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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, é inegável a influência que a tecnologia e, consequentemente, os 

meios de comunicação social exercem sobre os indivíduos, nos seus quotidianos, nos 

seus pensamentos, emoções ou ações, principalmente, em idades mais jovens, pela 

frequente utilização que estes que dão às tecnologias. 

Salienta-se que, hoje em dia, os jovens não conseguem visualizar o seu mundo 

sem telemóvel, computador ou internet, verificando-se que a maioria das tarefas que 

realizam ao longo do dia só são, para si, concretizáveis através destes meios, 

principalmente no que concerne a manterem-se atualizados e em contacto com os 

grupos onde se inserem e que fazem parte dos seus ambientes.  

Neste sentido, é de todo relevante realizar estudos e aprofundar as abordagens já 

existentes relacionando-as com os efeitos que a utilização das novas tecnologias e dos 

media originam nas várias vertentes da vida dos indivíduos, principalmente na forma 

como estruturam a avaliação que realizam em relação a si próprios, no tipo de 

relacionamentos que estabelecem entre si e nas ações que exercem uns com os outros, a 

vários níveis, nomeadamente a nível sexual. Assim, de uma forma geral, este foi o 

objetivo principal deste trabalho. 

A presente dissertação surgiu com o intuito de estudar dois temas atuais que, 

apesar de distintos, têm em consideração a utilização das novas tecnologias e meios de 

comunicação social e a provável influência que os mesmos exercem sobre os seus 

utilizadores. Desta forma, o primeiro estudo empírico tinha como objetivo perceber se 

as avaliações que os indivíduos fazem de si próprios - satisfação com a imagem corporal 

e autoestima - são moldadas tendo em conta a influência de um grupo de fatores (i. e. 

consumo dos media). Este estudo propunha-se ainda a averiguar se existia uma relação 



 
 

XIV 

 

entre a satisfação com a imagem corporal e os níveis de autoestima. O segundo estudo 

visava apurar a adesão ao Sexting em Portugal, encarado como um novo comportamento 

sexual inerente à utilização das novas tecnologias de comunicação. Este estudo empírico 

é particularmente relevante, uma vez que, apesar do Sexting ser cada vez mais popular, 

ainda não existem neste país dados em relação à temática, tendo sido a revisão de 

literatura baseada em investigações internacionais. Estas condutas observam-se em 

diferentes faixas etárias, apesar de serem mais características dos jovens adultos. Não 

devem ser desconsideradas ou menosprezadas, uma vez que fornecerem informações 

marcantes relativamente ao estabelecimento de novos padrões de pensamento, de 

comportamento e de relacionamento entre indivíduos, que são relevantes não só para a 

Psicologia Clínica, mas também para outras áreas associadas ao estudo do 

comportamento humano. 
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Resumo 

Esta investigação pretende estudar a existência de uma relação entre a satisfação 

com a imagem corporal e os níveis de autoestima, estabelecendo comparações entre 

vários fatores independentes (sexo; idade; IMC; prática de atividade ou exercício físico; 

perceção de uma alimentação equilibrada; media mais utilizado; número de horas de 

utilização dos media; influência dos media nos hábitos de trabalho, dia a dia, e nas 

relações interpessoais). A amostra foi constituída por 301 indivíduos, com idades 

compreendidas entre os 18 e os 52 anos, do sexo feminino (N = 169) e do sexo 

masculino (N = 132). Os instrumentos utilizados consistiram no Questionário de 

Satisfação com a Imagem Corporal, na Escala de Autoestima de Rosenberg, validada e 

adaptada para a população portuguesa, e na elaboração de 5 questões demográficas, 2 

associadas aos hábitos de atividade física e de alimentação e 3 sobre a utilização dos 

meios de comunicação social. Os resultados demonstraram existir uma relação positiva 

entre a satisfação corporal e os níveis de autoestima, revelando que vários fatores (sexo, 

IMC, exercício físico, alimentação equilibrada e media mais utilizado) influenciam a 

satisfação com a imagem corporal e com os níveis de autoestima na amostra. 

Palavras-chave: satisfação com a imagem corporal, autoestima 
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Abstract 

This research aims to study the existence of a relation between body image 

satisfaction and self-esteem levels, making comparisons between several independent 

factors (gender; age; body mass índex; practice of physical activity or exercise; 

perception of a balanced diet; most used media; number of hours of media usage; media 

influence in work habits, daily life, and interpersonal relationships). The sample 

consisted in 301 individuals, aged between 18 and 52 years old, of feminine sex (N = 

169) and masculine sex (N = 132). The instruments used consisted in Body Image 

Satisfaction Questionnaire, the Rosenberg Self-Esteem Scale, validated and adapted for 

the portuguese population, and in the creation of 5 demographics questions, 2 associated 

with physical activity and food habits, and 3 related to the media consumption. The 

results showed that there was a positive relation between body satisfaction and self-

esteem levels, revealing that several factors (sex, body mass index, exercise, balanced 

diet and most used media) influence body image satisfaction and the self-esteem levels 

in the sample. 

Keywords: body image satisfaction, self-esteem  
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Na compreensão da beleza humana, é necessário considerar as comparações 

entre indivíduos realizadas com o intuito de avaliar e apurar o que é tido como belo, 

sendo utilizado como critério, na maioria das ocasiões, o nível de atração (Singh & 

Singh, 2011). Estas comparações resultam, frequentemente, numa procura incessante 

dos indivíduos pelo alcance do que é estabelecido como bonito (Singh & Singh, 2011). 

As indústrias da moda e da cosmética exploram esta luta por tais padrões de beleza, 

através da promoção e implementação dos mais variados produtos, associando-os à 

obtenção dos parâmetros estéticos estabelecidos, manifestando-se a sua maior influência 

no sexo feminino (Singh & Singh, 2011). 

Os ideais de beleza são muitas vezes estabelecidos e impostos através das 

celebridades e dos modelos, que se associam regularmente a estas empresas de moda e 

cosmética, através do negócio da publicidade, moldando e motivando indivíduos na 

obtenção de figuras corporais esbeltas, habitualmente associadas a uma imagem fashion 

(Apeagyei, 2008). Assim, os meios de comunicação social tendem a enfatizar o ideal 

magro no corpo feminino (Silverstein, Perdue, Peterson, & Kelly, 1986), principalmente 

através das apresentações das modelos de passerelle (Brenner & Cunningham, 1992). 

Só muito recentemente o mundo da moda começou a intervir no sentido de evitar que a 

magreza excessiva prevalecesse como referência (Faria & Carvalho, 2015). No entanto, 

se é verdade esta mudança na atitude da indústria, ainda é possível observar uma ênfase 

desmedida em imagens de silhuetas delgadas, o que poderá contribuir para a formação 

de estereótipos negativos relativamente a figuras corporais mais cheias e endomórficas 

(Faria & Carvalho, 2015; Puhl & Brownell, 2001). 

