados fortalece a idéia de continuidade entre as condições de vida na 

infância e os padrões de investimento parental. 
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Tabela 6 

Idade da primeira ejaculação por renda e escolaridade 

 

Idade na primeira ejaculação 

(M; DP) 

NSE  

        Baixo 13,73 (2,177) 

        Médio 12,57 (1,569) 

F 6,539* 

Renda familiar (em Reais)  

        Até 1.210,00 13,96 (2,169) 

        1211,00 a 3.800,00 13,56 (2,154) 

        Acima de 3.801,00 12,41 (1,474) 

F 4,474* 

Escolaridade em anos  

       Até 8 anos 14,29 (1,876) 

       9 a 11 anos 13,17 (2,406) 

       Acima de 12 anos 12,63 (1,58) 

F 5,125 ** 

N 85 

* p < 0,05 

** p < 0,01 

 

Não surpreendentemente, os resultados revelaram que a primeira emissão de 

esperma mais precoce se relacionou com o início de namoros mais cedo e também com 

uma menor idade na primeira relação sexual (Tabela 7). Embora essas relações sejam 
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previstas pela teoria da história de vida como indicadores de uma estratégia reprodutiva 

mais quantitativa, apenas a primeira variável (idade da primeira emissão de esperma) 

pode ser conectada diretamente à tendência à estratégia quantitativa, uma vez que as 

subseqüentes – primeiro namoro e primeira relação sexual – estão associadas com a 

maturidade sexual.  

 

Tabela 7 

Correlação entre a idade do respondente na primeira ejaculação, idade no primeiro 

namoro e na primeira relação sexual 

 
Idade na primeira 

ejaculação 

Idade no primeiro 

namoro 

Idade na primeira 

relação sexual 

Idade 1ª. Ejaculação 1 0,420*** 0,397*** 

Idade 1º. Namoro  1 0,424*** 

Idade 1ª. Relação sexual   1 

*** p < 0,001 

 

Como pode ser visto na Tabela 7, uma relação já esperada foi encontrada entre a 

idade em respondentes começaram a namorar e a idade na primeira relação sexual. Essa 

expectativa se dá principalmente pelo caráter interligado dos dois eventos (r = 0,424; p 

< 0,001). 

Uma menor idade da primeira relação sexual ligou-se a um menor número de 

relacionamentos estáveis (r = -0,251; p < 0,05) e uma maior quantidade de parceiras 

sexuais (r = -0,332; p < 0,01), voltando a se relacionar com características de estratégias 

mais quantitativas (Tabela 8). A idade em que a primeira relação sexual aconteceu se 

correlacionou não somente com a idade da primeira ejaculação e primeiro namoro, mas 
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também com outros dois indicadores da carreira reprodutiva, o número que 

relacionamentos estáveis e também com a quantidade de parceiros sexuais até o 

momento da entrevista.  Encontrou-se uma maior quantidade de parceiros sexuais em 

indivíduos que tiveram a primeira relação sexual mais precoce, ligando indiretamente a 

idade da primeira ejaculação com a quantidade de parceiros sexuais. A correlação entre 

idade na primeira relação sexual e número de relacionamentos estáveis também foi 

negativa (r = -0,251; p < 0,05). 

 

Tabela 8 

Correlação entre a idade do respondente na primeira relação sexual, número de 

relacionamentos estáveis e quantidade de parceiros sexuais 

 
Idade primeira 

relação sexual 

Relacionamentos 

estáveis 

Quantidade de 

parceiros sexuais 

Idade na primeira 

relação sexual 
1 -0,251* 

-0,332* 

Relacionamentos 

estáveis 
 1 

0,357*** 

Quantidade de 

parceiros sexuais 
  

1 

* p < 0,05 

*** p < 0,001 

 

A quantidade de parceiros sexuais dos respondentes se correlacionou 

positivamente com o número total de filhos (r = 0,249; p < 0,05); sendo assim, a 

quantidade de parceiros sexuais, que é um fator utilizado para indicar uma 

sociossexualidade mais irrestrita, se relacionou a um resultado da carreira reprodutiva 
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da maneira esperada, indicando um estilo mais quantitativo, com mais filhos. Outra 

correlação esperada encontrada foi a da idade do respondente no primeiro casamento e o 

número total de filhos. Quanto mais jovem o respondente era no seu primeiro 

casamento, maior o número total de filhos (r = -0,356; p < 0,01).   

A correlação positiva entre a idade na primeira ejaculação e o número de filhos 

foi de encontro com o esperado, indicando que os homens que tiveram a primeira 

ejaculação mais jovens foram os que tiveram menos filhos (r = 0,240; p < 0,05). Já ao 

se correlacionar idade em que o respondente foi pai pela primeira vez com o número de 

filhos, pode-se observar que os homens que tiveram filhos mais cedo foram pai mais 

vezes (r = -0,524; p < 0,001) (Tabela 9).  

 

Tabela 9 

Correlação entre o número de filhos, idade na primeira ejaculação e idade no 

nascimento do primeiro filho 

 Número de Filhos Idade na Primeira 

Ejaculação 

Idade no Primeiro 

Filho 

Número de Filhos 1 0,240* -0,524*** 

Idade 1ª. 

Ejaculação 

 1 0,220 

Idade 1ª. Filho   1 

* p < 0,05 

*** p < 0,001 

  

 Foram encontradas correlações entre o escore de sociossexualidade com a 

quantidade de parceiros sexuais e também com a idade em que ocorreu a primeira 
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relação sexual do respondente (Tabela 10). Quanto maior o escore de sociossexualidade 

maior foi a quantidade de parceiras sexuais até o momento da entrevista (r = 0,405; p < 

0,001). Já a correlação encontrada entre a idade na primeira relação sexual, foi negativa, 

indicando que quanto maior o escore de sociossexualidade, menor a idade da primeira 

relação sexual (r = -0,410; p < 0,001). 