Assim, a formação da imagem corporal é largamente influenciada por 

determinados agentes sociais e culturais, como os media ou a família (Polce-Lynch, 

Myers, Kliewer, & Kilmartin, 2014), sendo a fase na qual o indivíduo se encontra num 
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dado momento que determinará uma maior ou menor influência dos mesmos fatores 

(Damasceno et al., 2006). A idealização da silhueta parece surgir como o resultado de 

combinações sociais, através de uma submissão a padrões que vigoram na sociedade 

atual, que define quais as características corporais consideradas desejáveis (Chaim, 

Izzo, & Sera, 2009). De acordo com Furnham, Badmin e Sneade (2002), os indivíduos 

sofrem determinadas influências e imposições socioculturais em relação ao alcance da 

figura corporal ideal, principalmente nas sociedades ocidentais que contribuem e 

encorajam a luta pelo corpo perfeito, uma vez que o mesmo traduz símbolos culturais 

associados a conquistas e atributos pessoais. Neste sentido, a satisfação com a imagem 

corporal parece relacionar-se com a opinião de outros indivíduos, isto é, com o alcance 

de um peso e figura corporal considerada atraente perante o olhar de outros, sendo 

desvalorizada a perceção do próprio em relação ao seu corpo (Chaim et al., 2009). 

Na opinião de Jung e Lennon (2003) e Apeagyei (2008), os meios de 

comunicação social determinam uma influência fundamental na modificação e 

moldagem dos ideais de beleza e de atração culturais, ganhando dimensão através da 

indústria do entretenimento e da publicidade, tanto na forma impressa como digital (i.e 

internet). Desta forma, os media são tidos como os instrumentos mais poderosos na 

promoção do padrão de corpo ideal nas sociedades em geral, apesar de existirem outros 

meios que também se revestem da maior importância, nomeadamente a pressão entre 

pares (Silverstein et al., 1986). Estes meios proporcionam alguma pressão externa nos 

ideais de aparência física masculinos e femininos, principalmente em indivíduos mais 

jovens, como os adolescentes (Polce-Lynch et al., 2014).  

Assim, realça-se que apesar da sociedade enfatizar de forma especial a aparência 

feminina (McCauley, Mintz, & Glenn, 1988), ao longo das últimas décadas é cada vez 

maior o destaque atribuído à imagem corporal masculina, verificando-se uma superior 
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predominância de imagens nos media de corpos masculinos tonificados e trabalhados, 

muitas vezes alcançados através de métodos pouco naturais e saudáveis, mas que 

conseguem cativar o interesse dos indivíduos (Elliott & Elliott, 2005; Pope Jr., 

Olivardia, Gruber, & Borowiecki, 1999). De acordo com Pope Jr. et al., (1999), são as 

questões culturais que determinam uma maior ou menor preocupação pela estética 

corporal, sendo cada vez maior, principalmente no ocidente, o número de homens que 

são influenciados pelos meios de comunicação social e pela moda, aceitando o que estes 

estabelecem como atrativo e fisicamente desejável. Desta forma, nos homens, enquanto 

adolescentes e adultos jovens, verifica-se uma valorização por estereótipos mais fortes, 

associados a elevados índices de massa muscular, com baixas percentagens de massa 

gorda (Damasceno et al., 2006). Assim, o aumento de massa muscular é, atualmente, 

percebido como uma condição estética fundamental nos homens, independentemente da 

sua orientação sexual, sendo encarado como um símbolo cultural de masculinidade 

(Connel, 1995). Segundo Connel (1995), a causa para o aumento das preocupações 

masculinas relativamente ao seu corpo, poderá ter sido originada pela conquista 

feminina da igualdade de géneros em várias áreas. 

Torna-se relevante realçar que as influências sociais contemporâneas podem 

atuar como preditores da avaliação da autoestima, ou seja, observa-se que a aceitação de 

mensagens dos media (i.e. televisão, filmes, publicidades), relativas ao valor atribuído à 

aparência física, relaciona-se frequentemente de uma forma negativa com os 

sentimentos gerais do Self (Polce-Lynch et al., 2014). Segundo Furnham et al. (2002), 

dependendo das circunstâncias em que os sujeitos se encontram, a insatisfação com a 

imagem corporal poderá conduzir a uma redução dos valores de autoestima ou serão os 

baixos valores de autoestima que condicionarão o sentimento de insatisfação com a 

imagem corporal. Porém, de uma forma geral, indivíduos que nutram um sentimento 
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negativo em relação a si próprios e ao seu ambiente, manifestarão uma maior propensão 

para a auto desvalorização, principalmente se estiverem inseridos numa cultura que 

detenha padrões corporais exigentes (Furnham et al., 2002). 

Os estudos sobre a imagem corporal têm-se centrado, fundamentalmente, na 

relação entre a satisfação ou insatisfação corporal e o peso dos indivíduos, assim como 

na relação entre a satisfação ou insatisfação corporal e os níveis de autoestima. Assim, 

relativamente ao estudo da relação entre a imagem corporal e o peso dos indivíduos, 

verifica-se na investigação de McCauley et al. (1988), que é significativa a percentagem 

de indivíduos de ambos os sexos que tem cuidados com a sua aparência e o seu peso, 

verificando-se por parte destes várias tentativas para atingir os pesos e tamanhos 

definidos pela sociedade. Os autores observaram que os homens manifestam uma maior 

insatisfação corporal quando se encontram em categorias de baixo peso, enquanto as 

mulheres demonstram o seu desagrado em relação ao seu corpo perante o excesso de 

peso (McCauley et al., 1988). Estes resultados vão de encontro às prescrições 

socioculturais encorajando práticas que levem a uma maior conformidade com os 

padrões estéticos considerados ideais para homens e para mulheres (McCauley et al., 

1988). 

Da mesma forma, na investigação de Furnham et al. (2002), foi possível 

observar que as diferenças entre homens e mulheres, no que se refere aos índices de 

insatisfação com a imagem corporal, verificaram-se ao nível de zonas corporais 

específicas. Por exemplo, a maioria dos rapazes deseja aumentar de tamanho na região 

superior do corpo, enquanto a maioria das raparigas deseja diminuir o tamanho da 

região inferior do corpo (Furnham et al., 2002). Importa ter em consideração que 

atualmente a ideia do perfecionismo corporal deixou de ser um fenómeno exclusivo das 

mulheres. Aliás, de acordo com os mesmos autores, poderá dizer-se que nunca assim 
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foi, mas que só agora, com a consolidação de uma maior proximidade na igualdade 

entre géneros, as preocupações estéticas por parte dos homens tenham ganho alguma 

forma nas últimas décadas. A insatisfação corporal no caso dos homens tende a estar 

associada a questões tanto de perda, como do aumento do peso. Furnham et al. (2002) 

constataram uma percentagem notavelmente maior de indivíduos masculinos 

insatisfeitos que se consideram abaixo do peso ideal, comparativamente com um 

número menor de sujeitos que se julgava com excesso de peso. Este desejo masculino 

de ganho de peso poderá relacionar-se com a ambição de ser mais musculado e de se 

alcançar a silhueta ideal masculina em V (Furnham et al., 2002).  