 

Tabela 10 

Correlação entre o escore de sociossexualidade, número de parceiras sexuais e idade na 

primeira relação sexual 

 Escore 

Sociossexualidade 

Número de 

parceiras sexuais 

Idade 1ª. relação 

sexual 

Escore 

Sociossexualidade 

1 0,405*** -0,410*** 

Número de 

parceiras sexuais 

 1 -0,332 

Idade 1ª. relação 

sexual 

  1 

*** p < 0,001 

 

 

5.4 Ambiente de desenvolvimento, modelos de apego adulto e carreira reprodutiva  

 

Dois eventos críticos acontecidos na infância ou juventude dos participantes do 

estudo, a separação dos pais e também a morte de pelo menos um deles, se relacionaram 

com dados da carreira reprodutiva. Os dados apresentados a seguir mostrarão algumas 
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dessas relações. Visando a deixar mais clara a natureza das relações encontradas, o NSE 

foi introduzido como variável de controle na análise de dados dessa seção.   

Como pode ser visto na Tabela 11, nos casos com separação dos pais (n = 64), a 

média de idade da primeira relação sexual foi de 14,24 anos, mais baixa, portanto do 

que a média de idade observada quando não houve separação ou divórcio dos pais (M = 

15,97), essa diferença se mantém ao se controlar o NSE atual dos respondentes. Os 

participantes do grupo cujos pais se separaram na infância ou juventude foram os que 

iniciaram a vida sexual mais precocemente, independente do NSE atual, sendo que os 

do NSE baixo foram os que tiveram a primeira relação sexual mais cedo, com a média 

de 14 anos de idade. Já os participantes que não passaram por separação ou divórcio dos 

pais e pertencem ao grupo de NSE baixo foram os que tiveram a primeira relação sexual 

mais tarde, com em média 16,10 anos de idade. A manutenção da diferença significativa 

entre médias de idade citadas acima, mesmo depois do uso do NSE como variável de 

controle, indica uma relação mais confiável entre a separação dos pais nessa entre faixa 

etária com um indicador de carreira reprodutiva importante que é a idade em que a 

primeira relação sexual.  

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

 

Tabela 11 

Médias de idade em indicadores de carreira reprodutiva por variáveis da história 

familiar (Início da vida sexual e idade do primeiro casamento) 

 Primeira relação sexual 

M (DP) 

Idade primeiro casamento 

M (DP) 

Morte pais infância   

Sim  16,07 (1,98) 20,33 (4,54) 

Não 15,74 (2,89) 24,33 (4,20) 

F 0,620 8,679 **  

Separação dos pais na 

infância 

  

Sim  14,24 (2,64) 23,57 (2,56) 

Não 15,97 (2,68) 23,62 (4,90) 

F 6,643 **  0,001 

Número de casos  85 67 

** p < 0,01      

 

Ao se comparar as médias de idade no primeiro casamento entre os participantes 

que experienciaram a morte de pelo menos um dos pais (n =12) e os que não passaram 

por esse evento na infância ou juventude (n = 55), percebe-se que os homens com essa 

vivência se casaram mais cedo (M = 20,33) do que os homens que não passaram por 

essa experiência de perda na família de origem (M = 24,33) (Tabela 11). 

Encontrou-se também uma relação entre a morte de pelo menos um dos pais na 

infância ou juventude com o número total de filhos, outro indicador de estilo de 

estratégia reprodutiva. Na Tabela 12, pode-se ver que o número total de filhos se 
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relacionou de forma significativa com esse evento de morte de pais (p < 0,01), sendo 

que no grupo em que houve falecimento de um dos pais o número total de filhos foi 

maior, com a média de 3,07 filhos (DP =3,1) do que a média do grupo em que não 

houve morte de um dos pais durante a infância ou juventude do respondente, com em 

média 1,45 (P = 1,53), um maior número de filhos pode servir como um indicador de 

uma carreira reprodutiva mais quantitativa, já que ao se ter uma quantidade maior de 

descendentes pressupõe-se que menos cuidados e investimento parental seria alocado a 

cada um deles.  

Tabela 12 

Médias de indicadores de carreira reprodutiva por variáveis da história familiar (duração 

do primeiro casamento e número de filhos) 

 Duração do primeiro 
casamento (anos) 

M (DP) 

Número de filhos 

M (DP) 

Morte pais infância   

Sim 14,83 (10,67) 3,07 (3,1) 

Não 11,95 (14,13) 1,45 (1,53) 

F 0,427 8,837** 

Separação dos pais na 

infância 

  

Sim  4,29 (3,47) 1,14 (1,62) 

Não 14,70 (14,70) 1,91 (2,02) 

F 6,748* 2,467 

Numero de casos  67 85 

* p < 0,05 

** p < 0,01      
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Com o uso do NSE como variável de controle, a média do número de filhos dos 

homens do grupo com morte de pais na infância e pertencentes ao NSE baixo foi de 

4,11 (DP = 3,41), maior do que a média de todos os outros grupos de respondentes. 

Com o segundo maior número de filhos ficaram os homens com menor NSE e sem 

morte de pais (M = 1,95; DP = 1,56), seguido pelos homens do grupo de NSE médio 

que passaram pelo evento de morte de pais (M = 1,20; DP = 1,10), e como já esperado, 

os homens de NSE médio e sem morte dos pais na infância ou juventude foram os que 

tiverem a menor média de filhos (M = 0,72; DP = 1,62).  

A duração do primeiro casamento do respondente foi menor nos casos com 

separação ou divórcio dos pais na infância ou juventude. Os participantes que viveram 

esse evento tiveram o primeiro casamento mais curto, com média de 4,29 anos (DP = 

3,47), enquanto os participantes sem histórico de separação ou divórcio dos pais no 

período citado tiveram casamentos mais longos, com média de 14,70 anos. Essa relação 

se manteve mesmo com o controle pelo NSE. 