Relativamente ao estudo da relação entre a imagem corporal e os níveis de 

autoestima, destaca-se a investigação de McCauley et al. (1988) que apurou a existência 

de uma relação entre a satisfação corporal e os níveis de autoestima, verificando que 

níveis elevados de satisfação corporal se associam com níveis elevados de autoestima 

social nos homens e nas mulheres, independentemente dos vários fatores que possam 

influenciar a relação (i. e. peso, idade, ambiente). 

No entanto, na investigação de Furnham et al. (2002), não se verificaram 

correlações significativas entre a insatisfação com a imagem corporal e o peso, 

juntamente com os níveis de autoestima em rapazes adolescentes. Porém, em raparigas 

adolescentes, a insatisfação com a imagem corporal surgiu frequentemente associada 

com baixos níveis de autoestima (Furnham et al., 2002). Estes resultados traduziram um 

comprometimento elevado e tradicional das mulheres em corresponderem aos padrões 

culturais de beleza, principalmente na atualidade, onde a satisfação com a imagem 

corporal atua como um agente na manutenção da autoestima, influenciando a 

preocupação com a gestão do próprio peso (Furnham et al., 2002).  
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Este estudo vai de encontro com as investigações realizadas por Polce-Lynch et 

al. (2014) Wilcox e Laird (2000) onde é introduzido o fenómeno dos meios de 

comunicação social como variável. Na investigação de Wilcox e Laird (2000) foi 

possível apurar que algumas mulheres se sentiam infelizes após a visualização de 

imagens de modelos esbeltas, ficando consideravelmente preocupadas com o seu peso, e 

relatando uma redução na autoestima. De acordo com os autores, estas preocupações, 

resultantes do impacto dos media, poderão estar na base dos sentimentos negativos em 

alguns indivíduos mais suscetíveis à persuasão, levando-os a sentirem-se mal em 

relação a si próprios.  

No estudo de Polce-Lynch et al. (2014) observou-se um o domínio destes meios 

que originou a formação de sentimentos negativos e um decréscimo dos níveis de 

autoestima, maioritariamente sobre a imagem corporal feminina (Polce-Lynch et al., 

2014). Desta forma, a ligação entre a autoestima e os media foi mais visível 

considerando a aparência física de raparigas do que de rapazes adolescentes, apurando-

se que as raparigas se sentem melhor consigo próprias quando se percecionam em 

conformidade com os ideais culturais (Polce-Lynch et al., 2014). Os autores concluíram 

que as imagens culturais de género, promovidas pelos media, apareciam associadas à 

apreciação valorativa que os adolescentes faziam da sua própria aparência física 

(autoestima), bem como de si próprios (autoconceito) de uma forma geral. 

Assim, de uma forma global, o presente estudo pretende apurar de que forma a 

opinião do indivíduo em relação ao seu corpo é moldada considerando a influência de 

uma série de variáveis independentes, nomeadamente o consumo dos media, uma vez 

que existe uma frequente exposição a estes meios (i. e. internet, televisão, publicidade). 

Neste sentido, o objetivo principal visa verificar se existe uma relação entre a satisfação 

com a imagem corporal e os níveis de autoestima. Os objetivos específicos consistem na 



Running head: IMAGEM CORPORAL E AUTOESTIMA 
 
 

25 

 

comparação de diferenças estatisticamente significativas entre a satisfação com a 

imagem corporal e a autoestima relativamente ao: i) sexo; ii) idade; iii) índice de massa 

corporal; iv) prática de atividade ou exercício físico; v) perceção de uma alimentação 

equilibrada; vi) media mais utilizado; vii) número de horas de utilização dos media; viii) 

influência dos media nos hábitos de trabalho, dia a dia, e nas relações interpessoais. 

 

Metodologia 

Esta investigação caracteriza-se por ser um estudo do tipo exploratório, de 

caráter nomotético, quantitativo, que recorre ao método quasi-experimental, e com um 

desenho transversal. Recorre-se às técnicas descritivas e comparativas, para explorar, 

descrever, compreender e comparar o efeito que vários agentes, principalmente os 

meios de comunicação social, exercem atualmente na maneira como os indivíduos 

organizam os seus afetos em relação aos seus corpos, como a satisfação corporal e a 

autoestima. 

A amostra foi recolhida online, uma vez que o questionário foi disponibilizado 

em formato digital numa plataforma na internet. Este questionário possuía uma breve 

explicação que esclarecia de forma simples e rápida qual o objetivo do estudo. 

No quadro seguinte, é possível observar a descrição da amostra (Quadro 1). 
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Quadro 1: Caracterização da amostra 

_____________________________________________________________________________________ 

         N                       % 

       ___________________________________ 

Sexo          

Masculino                   132          (43.9) 

Feminino                                                                                                              169                   (56.1) 

Idade 

Jovens adultos (18-24 anos)                                                                                158                    (52.5) 

Adultos (25-52 anos)                  143                   (47.5) 

IMC 

Abaixo do peso                    20           (6.6) 

Peso Ideal                   211          (70.1) 

Sobrepeso                    60          (19.9) 

Obesidade                    10           (3.3) 

Realiza alguma atividade ou exercício físico 

Sim                    177          (58.8) 

Não                    124          (41.2) 

Possui uma alimentação equilibrada 

Sim                    191          (63.5) 

Não                    110          (36.5) 

Media mais utilizado 

Internet                   286          (95.0) 

Televisão e rádio                                                                                                15                       (5.0)            

Nº de horas diárias despendidas na utilização dos media 

0-1h                    13           (4.3) 

1-2h                    51          (16.9) 

2-3h                    78          (25.9) 

3-4h                    65          (21.6) 

4-5h                    39          (13.0) 

>5h                    55          (18.3) 

Influência dos media nos hábitos de trabalho, dia a dia, e relações interpessoais 

Sim                   246          (81.7) 

Não                    55          (18.3) 

 

 

O estudo inclui 8 variáveis independentes (sexo – masculino e feminino; idade – 

jovens adultos e adultos; IMC – abaixo do peso (< 18.5), peso ideal (18.6 até 24.9), 

sobrepeso (25.0 até 29.9), obesidade (> 30); prática de atividade/exercício físico – sim e 

não; perceção de alimentação equilibrada – sim e não; media mais utilizado – internet e 

televisão/rádio; número de horas de utilização dos media – 0-1h, 1-2h, 2-3h, 3-4h, 4-5h, 

>5h; influência dos media nos hábitos de trabalho, dia a dia, e relações interpessoais – 

sim e não) e 2 variáveis dependentes (satisfação com a imagem corporal; autoestima). 
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Instrumentos 

Os dados foram recolhidos através de questionários de autopreenchimento. 