A morte de um dos pais se relacionou também com a idade do nascimento do 

primeiro filho do respondente. Homens que passaram pela perda de pelo menos um dos 

genitores foram pais pela primeira vez mais cedo, com em média 22,50 anos (DP=7,74), 

enquanto os que não passaram por esse tipo de perda foram pais com em média 26,54 

anos de idade (DP = 5,81) (F = 4,94; p < 0,05). Ao se levar em conta o NSE, encontrou-

se que os participantes do NSE médio e sem pais falecidos foram os que tiveram o 

primeiro filho mais tardiamente (M = 29,00; DP = 6,092), enquanto integrantes do 

grupo de NSE baixo com falecimento de um dos pais pelo menos, foram os que tiveram 

filhos mais cedo (M = 21,11; DP = 2,03).  
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Os escores dos modelos de apego adulto também se associaram às variáveis de 

carreira reprodutiva. Quanto maior o escore de ansiedade entre os respondentes, mais 

filhos eles tiveram (r = 0,254; p < 0,05). O escore de ansiedade também se 

correlacionou com a idade no primeiro casamento, porém no sentido oposto do 

encontrado com o número de filhos (r = -0,314; p = 0,01), portanto, quanto maior o 

escore de ansiedade na escala de apego adulto, mais jovens os respondentes se casaram 

(Tabela 13). Esses resultados indicam uma carreira reprodutiva mais quantitativa em 

homens mais ansiosos.  

 

Tabela 13 

Correlações entre modelos de apego adulto e variáveis de carreira reprodutiva 

 Ansiedade Resistência Desconfiança 

Número de filhos 0,254* 0,104 0,177 

Idade no primeiro 

casamento -0,314** -0,317** -0,229 

Escore de 

sociossexualidade 0,030 0,259* 

 

0,013 

* p < 0,05 

** p < 0,01 

 

A idade do primeiro casamento diminuiu também conforme o aumento do escore 

de resistência à proximidade nos respondentes (r = -0,317; p < 0,01). Já o escore de 

sociossexualidade estabeleceu uma correlação positiva com o escore de resistência a 

proximidade, indicando uma sociossexualidade mais irrestrita em homens com maior 

escore nessa subescala de apego adulto (Tabela 13). 
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6. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 

Os achados do estudo realizado encontram-se parcialmente em congruência com 

o esperado e já citado pela literatura. Tendo como base a teoria de história de vida e na 

teoria evolucionista de socialização, foi possível interligar as variáveis 

sociodemográficas, as subescalas de apego adulto, os indicadores de carreira 

reprodutiva e dados da sociossexualidade.  

O ambiente familiar na infância, zona de criação e NSE do respondente ligaram-

se às subescalas de apego, indicando que condições de atmosfera familiar mais 

conturbada, criação na zona rural e NSE baixo, estiveram associadas a estilos de 

relacionamento interpessoais mais ansiosos, resistentes à proximidade ou desconfiados. 

Esses estilos de relacionamento, por sua vez, se relacionaram com indicadores de uma 

carreira reprodutiva mais quantitativa e sociossexualidade mais irrestrita, sendo 

encontrado um maior número de filhos, uma menor idade do primeiro relacionamento e 

um maior escore de sociossexualidade, sendo assim, de maneira geral congruente com o 

teorizado por Belsky et al. (1991) na teoria evolucionista de socialização.  

No entanto, o início da puberdade não se comportou de maneira esperada com 

relação aos preditores relatados pela literatura. A idade da primeira ejaculação 

correlacionou-se com a idade do primeiro namoro e primeira relação sexual, indicando 

que uma puberdade mais precoce está relacionada com um adiantamento de eventos da 

vida sexual; entretanto, a correlação com o número de filhos é inversa à direção 

esperada, ou seja, quanto mais cedo ocorreu a primeira ejaculação, menor foi o número 

de filhos.  
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A morte de pelo menos um dos pais durante a infância e juventude dos 

participantes se relacionou com uma menor idade no primeiro casamento e também com 

um maior número de filhos, enquanto um outro evento crítico, a separação ou divórcio 

dos pais se relacionou com uma menor idade em que a primeira relação sexual 

aconteceu e a também a uma menor duração do primeiro casamento.  

Os resultados indicaram que as condições socioeconômicas mais desfavoráveis 

se associaram a um maior nível de ansiedade e desconfiança nos relacionamentos 

interpessoais dos entrevistados, avaliados através da escala de apego adulto. A criação 

na zona rural também se correlacionou com os mesmos fatores da subescala de apego 

adulto.  

Vinculando-se também com as subescalas de apego, o ambiente familiar na 

infância e juventude percebido como mais tumultuado, conflituoso e com poucas 

atitudes afetuosas por parte dos cuidadores apresentou uma correlação com 

desconfiança e resistência à proximidade. Esses resultados apóiam os achados de 

Chisholm (1999b) que, em um estudo realizado com mulheres estadunidenses, 

encontrou correlações entre os estilos de apego e estresse durante a infância. Mulheres 

com apego seguro foram as que cresceram em ambientes com menor estresse, no 

entanto esse mesmo estudo não encontrou correlações entre com o NSE da família de 

origem com o apego adulto. 

Os escores mais altos nas subescalas de apego se relacionaram também a 

aspectos da carreira reprodutiva e sociossexualidade na vida adulta do indivíduo, como 

maior número de filhos, maior idade no primeiro casamento e um escore mais alto na 

escala de sociossexualidade. Esses dados são semelhantes aos encontrados por Hill et al. 

(1994), quando verificaram em uma amostra composta por 40 jovens adultos dos 
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Estados Unidos, que adultos de apego inseguro se casaram mais cedo do que os de 

apego seguro.  

Bogaert e Sadava (2002), também estudaram relações entre apego adulto, 

sociossexualidade e variáveis reprodutivas, sendo a amostra composta por jovens 

adultos de ambos os sexos, sendo 327 do sexo masculino e 465 do sexo feminino, do 

Canadá. Eles encontraram que indivíduos com maior escore de apego ansioso tiveram a 

primeira relação sexual mais cedo e mais parceiros sexuais. Esses resultados estão de 

acordo com o modelo mais oportunista de relacionamento descrito por Belsky at al. 

(1991), que é voltado para relacionamentos mais curtos, uma sociossexualidade mais 

irrestrita, que seria mais funcional, em ambientes com menor estabilidade de recursos e 

também mais estresse para os indivíduos. 

A teoria evolucionista de socialização prevê um adiantamento na puberdade em 

função de um ambiente de criação mais tumultuado, ausência paterna e instabilidade de 

recursos. No entanto, no presente estudo, não foram encontradas relações entre a 

atmosfera familiar na infância, ou separação/divórcio ou morte de pelo menos um dos 

pais na infância com a idade na primeira ejaculação. A única relação encontrada, que 

pode ser vista como preditora da primeira ejaculação, foi com o NSE dos participantes, 

sendo que no NSE médio, ou seja, com maior renda e escolaridade, que são por sua vez, 

indicadores de recursos mais estáveis, a primeira ejaculação se deu mais cedo. 

Deve-se ressaltar que o timing da puberdade é visto como um evento 

multifatorial, influenciado por interações entre fatores biológicos e ambientais, podendo 

ser adiado ou adiantado por eles (Belsky et al., 2007; Petersen, 2001). A nutrição 

inadequada dos indivíduos pode ser levantada como uma possível explicação para a 

relação encontrada. A possibilidade de que os homens de NSE baixo tenham vivido 
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uma pior nutrição durante a infância, e consequentemente uma puberdade mais tardia 

deve ser levada em conta.  

Outra hipótese levantada quanto a esse resultado inesperado é a diferença na 

média de idade entre os dois grupos, sendo o grupo de NSE médio mais jovem do que o 

grupo de NSE baixo. Atualmente, estudos demonstram que ao longo dos anos a 

puberdade vem acontecendo cada vez mais cedo, acompanhando a melhoria de 

condições de vida nas populações de países desenvolvidos ou em desenvolvimento 

(Bellis, Downing & Ashton, 2006; Herman-Giddens, 2006; Ma et al., 2011; Parent et 

al., 2003).  

Ainda que a idade da primeira ejaculação não tenha se alinhado totalmente com 

o esperado, a primeira emissão de esperma mais precoce correlacionou-se com a idade 

em que o respondente começou a namorar e teve sua primeira relação sexual. No estudo 

realizado por Kim e Smith (1998) em uma amostra canadense, um resultado similar 

também foi encontrado, a emissão de esperma mais precoce se associou a uma menor 

idade em que os participantes da pesquisa começaram a namorar e um maior número de 

parceiras. No estudo de Kim et al. (1997), realizado em uma amostra italiana de jovens 

ainda em idade escolar, foi encontrada uma relação entre a puberdade mais precoce em 

meninos, com um início de namoro mais cedo, maior número de parceiras e uma maior 

probabilidade de o participante já ter iniciado a vida sexual.  Em um estudo realizado 

com meninos em idade escolar do Zimbabué, a emissão de esperma mais precoce, mais 

especificamente a polução noturna, foi considerada um preditor da primeira relação 

sexual (Campbell, Prossinger e Mbzivo, 2005).  
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Resultados similares foram encontrados em Hong Kong, em que meninos com a 

primeira emissão de esperma precoce, nesse caso, menos de 11 anos de idade, tiveram 

sua primeira relação sexual mais cedo que os demais (Lam et al. 2002).  

Hoier (2003) estudou relações entre a idade da menarca e resultados futuros de 

aspectos da carreira reprodutiva. Nesse estudo, resultados similares foram encontrados, 

porém com participantes do sexo feminino. A idade da puberdade, assim como o 

encontrado no presente estudo, se correlacionou positivamente com idade da primeira 

relação sexual e com a idade em que as participantes começaram a primeira relação 

amorosa. 

 Os achados do presente estudo e das pesquisas citadas acima, que relacionam a 

puberdade mais cedo com início de relacionamentos amorosos e primeira relação sexual 

mais cedo, podem ser analisadas a partir da perspectiva biológica, como eventos 

interligados e com uma relação temporal esperada. O desenvolvimento puberal está 

ligado com o aumento dos hormônios, os quais possuem uma influência direta no 

interesse em comportamentos sexuais, como uma consequência do aumento da libido 

(Meschke, Zweig, Barber & Eccles, 2000). Portanto, pode esperar de maneira geral que 

a puberdade mais precoce adiante os acontecimentos ligados ao início da vida sexual e 

envolvimento em relacionamentos amorosos.  

A idade na primeira ejaculação se correlacionou negativamente, e de maneira 

inesperada, com a quantidade de filhos dos participantes: os homens que tiveram a 

primeira ejaculação mais jovem foram os que tiveram menos filhos. Esse tipo de 

achado, contrário às predições da teoria, requer investigações adicionais. Em primeiro 

lugar, poder-se-ia perguntar se os dois eventos – idade da primeira ejaculação e número 

de filhos – teriam a mesma explicação. Em estudos demográficos, a relação entre NSE e 
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número de filhos tem sido reconhecida há muito tempo (Berquó & Cavenaghi, 2004), 

mas ainda não há consenso sobre a explicação para o fenômeno.   

Levando-se em conta as relações encontradas, pode-se afirmar que o início da 

puberdade mais precoce pode ser visto como um indicador de uma carreira reprodutiva 

mais quantitativa, ainda que, nesse estudo, esse dado não tenha se relacionado com o 

número de filhos; mas deve-se ter em mente que com o advento de métodos 

contraceptivos o número de filhos não pode ser visto como indicador último de sucesso 

reprodutivo. 