Elaboraram-se 5 questões demográficas, 2 relativamente aos hábitos de atividade física 

e de alimentação e 3 sobre a utilização dos meios de comunicação social, de forma a 

perceber a dinâmica da amostra em diversos aspetos. A recolha do peso e da altura dos 

participantes permitiu calcular o índice de massa corporal (IMC) e classificá-los de 

acordo com a categorização estabelecida pela World Health Organization (2003).O 

formato das questões variava entre respostas diretas e de escolha múltipla.   

O Questionário de Satisfação com a Imagem Corporal foi um dos instrumentos 

utilizados nesta investigação, elaborado por Raust-von Wright (1989), tendo sido 

utilizada a versão traduzida e validada para a população portuguesa por Vasconcelos 

(1985), que permitiu recolher informação relativamente às preferências dos vários 

elementos que constituem o próprio corpo e a aparência dos indivíduos. Este 

questionário é constituído por trinta itens (i. e. “cabelo”; “ancas”; “peito”, “volume 

corporal”, “altura”) onde o participante irá indicar, segundo uma escala de likert, as suas 

preferências: (1) “não gosto”; (2) “gosto pouco”; (3) “gosto”; (4) “gosto bastante “; e (5) 

“gosto muito”. A pontuação varia entre um mínimo de 30 pontos e o valor máximo de 

150 pontos. 

Foi também empregue a Escala de Autoestima de Rosenberg (1965) - Rosenberg 

Self-Esteem Scale, traduzida e adaptada para a população portuguesa (Vasconcelos-

Raposo, Fernandes, Teixeira, & Bertelli, 2011). Este instrumento visa estimar qual a 

consideração que o indivíduo detém sobre as suas características pessoais. Esta escala é 

constituída por 10 itens, onde cinco estão articulados de forma positiva (i. e. “Sinto-me 

satisfeito comigo mesmo”) e os restantes de forma negativa (i. e.“ Sinto que não tenho 

muito do que me orgulhar”), estabelecendo uma concordância. Na análise estatística, os 
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itens negativos terão de ser invertidos. Posto isto, os itens deste instrumento estão 

dispostos conforme uma escala de likert, com as seguintes respostas possíveis: (1) 

“Discordo plenamente”, (2) ” Discordo”, (3) “Concordo”, e (4) “Concordo plenamente”. 

O resultado final resulta da média obtida entre os 10 itens, onde 10 é considerado o 

mínimo, que representa o nível mais baixo de autoestima, e 40 o máximo, que indica o 

nível mais elevado de autoestima. O α de Cronbach da escala é de .85, o que indica que 

uma boa consistência interna entre os itens (Vasconcelos-Raposo et al., 2011). 

 

Análise estatística 

Inicialmente foi realizada a estatística descritiva dos dados da amostra, através 

do cálculo da frequência relativa (%), que permitiu caracterizar a amostra de uma forma 

geral, dos indicadores de tendência central e de dispersão, a média (M) e desvio-padrão 

(DP), respetivamente, e dos valores de α de Cronbach que permitiram avaliar a 

consistência interna dos itens das escalas. Os coeficientes de skewness e kurtosis foram 

calculados para as variáveis dependentes, com o intuito de realizar a análise univariada 

da normalidade, encontrando-se os valores compreendidos dentro do intervalo de ± 1, 

pelo que se assumiu a normalidade da distribuição da amostra. Em seguida, foram 

concretizadas análises de variância multivariadas (MANOVA), sucedendo as análises 

de variância one-way (ANOVA), que visavam apurar as diferenças entre as várias 

variáveis independentes relativamente à satisfação corporal e à autoestima. O partial 

eta-squared (ɲp²) permitiu medir o tamanho do efeito entre grupos de acordo com a 

seguinte classificação: pequeno (> 0.01), moderado (> 0.06) e elevado (> 0.14) 

(Watson, 2015). O coeficiente de correlação de Pearson (r
2
) foi utilizado para avaliar a 

relação entre as duas variáveis dependentes, encontrando-se no intervalo ± 1. O 

coeficiente de correlação é uma medida standard utilizada para avaliar o tamanho do 
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efeito observado entre as variáveis (Field, 2009) e segue a seguinte classificação: efeito 

pequeno (± .010), efeito moderado (± .059) e efeito elevado (± .138) (Becker, 2015). 

Todos os procedimentos estatísticos foram realizados com recurso à utilização do 

programa SPSS Statistics (versão 21.0). 

 

Resultados 

No Quadro 2 é possível visualizar a estatística descritiva (média e desvio-

padrão), as medidas da normalidade univariada (skewness e kurtosis), e o α de 

Cronbach, da satisfação corporal e da autoestima. Através da análise dos valores de α 

verificou-se que existia uma boa consistência interna nos dados da amostra, com valores 

acima de .80, sendo possível averiguar, mediante os valores de skewness e kurtosis, que 

a distribuição da amostra era normal, uma vez que os valores se encontram inseridos no 

intervalo de ± 1. 

 

Quadro 2: Média, desvio-padrão, valores de skewness, kurtosis e alpha de Cronbach das 

escalas de satisfação corporal e de autoestima 

______________________________________________________________________________________________ 

       M ± DP         skewness          kurtosis              α 
    ______________________________________________________________________ 

    Satisfação Corporal               97.16 ± 17.65             .56             .79            .95 

      Autoestima                31.21 ± 5.66            -.45            -.09            .91 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Na análise multivariada MANOVA verificou-se que existiam diferenças 

estatisticamente significativas para os grupos masculino/feminino (F(2, 298) = 5.353, p = 

.005, Wilk’s λ = .965), apesar de terem apresentado um efeito pequeno (ɲp²  = .035), em 

relação à satisfação corporal e à autoestima. 

A análise univariada ANOVA apresentou resultados estatisticamente 

significativos para a satisfação com a imagem corporal (p = .001), com um efeito 
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pequeno (ɲp²  = .035), num IC 95% 95.583 – 99.555, onde o grupo masculino exibiu os 

resultados mais elevados (M = 100.87) (ver Quadro 3). 

 

Quadro 3: Médias (M), desvios-padrão (DP) e efeitos univariados da satisfação corporal 

e da autoestima por sexo 

______________________________________________________________________________________________ 

                                                                Sexo    

                                            Masculino            Feminino              F              p             ɲp ² 

                                                             M ± DP             M ± DP   
    ______________________________________________________________________  

Satisfação Corporal       100.87 ± 17.50        94.27 ± 17.27           10.71          .001        .035      

     Autoestima                              31.76 ± 5.40        30.78 ± 5.83             2.279         .132        .008 

______________________________________________________________________________________________ 

   

Foi utilizada a análise multivariada (MANOVA) para avaliar a associação entre 

idades em relação à autoestima e à satisfação corporal, revelando que não existiam 

resultados estatisticamente significativos para os grupos jovens adultos/adultos (F(2, 298) 

= .291, p = .748, Wilk’s λ = .998, nem efeito (ɲp²  = .002). 

A análise univariada (ANOVA) demonstrou que não existiam diferenças 

estatisticamente significativos para a satisfação com a imagem corporal (p = .637), num 

IC 95% 95.131 - 99.146, e para a autoestima (p = .728), num IC 95% 30.571 - 31.858, 

verificando-se que não existia qualquer efeito para as duas variáveis (ɲp²  = .001) (ver 

Quadro 4). 

 

Quadro 4: Médias (M), desvios-padrão (DP) e efeitos univariados da satisfação corporal 

e da autoestima por idade 

______________________________________________________________________________________________ 

                                         Idade          

                                          Jovens Adultos             Adultos              F             p            ɲp ² 

M ± DP                   M ± DP   
    ______________________________________________________________________  

Satisfação Corporal            97.62 ± 18.01           96.66 ± 17.19        .223       .637        .001 

       Autoestima             31.10 ± 5.79             31.33 ± 5.53          .121       .728        .001  

______________________________________________________________________________________________ 
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Na análise multivariada (MANOVA), com o intuito de apurar a associação entre 

o índice de massa corporal em relação à autoestima e à satisfação corporal, observou-se 

que existiam diferenças estatisticamente significativas para os grupos do IMC (F(6, 592) = 

2.911, p = .008, Wilk’s λ = .943), com efeito pequeno (ɲp²  = .029). 

A análise univariada (ANOVA) mostrou resultados estatisticamente 

significativos para a satisfação com a imagem corporal (p = .012), com um efeito 

pequeno (ɲp²  = .036), num IC 95% 91.985 – 99.081, onde o grupos abaixo do peso (M 

= 103.40) e sobrepeso (M = 99.68) apresentaram os resultados mais elevados (ver 

Quadro 5). 

 

Quadro 5: Médias (M), desvios-padrão (DP) e efeitos univariados da satisfação corporal 

e da autoestima pelo índice de massa corporal 

______________________________________________________________________________________________        

                                                              Satisfação Corporal                          Autoestima                                              

                                                                        M ± DP                                        M ± DP           

                                           ________________________________________________________________________  

                IMC        

      Abaixo do Peso                                103.40 ± 18.10                                29.80 ± 5.69 

          Peso Ideal                                       96.55 ± 16.28                                31.13 ± 5.63 

          Sobrepeso                                       99.68 ± 20.24                                32.48 ± 5.33 

          Obesidade                                      82.50 ± 21.10                                 28.10 ± 6.87 

                F                                                     3.723                                              2.485 

                p                                                      .012                                                 .061 

               ɲp ²                                                    .036                                                .024 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Recorreu-se à análise multivariada (MANOVA) para avaliar a associação entre a 

prática de uma atividade ou exercício físico em relação à autoestima e à satisfação 

corporal, verificando-se que existiam diferenças estatisticamente significativas para os 

grupos que praticavam uma atividade/exercício físico (F(2, 298) = 11.254, p < .001, Wilk’s 

λ = .930), de efeito moderado (ɲp ²  = .070). 

A análise univariada (ANOVA) apresentou resultados estatisticamente 

significativos para a satisfação com a imagem corporal (p < .001), com um efeito 
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moderado (ɲp²  = .066), num IC 95% 94.382 – 98.320, e para a autoestima (p = .004), 

com um efeito pequeno (ɲp²  = .027), num IC 95% 30.399 – 31.687, onde o grupo que 

praticava uma atividade ou exercício físico apresentou resultados mais elevados (M = 

100.96 para a satisfação corporal e M = 31.99 para a autoestima) (ver Quadro 6). 

 

Quadro 6: Médias (M), desvios-padrão (DP) e efeitos univariados da satisfação corporal 

e da autoestima pela prática de uma atividade ou exercício físico 

______________________________________________________________________________________________ 

                                     Atividade ou exercício físico                     

                                                         Sim                           Não                     F                p               ɲp ²   

                                                      M ± DP           M ± DP   

               ________________________________________________________________________  

Satisfação Corporal            100.96 ± 17.52             91.74 ± 16.45         21.223         .001            .066 

      Autoestima  31 .99 ± 5.20               30.10 ± 6.10            8.353          .004            .027  

______________________________________________________________________________________________ 

 

Foi utilizada a análise multivariada (MANOVA) para avaliar a associação entre 

a perceção de uma alimentação equilibrada em relação à autoestima e à satisfação 

corporal, observando-se diferenças estatisticamente significativas para nos grupos desta 

variável (F(2, 298) = 8.245, p = .001, Wilk’s λ = .948), com efeito pequeno (ɲp ²  = .052). 

A análise univariada (ANOVA) apresentou resultados estatisticamente 

significativos para a satisfação com a imagem corporal (p = .002), com um efeito 

pequeno (ɲp²  = .030), num IC 95% 94.253 – 98.354, e para a autoestima (p < .001), 

com um efeito pequeno (ɲp²  = .043), num IC 95% 30.229 – 31.534, onde o grupo que 

se percecionava com uma alimentação equilibrada demonstrou valores mais elevados 

(M = 99.50 para a satisfação corporal e M = 32.10 para a autoestima) (ver Quadro 7). 
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Quadro 7: Médias (M), desvios-padrão (DP) e efeitos univariados da satisfação corporal 

e da autoestima para a perceção de uma alimentação equilibrada 

______________________________________________________________________________________________ 

   Alimentação equilibrada                         

                                                  Sim                         Não                       F                p              ɲp ² 

                                               M ± DP                   M ± DP 
      _____________________________________________________________________  

    Satisfação Corporal                   99.50 ± 71.92          93.11 ± 16.49            9.396          .002          .030 

          Autoestima                            32.10 ± 5.25            29.66 ± 6.02            13.475          .001          .043 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Através da análise multivariada (MANOVA) para o media mais utilizado 

verificou-se que existiam diferenças estatisticamente significativas nos grupos internet e 

televisão/rádio (F(2, 298) = 7.123, p = .001, Wilk’s λ = .954), com efeito pequeno (ɲp²  = 

.046), relativamente à satisfação corporal e à autoestima. 

A análise univariada (ANOVA) apresentou resultados estatisticamente 

significativos para a satisfação com a imagem corporal (p = .019), com um efeito 

pequeno (ɲp²  = .018), num IC 95% 87.686 – 96.820, onde o grupo que utiliza mais 

frequentemente a internet apresentou os resultados mais elevados (M = 97.71) (ver 

Quadro 8). 