Indicando uma continuidade entre o início da atividade sexual e outras variáveis 

de carreira reprodutiva, foram encontradas relações entre a primeira relação sexual mais 

cedo com um menor número de relacionamentos estáveis e uma maior quantidade de 

parceiras sexuais. Esse tipo de achado está de acordo com a teoria evolucionista de 

socialização, que propõe que um início da puberdade mais precoce seria um indicativo 

de estratégia mais quantitativa, como pode ser visto com uma maior quantidade de 

parceiras sexuais. Já ao se correlacionar idade em que o respondente foi pai pela 

primeira vez com o número de filhos, foi possível observar que os homens que tiveram 

filhos mais cedo foram pai mais vezes. Esses dados são compatíveis com os 

encontrados por Pesonen et al. (2008), em um estudo realizado com homens e mulheres 

da Dinamarca e Suécia, em que foi encontrado o mesmo tipo de relação, em que 

indivíduos que tiveram o primeiro filho mais cedo foram pais mais vezes.  

 Dois eventos que são levantados pela literatura como estressores e que mudam a 

estrutura familiar na infância foram a separação dos pais e a morte de pelo menos um 

deles, relacionaram-se com indicadores de uma carreira reprodutiva mais quantitativa. Nos 

casos de separação dos pais, a duração do primeiro casamento foi menor e a primeira 
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relação sexual se deu mais cedo, já no caso de falecimento, o respondente casou-se mais 

cedo e teve mais filhos. Também nesse aspecto os resultados apóiam os achados de 

estudos prévios que relacionaram as mudanças nas estruturas familiares na infância com 

a reprodução e relacionamentos amorosos. Boyette (2006) encontrou resultados que se 

aproximam dos apresentados no presente trabalho relacionando dados da carreira 

reprodutiva com separação ou divórcio dos pais em uma amostra masculina 

estadunidense.  Foi encontrado que homens com famílias não intactas até os 18 anos 

tiveram mais parceiras sexuais ao longo da vida, foram pais mais cedo, e tiveram a 

primeira relação sexual mais jovens do que homens de famílias não intactas.  

Em outro estudo realizado com meninos de 17 anos da Suécia, Edgardh (2002), 

encontrou uma diferença significativa entre a ocorrência da primeira relação sexual 

relativa ao contexto familiar. Nesse estudo foi encontrado uma maior porcentagem de 

ocorrência da primeira relação sexual entre os meninos que não moravam com ambos os 

pais. Foi encontrado também, uma maior ocorrência da primeira relação sexual entre 

meninos com puberdade precoce, nesse caso, 13 anos de idade, do que em meninos com 

puberdade tardia. Baber (1998), assim, como esse estudo, não encontrou relações entre 

divórcio e o apego adulto em homens, no entanto, encontrou que indivíduos, tanto 

homens quanto mulheres, que passaram pelo divórcio dos pais tiveram escores de 

sociossexualidade maiores do que indivíduos que não passaram pelo divórcio dos pais.  

Esses resultados sugerem que a manutenção ou alteração da estrutura familiar 

vivida na infância se liga a resultados da vida sexual e reprodutiva em idade adulta. A 

separação/divórcio dos pais seria um indicativo de instabilidade do ambiente e das 

relações interpessoais, portanto, influenciaria nas decisões reprodutivas futuras, além 

disso a diminuição do investimento parental recebido pelos homens que passaram por 
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essas mudanças na configuração familiar de origem também se dá como uma 

possibilidade de explicação para a relação encontrada entre esses eventos ocorridos 

durante a infância ou juventude com resultados da carreira reprodutiva na vida adulta. 

Tendo em um vista uma outra perspectiva de explicação para esses achados, os dados da 

carreira reprodutiva podem estar mais relacionados ao nível socioeconômico vivido na 

infância, embora sem excluir uma relação indireta – separação ou falecimento de pelo 

menos um dos pais diminui a renda da família e, talvez, o cuidado dispensado aos 

filhos, assim aumentando a instabilidade de recursos e a percepção de insegurança. 

Essas consequências da separação ou falecimento de um dos pais, por sua vez, podem 

contribuir para um NSE atual mais baixo.  

 

7. LIMITAÇÕES E PERSPECTIVAS  

 

O estudo realizado abrangeu um público anda pouco investigado nas pesquisas da 

área da psicologia evolucionista no Brasil, que são os homens já em idade adulta. 

Particularmente quanto aos fatores psicológicos relacionados à maturidade sexual e à 

carreira reprodutiva masculina, o presente estudo parece ser a primeira contribuição 

oferecida. Um conjunto de dados pode ser levantado e estudado através da luz de teorias 

que ainda têm pouca tradição no país. Os poucos estudos realizados no contexto 

brasileiro trataram de mulheres, uma tendência também observada nos estudos 

conduzidos internacionalmente.   

Os instrumentos e questionários utilizados se mostraram satisfatórios para o estudo 

realizado. O questionário de história de vida conseguiu suprir as necessidades da 
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pesquisa, assim como o inventário de orientação sociossexual de Simpson e Gangestad 

(1991) e a escala de estilo de relacionamento, Collins and Read Adult Scale (Collins & 

Read, 1990). 

Dificuldades de compressão de alguns itens da escala de relacionamento foram 

encontradas pelos participantes de NSE baixo, com menor escolaridade, essas 

dificuldades foram sanadas com auxilio do entrevistador durante a coleta de dados.  

Os dados obtidos podem ser significativos para a área de investigação, na medida 

em que confirmam algumas das predições da teoria, especificamente a conexão entre 

condições de vida instáveis na infância e carreira reprodutiva mais precoce e mais 

quantitativa. Por outro lado, uma das mais importantes predições da teoria, o 

amadurecimento sexual mais rápido, não se mostrou correlacionado com as variáveis 

indicadoras de ambiente infantil de escassez. No entanto, esse último resultado é 

consistente com alguns dos estudos realizados no Brasil como mulheres (Lordelo et al., 

2006; Lordelo et a1., 2010 ), sugerindo a necessidade de um maior refinamento na 

teoria quanto ao problema.     

Deve-se ressaltar algumas limitações do estudo realizado. Uma delas se dá com 

relação à confiabilidade de alguns dados relacionados a eventos passados, ocorridos na 

infância e juventude dos entrevistados. A falta de outras fontes mais acuradas para obter 

essas informações impõe uma grande dificuldade para a área de estudos. Não obstante o 

cuidado em auxiliar os participantes a lembrar corretamente dos eventos em questão, é 

provável que haja imprecisão em algumas informações, limitando seu alcance.   

O tamanho da amostra deve ser vista como uma limitação, contando com somente 

85 participantes. A distribuição de participantes dos dois grupos de diferentes NSE se 
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deu de maneira desbalanceada, o grupo de NSE médio contou com um menor número 

de participantes. 

Levando-se em conta a forma como os participantes foram selecionados e o 

tamanho da amostra, generalizações devem ser feitas com cautela, e não devem ser 

feitas para toda a população masculina brasileira. Por tanto, sugere-se que novas 

pesquisas sejam realizadas em contextos e populações diferentes, para se replicar os 

achados, aumentando assim a base de conhecimento sobre as relações entre as 

condições vividas na infância, apego adulto, sociossexualidade e carreira reprodutiva. 

Outra limitação do estudo foi com relação a maneira diferenciada da coleta de dados 

entre os respondentes de NSE médio e baixo. A coleta no grupo de NSE baixo, com 

menor escolaridade aconteceu no formato de entrevistas, com o objetivo de minimizar 

problemas de compreensão ou interpretação dos instrumentos, enquanto no grupo de 

NSE médio o questionário foi respondido sem o auxilio do entrevistador, já que para os 

participantes do piloto do estudo a ausência do entrevistador facilitaria a resposta do 

questionário com menor constrangimento.   

Finalmente, uma avaliação do trabalho realizado aponta uma agenda de pesquisa em 

perspectiva. Pesquisas futuras devem, provavelmente, concentrar seus esforços em 

aperfeiçoar os procedimentos para maior exatidão das informações. Especificamente em 

relação à maturidade sexual, onde os resultados contrariam as expectativas derivadas da 

teoria, a possibilidade de pesquisa longitudinal, controlando os fatores de nutrição e 

acompanhando o desenvolvimento somático geral, deve ser considerada.  
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Anexo A 

Projeto: Condições de vida da infância, Apego Adulto e Carreira Reprodutiva 

 

 
 
 
A - Informações sociodemográficas 
 

1. Por favor, preencha o quadro abaixo, indicando todas as pessoas que vivem na sua casa. 
Não se esqueça de se incluir.  
 
 

Nome Relação com o respondente Sexo Idade 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     

 

2- Escolar idade 

A partir da primeira série, quantos anos você concluiu? Por favor, dê uma resposta do tipo “Até 
a 2ª. Série do primário”, “Até o terceiro ano do segundo grau”, “Faculdade de Farmácia 
completa”.   

_____________________________ 
 

3 -  Renda famil iar  mensal  (mês passado)  

Por favor, quanto você, sua companheira e outros da casa ganham por mês. 
Pense no mês passado...  

 
 

Salário 
Outros 

rendimentos 
TOTAL (R$)  

Você    
Esposa/companheira    
Outro -  parentesco:     
Outro -  parentesco:     
Outro -  parentesco:     
Outro -  parentesco:     

TOTAL (R$)     
 

2. Você tem um trabalho remunerado?  

• Não..................................... 1 

• Sim..................................... .2    _________horas/dia  _________ dias/semana 
 

Código: 
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3. Qual a sua ocupação/profissão atual _______________________ 

B - Circunstâncias familiares durante a infância. 
 

4. Onde você foi criado?   
 
Zona urbana (cidade) ........................ 1  Zona rural (vila, sítio) ......................... 2 

 
 
5. Escolaridade dos pais durante a infância do respondente (contando a partir da primeira 
série):  Por favor, a seguir, descreva ocupação dos seus pais com a maior quantidade de 
detalhes possíveis: 
 

 Escolaridade 
(anos estudados) 

Ocupação Descrição da ocupação 

Pai     
 
 

Mãe    
 
 

 
 

6. Os seus pais se separaram ou divorciaram?  

• Não........................ 1       Sim......................... 2 
, 

6.1. Se sim, que idade você tinha naquela época?   ________________ anos. 
 

 
7. Ocorreu morte de seus pais durante sua infância ou juventude?          

• Não ................................................... ...1 
• Sim, pais biológicos (pai e mãe)...........2  Qual sua idade na época? mãe______ 

pai_____  
• Sim, mãe biológica................................3      Qual sua idade na época? ________                              
• Sim, pai biológico..................................4       Qual sua idade na época? ________ 

 
 
4. Por quem você foi criado principalmente: a) até os seis anos? b) De sete aos 11 anos? c) 
Depois dos 11 anos?  
 

 0 a 6 anos 7 a 10 anos A partir de 11 anos 
Seus pais biológicos    
Sua mãe biológica    
Seu pai biológico    
Seus avós    
Outros parentes    
Pais adotivos    
Mãe e padrasto    
Pai e madrasta    
Outras situações     
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Agora, serão feitas mais algumas perguntas sobre a sua infância (até 11 anos). Ao 
responder peço que você avalie o quanto cada afirmação se aplica ao seu caso, dando uma 
nota de 1 a 5; em que 1 significa nada, 2  significa bem pouco; e assim por diante até 5, 
significando muito. 
Condições materiais durante a sua infância:  
 

5. Como você avalia as condições materiais de sua família na época em que era criança? 
Vocês viviam bem (tinham o que precisavam), ou passavam necessidade? 
 