 

Quadro 8: Médias (M), desvios-padrão (DP) e efeitos univariados da satisfação corporal 

e da autoestima por media mais utilizado 

______________________________________________________________________________________________ 

    Media mais utilizado                               

                                        Internet                  Televisão e rádio              F               p              ɲp ² 

                                        M ± DP                         M ± DP 
    ______________________________________________________________________  

      Satisfação Corporal          97.71 ± 17.73                86.80 ± 12.54                 5.522         .019         .018 

          Autoestima                     31.09 ± 5.65                  33.53 ± 5.44                  2.678         .103          .009 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Foi utilizada a análise multivariada (MANOVA) para avaliar a associação entre 

o número de horas de utilização dos media em relação à autoestima e à satisfação 

corporal, revelando que não existiam diferenças estatisticamente significativas para os 
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grupos do número de horas de utilização (F(10, 588) = .552, p =.853, Wilk’s λ = .981, nem 

efeito (ɲp²  = .009). 

A análise univariada (ANOVA) não apresentou resultados estatisticamente 

significativos para a satisfação com a imagem corporal (p = .739), num IC 95% 94.818 

– 99.591, e para a autoestima (p = .845), num IC 95% 30.609 – 32.140, verificando-se 

que não existia qualquer efeito (ɲp²  = .009 e ɲp²  = .007, respetivamente). 

 

Recorreu-se à análise multivariada (MANOVA) para avaliar a associação entre a 

influência dos media em relação à autoestima e à satisfação corporal, observando-se que 

não existiam diferenças estatisticamente significativas para os grupos da influência dos 

media (F(2, 298) = .002, p = .998, Wilk’s λ = 1), nem efeito (ɲp²  < .001).  

A análise univariada (ANOVA) não apresentou resultados estatisticamente 

significativos para a satisfação com a imagem corporal (p = .960), num IC 95% 94.526 

– 99.716, e para a autoestima (p = .947), num IC 95% 30.360 – 32.023, observando-se 

que não existia qualquer efeito (ɲp²  = .001) (ver Quadro 9).  

 

Quadro 9: Médias (M), desvios-padrão (DP) e efeitos univariados da satisfação corporal 

e da autoestima por influência dos media 

______________________________________________________________________________________________ 

                     Influência dos media                                    

                                                             Sim                              Não                       F              p             ɲp ² 

                                                         M ± DP                         M ± DP   
    ______________________________________________________________________  

Satisfação Corporal     97.19 ± 17.88             97.05 ± 16.78            .003         .960         .001 

      Autoestima                     31.22 ± 5.62                   31.16 ± 5.89              .004         .947         .001  

______________________________________________________________________________________________ 

 

Calculou-se o coeficiente de correlação de Pearson para avaliar a relação entre a 

satisfação corporal e a autoestima, tendo sido observado que as variáveis correlacionam-
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se positivamente com um efeito elevado (r
2
 = .84), e esta correlação era estatisticamente 

significativa (p < .001) (ver Quadro 10). 

 

Quadro 10: Correlação entre a satisfação corporal e a autoestima 

______________________________________________________________________________________________ 

         Autoestima 

       r2 (Pearson)                                      p  

    ______________________________________________________________________  

    Satisfação Corporal                            .838                              .001  

______________________________________________________________________________________________ 

 

Discussão 

O presente estudo objetivou avaliar de que forma a satisfação corporal e a 

autoestima dos indivíduos se associavam, e se existiam diferenças significativas 

considerando a influência de variáveis independentes como sexo, idade, IMC, prática de 

atividade ou exercício físico, perceção de uma alimentação equilibrada, e 

principalmente em relação ao consumo dos media (media mais utilizado, número de 

horas de utilização dos media e influência dos media nos hábitos de trabalho, dia a dia, 

e nas relações interpessoais), devido à constante exposição a estes recursos (i. e. 

internet, televisão, publicidade). 

O primeiro objetivo proposto foi cumprido, confirmando-se que existia uma 

relação positiva entre a satisfação com a imagem corporal e os níveis de autoestima. 

Este resultado permite apurar que a perceção que o indivíduo do seu corpo e a opinião 

que desenvolve em relação ao mesmo influencia diretamente a avaliação que faz de si 

próprio, e uma vez que a relação é, neste caso, positiva, considera-se que o aumento da 

satisfação corporal origina o aumento da autoestima e vice-versa, enquanto a 

diminuição de uma das variáveis leva à diminuição da outra. 

Este resultado foi de encontro com a investigação realizada por McCauley et al. 

(1988) onde constataram que níveis elevados de satisfação corporal relacionavam-se 
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com níveis elevados de autoestima em ambos os sexos, manifestando assim a existência 

de uma relação positiva entre as duas variáveis. No mesmo sentido, Furnham et al. 

(2002) observaram que a insatisfação com a imagem corporal relacionava-se 

habitualmente com níveis reduzidos de autoestima. 

Por outro lado, salienta-se que esta investigação foi de encontro com a literatura 

que introduziu a influência dos meios de comunicação social na determinação dos 

valores de satisfação corporal e de autoestima (Apeagyei, 2008; Chaim et al., 2009; 

Furnham et al., 2002; Jung & Lennon, 2003; Polce-Lynch et al., 2014; Wilcox & Laird, 

2000). Assim, nos vários estudos considerou-se que os ideais, expectativas e satisfação 

associadas à imagem corporal são, fundamentalmente, determinadas por uma convenção 

de agentes sociais e culturais, como os media, que transmitem os padrões de beleza que 

vigoram na sociedade atual, especialmente no ocidente. 

Nas culturas ocidentais, o “corpo perfeito” surge articulado com certos símbolos 

culturais que traduzem conquistas e atributos pessoais dos indivíduos. Neste sentido, os 

vários autores concluíram que os meios de comunicação social possuem um papel 

crucial na modificação e influência nos padrões de beleza estabelecidos, uma vez que 

atuam como poderosos agentes na promoção do tipo de corpo e tamanhos ideais, 

principalmente nas sociedades ocidentais. 

Destaca-se também e de acordo com a literatura, que as imagens culturais de 

cada género, divulgadas pelos media, influenciam a avaliação que os indivíduos fazem 

da sua própria aparência física (autoestima) de uma forma geral (Polce-Lynch et al., 

2014). 

Neste sentido, na análise do consumo dos media, para o media mais utilizado, 

observaram-se diferenças significativas na satisfação com a imagem corporal e na 
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autoestima no grupo que recorria mais frequentemente à internet, apresentando 

resultados mais elevados na satisfação com a imagem corporal. 

Uma possível explicação para estes resultados consiste no facto de existir a 

possibilidade de selecionar a informação na internet, enquanto na televisão os 

indivíduos são submetidos a publicidades, imagens e mensagens que não desejam, 

através dos regulares intervalos na informação, mesmo escolhendo um canal ou um 

programa que pretendam acompanhar. Na internet, os indivíduos podem navegar pelas 

páginas que desejam, sem intervalos, e visualizar apenas conteúdos que os satisfaçam 

ou que lhes sejam úteis, existindo mesmo software especializado para bloquear 

publicidade e anúncios intrusivos e indesejados. Salienta-se ainda que os motores de 

busca (browsers) e as redes sociais utilizados pelos sujeitos filtram os conteúdos que 

consideram mais de maior interesse para os seus utilizadores, mediante o tipo de 

pesquisas realizadas e o tipo de páginas visualizadas por cada indivíduo em particular. 

Existe uma aprendizagem da tecnologia de forma a proporcionar uma melhor adaptação 

à subjetividade do seu utilizador. 

Contrariamente a estes resultados, na investigação de Wilcox e Laird (2000), os 

investigadores observaram que após a visualização de imagens de modelos esbeltas, o 

sexo feminino desenvolvia sentimentos negativos em relação a si próprias, verificando-

se uma diminuição nos níveis de autoestima e uma preocupação e insatisfação com o 

seu peso corporal. Para os investigadores, os media teriam algum impacto no 

desenvolvimento destes sentimentos e na redução dos níveis de autoestima. No mesmo 

sentido, no estudo de Polce-Lynch et al. (2014), os media surgiam associados à origem 

de sentimentos negativos e à redução da autoestima, igualmente no sexo feminino. Para 

os autores, as mulheres sentiam-se mais satisfeitas com a sua aparência quando se 
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percecionam em conformidade com o que é considerado ideal na sua cultura e 

sociedade. 

Através da pesquisa bibliográfica foi possível perceber que os estudos sobre a 

imagem corporal focavam-se, essencialmente, na relação entre a satisfação corporal e o 

peso ou o sexo dos indivíduos (Furnham et al., 2002; McCauley et al., 1988). Neste 

sentido, o presente estudo surgiu no sentido de complementar esta linha de investigação, 

acrescentando a avaliação na existência de diferenças entre grupos de idades, níveis de 

índice de massa corporal, e considerando a prática de atividade ou exercício físico e a 

perceção de realização de uma alimentação equilibrada. 

Através da análise multivariada e univariada verificaram-se diferenças 

significativas em relação ao sexo dos indivíduos, no que concerne à satisfação corporal 

e aos níveis de autoestima, observando-se que o grupo masculino apresentou resultados 

significativos e mais elevados na satisfação com a imagem corporal. 

Estes resultados podem ser uma demonstração da maior vulnerabilidade 

feminina perante a influência do mundo da moda e dos padrões de beleza que se 

encontrem em vigor, propondo-se que a autoestima e satisfação com a imagem corporal 

nas mulheres são frequentemente afetadas quando não corresponderem aos parâmetros 

que as rodeiam. 

Em relação aos grupos de idades, não se registaram diferenças significativas 

para a satisfação com a imagem corporal e níveis de autoestima. Esta ausência de 

variabilidade poderá relacionar-se com o facto da grande maioria dos indivíduos possuir 

uma idade no intervalo dos vinte anos de idade, apesar de se ter realizado uma divisão e 

um agrupamento para dois grupos etários, que distinguia entre jovens adultos e adultos, 

com uma idade mínima de 18 e um máximo de 52 anos. 
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Na análise do IMC verificou-se que existiam diferenças significativas nestes 

grupos, em relação à satisfação corporal e à autoestima, sendo possível observar que os 

grupos de baixo peso e sobrepeso apresentaram os resultados mais elevados de 

satisfação com a imagem corporal. 

Registaram-se diferenças significativas para a prática de atividade ou exercício 

físico e também para a perceção de uma alimentação equilibrada, verificando-se que o 

grupo que praticava uma atividade ou exercício físico apresentava níveis de satisfação 

com a imagem corporal e de autoestima mais elevados, enquanto o grupo que se 

percecionava como realizando uma alimentação equilibrada também obteve resultados 

superiores na satisfação corporal e na autoestima. 

Estes resultados vão de encontro com a perceção de que, cada vez mais, existe 

uma valorização por um estilo de vida mais saudável, onde se realiza uma alimentação 

equilibrada, com suplementos nutricionais e proteicos, e com a prática de bastante 

exercício físico. Atualmente, existe uma apreciação pelo fitness, isto é, pelo alcance de 

corpos musculados e tonificados, quer no sexo masculino como no feminino. Com estas 

mudanças, é cada vez maior a consideração voluptuosa atribuída às curvas femininas 

(peito e ancas salientes, com uma cintura fina e umas coxas robustas), principalmente 

no universo do fitness, mas de uma forma geral na sociedade. Da mesma forma, cada 

vez mais são valorizados os corpos masculinos mais fortes e mais volumosos a nível 

muscular nos dois contextos. Assim, a sociedade aprova que os indivíduos sejam mais 

pesados ou se encontrem acima do peso desde que cumpram os parâmetros de beleza 

considerados atraentes, como a saliência de curvas e tonificação muscular nas mulheres 

e uma maior definição muscular e aumento de tamanho nos homens. No entanto, o ideal 

de magreza continua a prevalecer no mundo da moda e na sociedade em geral, 
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principalmente no sexo feminino, o que poderá reforçar a autoestima e a satisfação com 

a imagem corporal em indivíduos que se encontrem abaixo do peso ideal.  

Avaliaram-se também as diferenças entre o número de horas de utilização dos 

media e a influência dos mesmos nos hábitos de trabalho, do dia a dia, e nas relações 

interpessoais, em relação à satisfação com a imagem corporal e aos níveis de 

autoestima, não tendo sido registadas diferenças significativas. 

Verificou-se que o número de indivíduos por cada grupo do número de horas de 

utilização dos media era próximo dos restantes, facto que poderá justificar a ausência de 

variabilidade nos resultados, observando-se que a maioria dos indivíduos recorria aos 

media cerca de 2 a 3 horas (N = 78) e 3 a 4 horas (N = 65) por dia. 

Salienta-se também que a população mais jovem está mais habituada a conviver 

com os media desde tenra idade. Esta convivência certamente molda a sua perceção, 

levando a uma habituação aos meios de comunicação social e à tecnologia que 

condiciona a consciência dos indivíduos fazendo com que não se sintam influenciados 

por estes meios, quando na verdade o são desde crianças ou adolescentes. 

De facto, cada vez mais, os indivíduos são expostos, de forma direta ou indireta, 

à influência dos media, que sugerem determinados padrões de beleza e de sensualidade, 

através da internet, televisão, cinema, por intermédio da publicidade ou do mundo da 

moda. Desta forma, compreende-se que os indivíduos sintam a necessidade de se 

adequarem aos ideais corporais sugeridos pela sua sociedade, uma vez que a satisfação 

com a sua aparência e imagem corporal e autoestima surgem frequentemente associados 

com o sentir-se em conformidade no meio onde se encontram inseridos, e com a 

necessidade de se sentirem atraentes e cobiçados perante o olhar de outros. 