Vivia muito bem     Passei muita 

necessidade 
1 2 3 4 5 

 
6. Qualidade do ambiente familiar durante a sua infância: 
 

Como você avalia o ambiente (clima) de sua família na época em que era criança? Era 
tranqüilo, menos tranqüilo, ou extremamente difícil ou tumultuado?  
 
Muito tranqüilo     Muito 

tumultuado 
1 2 3 4 5 

 
7. Qualidade do relacionamento conjugal dos seus pais ou de seus cuidadores durante a sua 
infância: 
 

Como avalia a relação de seus pais quando você era criança?  
 

Muito feliz     Muito infeliz  
1 2 3 4 5 

 
8. Conflito conjugal dos seus pais ou seus cuidadores (ex: padrasto e mãe, madrasta e pai ou 
outra composição) durante a sua infância: 
 

Em termos de conflitos (brigas e discussões), como avalia a relação de seus pais quando você 
era criança?  
 
Nada conflituoso     Extremamente 

conflituoso 
1 2 3 4 5 

 
9. Conflito entre o seu pai ou cuidador masculino e você durante a sua infância: 

 

Em termos de conflitos (brigas e discussões), como avalia sua relação com seu pai ou com 
_______ (padrasto, tio, avô .... a pessoa que a criou) quando era criança? 

 
Nada conflituoso     Extremamente 

conflituoso 
1 2 3 4 5 

 
10. Conflito entre a sua mãe ou cuidadora feminina e você  

 

Em termos de conflitos (brigas e discussões), como avalia sua relação com sua mãe ou com 
_______ (madrasta, tia, avó .... a pessoa que a criou)  quando era criança? 

 
Nada conflituoso     Extremamente 

conflituoso 
1 2 3 4 5 
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11. Atitude do seu pai / padrasto / outro cuidador masculino em relação a você 

 

Como era a atitude de seu pai, ou de seu _________(padrasto, tio, avô – quem cuidou) em 
relação a você?  

 
Muito afetuosa    Nada afetuosa 

1 2 3 4 5 
12. Atitude da sua mãe/ madrasta / outra cuidadora feminina em relação a você  

 

Como era a atitude de sua mãe ou de sua __________(madrasta, tia, avó – quem cuidou) 
em relação a você?   

 
Muito afetuosa    Nada afetuosa 

1 2 3 4 5 
 
 
Parte C - Dados sobre sua sexualidade, desenvolvimento de relacionamentos amorosos  
e filhos 
 
Agora vamos falar um pouco de sua adolescência, sexualidade e filhos:  

 

   1. Você lembra onde estava e o que estava fazendo quando teve a primeira emissão de 
esperma?     _______________ 

 

2.Que idade você tinha quando teve sua primeira ejaculação? _________anos. 
 
 

3. Que idade você tinha quando começou a namorar? _________ anos. 
 

4. Quanto tempo durou o seu primeiro namoro? ___________  dias/meses/anos 
 

5. Qual sua orientação sexual:  
• Tenho relações somente com parceiros do sexo oposto................................ 1 
• Tenho relações com parceiros de ambos os sexos ........................................ 2 
• Tenho relações somente com parceiros do mesmo sexo que eu................... 3 

 
Sobre sua Vida Amorosa: 
 

1- Você está envolvido em alguma relação amorosa de longa duração (namoro firme, união 
estável ou casamento)? 

a. Não ..........................  1 
b. Sim    ......................   2 

 
2- Você está apaixonado?   

a. Não .......................... 1 
b. Sim      ......................2 

 
 

3- Quantas relações amorosas de longa duração você já teve, incluindo a atual, se estiver 
em uma? _________ 
 

4- Com quantos anos você teve sua primeira relação sexual? ________ 
 

 

5- Com quantas pessoas você teve relações sexuais até agora?  _______ (Se não souber 
um número exato, responda com uma quantidade estimada. Por favor, não deixe de 
responder.)  
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Casamentos (incluindo morar junto)  
 
 

1- Qual é a sua situação (conjugal) atual? 
• Solteiro...................................................................1 
• Casado/Mora junto.... ............................................2 
• Separado/divorciado.............................................. 3 
• Viúvo...................................................................... 4 

 
1. Por favor, se você já morou junto com uma parceira/parceiro, casado ou não, preencha 

o quadro abaixo. Se não, passe para a questão seguinte. 
 

 
 

Ordem do 
casamento 

Idade do entrevistado 
na época  

Idade da parceira na 
época  

Duração da 
união 

Filhos 
 

Masc. Fem. 

1º      

2º      

3º      

4º      

 
 

D -  Filhos 
 

1. Você tem filhos?   
 

• Não.................1  Passe para a pergunta 3 
• Sim.................2   Se sim, preencha o quadro abaixo: 

 
Informações 

 

Cri. 1 Cri. 2 Cri. 3 Cri. 4 Cri. 5 Cri. 6 

Nome do filho       

Sua idade no nascimento da criança        

Idade da mãe no nascimento       

Estava em um relacionamento estável com a mãe 

da criança quando ela concebido? 

      

Meses após o inicio do relacionamento       

Planejado? (sim=1, não=2)       

Desejado (sim=1, não=2)       

Mora com esse filho? (sim=1, não=2)       

 

2.. Além dos filhos que já tem, planeja ter mais?  
• Não ........................1  
• Sim......................... 2 Se sim, quantos? ___________ 
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Se você não tem filhos, responda à pergunta seguinte: 
 
3.  Você planeja ter filhos? 
• Não ........................1  
• Sim......................... 2 Se sim, quantos? ___________ 
 
4. Alguma de suas parceiras teve alguma gestação que não resultou em nascimento? 
• Não ........................1  
• Sim......................... 2 Quantas gestações?   __________  
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Anexo B 
 

D - Inventário de Orientação Sóciossexual 

1- Com quantas parceiras sexuais diferentes você teve relação sexual durante o ano 
passado? _______ (Se não souber um número exato, responda com uma quantidade 
estimada. Por favor, não deixe de responder.) 

2- Quantas parceiras sexuais diferentes você estima que terá nos próximos 5 anos? (Por 
favor, dê uma estimativa realista e específica) _________ 

3- Com quantas parceiras sexuais diferentes você teve relações sexuais somente uma vez? 
________ (Se não souber um número exato, responda com uma quantidade estimada. Por 
favor, não deixe de responder.) 

4-  Com que freqüência você fantasia ter relação sexuais com outra pessoa além da sua 
parceira atual? 

Assinale somente uma das respostas abaixo 
(1) Nunca                          (5) Uma vez por semana 
(2) Uma vez a cada 2 ou 3 meses              (6) Poucas vezes em cada semana 
(3) Uma vez por mês                                  (7) Quase uma vez por dia 
(4) Uma vez a cada duas semanas            (8)Pelo menos uma vez por dia 

 
Nas perguntas seguintes, ao responder, peço que você avalie o quanto você concorda com 
cada afirmação, dando uma nota de 1 a 9, em que 1 significa discorda fortemente, o 2 significa 
discorda bastante; e assim por diante até 9, que significa concordo fortemente. Assinale  com 
um X a sua nota para cada pergunta. 
 

5- Por mim tudo bem fazer sexo sem amor: 
 

Discordo 
fortemente 

       Concordo 
fortemente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

6- Eu consigo me imaginar confortável e gostando de ter relações de sexo casual com 
diferentes parceiras:  

 
Discordo 

fortemente 
       Concordo 

fortemente 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
7- Eu precisaria estar muito vinculado (emocional e psicologicamente) a alguém para me 

sentir confortável e poder apreciar plenamente um relacionamento sexual: 
 

Discordo 
fortemente 

       Concordo 
fortemente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 

 

 

78

Anexo C 
E - Estilo de Relacionamento 

Vão ser apresentadas agora algumas descrições de estilos de relacionamento, ou seja, como 
as pessoas se ligam afetivamente, com o que se preocupam, com o que se sentem bem. 
Pedimos que você avalie o grau de semelhança entre o que você costuma sentir e cada uma 
das afirmações que serão apresentadas. Dê uma nota para cada afirmação, desde 1 = não tem 
nada a ver comigo, até 5 – tem tudo a ver comigo. 

 
 Não tem 

nada a ver 
comigo 

 
1 

Tem um 
pouco a 

ver comigo 
 
2 

Tem mais ou 
menos a 

ver comigo 
 

3 

Tem bastante 
a 

ver comigo 
 
4 

Tem tudo  
a ver 

comigo 
 

5 

1. Acho relativamente fácil me aproximar das 
pessoas.      

2. Acho difícil confiar nos outros. 
     

3. Muitas vezes fico preocupado pensando se 
minha parceira amorosa realmente me ama.       

4. Acho que as outras pessoas não querem se 
aproximar de mim tanto quanto eu gostaria.      

5. Eu me sinto bem confiando nas outras 
pessoas.      

6. Eu não me incomodo quando as pessoas 
ficam muito ligadas afetivamente a mim.       

7. Eu acho que as pessoas nunca estão lá 
quando a gente precisa delas.      

8. Eu me incomodo um pouco com a 
proximidade afetiva das outras pessoas.       

9. Freqüentemente me preocupo com a 
possibilidade do meu parceiro amoroso não 
querer mais ficar comigo. 

     

10. Quando demonstro meus sentimentos para 
os outros, tenho medo que eles não sintam o 
mesmo por mim. 

     

11. Muitas vezes me pergunto se minhas 
parceiras amorosas realmente gostavam de 
mim. 

     

12. Eu me sinto bem quando estabeleço 
relações próximas com outras pessoas.      

13. Eu não gosto quando alguém fica muito 
ligado afetivamente a mim.       

14. Eu sei que as pessoas estarão lá quando 
eu precisar delas.      

15. Eu quero me aproximar das pessoas, mas 
tenho medo de me ferir.      

16. Eu acho difícil confiar inteiramente nos 
outros.      

17. Em geral, minhas parceiras amorosas 
querem que eu fique emocionalmente mais 
próxima delas do que eu gostaria. 

     

18. Não tenho certeza de poder contar sempre 
com os outros quando eu precisar deles.      
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Anexo D 
 

 
 

 
Prezado Senhor: 

 

Venho através de este documento convidá-lo a participar de uma pesquisa que está 

sendo realizada em Salvador, pela mestranda Akemy Brandão Mochizuki, e orientada pela 

Profa. Eulina Lordelo do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal 

da Bahia, e que tem como título “CONDIÇÕES DE VIDA DA INFÂNCIA, APEGO ADULTO E 

CARREIRA REPRODUTIVA”.  

A sua participação é voluntária. Serão feitas perguntas sobre suas experiências e 

história de vida. Os dados são confidenciais e serão analisados em grupo, sem identificação 

dos respondentes. Apenas os pesquisadores terão acesso direto aos questionários. Não 

existem respostas certas ou erradas. É muito importante para a pesquisa que você dê a sua 

opinião sincera. Não há riscos envolvidos, mas você poderá, a qualquer momento, desistir da 

sua participação na pesquisa. 

Quaisquer informações adicionais ou esclarecimentos acerca dessa pesquisa poderão 

ser obtidos junto aos pesquisadores pelos telefones (71) 9234-4303, 9632-9001 ou pelos e-

mails  akemy@ufba.br ou eulina@ufba.com 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Eu, _________________________________________________________. Considero-me 

informado sobre a pesquisa “Condições de vida da infância, Apego Adulto e Carreira 

Reprodutiva”. Aceito participar e consinto que os questionários sejam utilizados para a coleta 

de dados grupais da pesquisa. 

 
 
 
Data  _____/______/____                   _____________________________________ 
 
        Assinatura do entrevistado 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
Instituto de Psicologia 

Núcleo de Pesquisa sobre 
Infância e Contextos Culturais  