Destaca-se que estes ideais corporais surgem, cada vez mais, associados à 

prática de uma vida saudável, onde está presente a realização de atividade física e de 
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uma alimentação equilibrada, que conduzem ao alcance de uma figura mais esbelta e 

musculada, que traduzem beleza, saúde e vitalidade. Esta preocupação com o corpo e 

com o bem-estar pessoal, e esta mudança de comportamentos são fenómenos 

verificados em ambos os sexos e cada vez mais na maioria das faixas etárias. Estes 

factos levaram à inclusão destas variáveis no presente estudo e na análise estatística, 

apesar de alguns resultados não terem sido significativos. 

 

Conclusão 

No presente estudo, foi possível cumprir os objetivos propostos. Verificou-se a 

existência de uma relação positiva entre a satisfação com a imagem corporal e os níveis 

de autoestima. A comparação das variáveis independentes com a satisfação corporal e a 

autoestima para apurar a existência de diferenças significativas permitiu observar que, 

relativamente ao sexo, IMC, prática de atividade ou exercício físico, perceção de uma 

alimentação equilibrada e qual o media mais utilizado, foram registadas diferenças 

significativas nos resultados da amostra. 

Assim, foi possível perceber que o sexo masculino, os grupos de baixo peso e de 

sobrepeso relativos à análise do IMC, e o grupo internet associado à análise do media 

mais utilizado exibiram os valores de satisfação corporal mais elevados. Da mesma 

forma, o grupo que praticava alguma atividade ou exercício físico e o que tinha a 

perceção de realizar uma alimentação equilibrada apresentaram níveis de satisfação 

corporal e de autoestima mais elevados. Por último, as variáveis idade, número de horas 

de utilização dos media e a sua influência nos hábitos de trabalho, do dia a dia, e nas 

relações interpessoais, não apresentaram diferenças significativas quando associadas 

com satisfação com a imagem corporal e com os níveis de autoestima. 
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Conclui-se que os resultados demonstram que vários fatores (sexo, IMC, prática 

de atividade ou exercício físico, a perceção de uma alimentação equilibrada e media 

mais utilizado) influenciam a satisfação com a imagem corporal e com os níveis de 

autoestima em jovens adultos e adultos portugueses. 

Neste sentido, seriam necessárias investigações posteriores com amostras 

superiores que aprofundassem o estudo da relação entre a exposição aos media e a sua 

utilização com a aquisição de ideais de beleza e de expectativas em relação ao seu 

próprio corpo e à sua imagem, que moldam a sua autoestima e influenciam a satisfação 

com a aparência física e a formação de sentimentos negativos e positivos em relação aos 

próprios indivíduos. 
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Resumo 

Esta investigação tem como objetivo principal apurar qual a adesão ao Sexting, 

em Portugal, visto que não existem ainda dados relativos a tema no país, possuindo 

como objetivos específicos a comparação de diferenças entre as dimensões de Sexting 

os fatores independentes (sexo, idade, habilitações literárias, profissão, residência, 

estado civil, existência de um relacionamento estável, media mais utilizado, local de 

utilização frequente dos media, dispositivo tecnológico mais utilizado, perceção de 

segurança na comunicação tecnológica, número de mensagens escritas enviadas por dia, 

destinatários das mensagens escritas), visando ainda confirmar a existência correlações 

entre as dimensões de Sexting. A amostra foi constituída por 301 indivíduos, com idades 

compreendidas entre os 18 e os 52 anos (158 jovens adultos e 143 adultos), do sexo 

feminino (N = 169) e do sexo masculino (N = 132). Os instrumentos utilizados 

consistiram numa versão adaptada e traduzida do Inquérito Sex and Tech, criado pela 

The National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy (2008), e na 

elaboração de 12 questões sociodemográficas e 9 sobre o consumo dos media e sobre a 

utilização tecnológica diária. Os resultados obtidos revelaram que a exposição aos 

outros era superior no sexo masculino e no grupo de indivíduos que enviava cerca de 76 

a 90 mensagens escritas diariamente. Por outro lado, as emoções positivas e o 

desenvolvimento de um maior interesse associados à prática de Sexting foram 

superiores nas mulheres. Foi também possível observar que as emoções positivas foram 

igualmente superiores nos jovens adultos e nos estudantes ou desempregados. 

Palavras-chave: comportamentos sexuais, novas tecnologias, Sexting 

 

 

 



Running head: COMPORTAMENTOS SEXUAIS, NOVAS TECNOLOGIAS E 

SEXTING 
 
 

49 

 

Abstract 

This research aims to analize the adherence to Sexting in Portugal, since there 

isn’t any data on the subject in the country, having specific goals such as the 

comparison of differences between the Sexting dimensions and the independent factors 

(gender, age, literary qualifications, profession, residence, marital status, existence of a 

stable relationship, most used media, site of frequent use of the media, most used 

technological device, security perception in communication technology, number of text 

messages sent per day, recipients of text messages), and corroborate the existence of 

correlations between the Sexting dimensions. The sample consisted in 301 individuals, 

aged between 18 to 52 years old (158 adults and 143 young adults), female (N = 169) 

and male (N = 132). The instruments used were an adapted and translated version of the 

Sex and Tech Survey, created by The National Campaign to Prevent Teen and 

Unplanned Pregnancy (2008), and the elaboration of 12 sociodemographic questions 

and 9 about media consumption and the daily technology use. The results showed that 

the exposure to others was higher in males and in the group of individuals who would 

send about 76-90 written messages per day. On the other hand, the positive emotions 

and the development of more interest associated with the practice of Sexting were 

higher in women. It was also observed that positive emotions were both higher in young 

adults and students or unemployed. 

 Keywords: sexual behaviors, new technologies, Sexting  
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A utilização que os indivíduos dão aos telemóveis não está apenas limitada à 

realização de chamadas ou ao envio de mensagens, verificando-se que são também 

empregues no acesso à internet, principalmente em atividades como a gravação e 

partilha de ficheiros de imagem e multimédia (Lenhart, 2009; Lenhart, Ling, Campbell, 

& Purcell, 2010). Atualmente é possível observar que a idade de aquisição de 

telemóveis é cada vez mais precoce e, à medida que a popularidade dos mesmos vai 

aumentando, cresce também a capacidade destes dispositivos no tipo de tarefas a 

realizar, verificando-se uma ampliação nas funcionalidades. A versatilidade funcional 

destes equipamentos, não impõe limites na capacidade criativa dos seus utilizadores, 

despoletando novas formas de utilização. A internet forma um meio de comunicação 

poderoso que, como tal, origina resultados ao nível das relações interpessoais 

(Carvalheira & Gomes, 2003). Na internet não existem limites, constituindo um mundo 

livre devido às suas características particulares, como a acessibilidade, a facilidade na 

utilização e o baixo custo. Assim, facilita a criação de outras possibilidades relacionais, 

assim como a manutenção de relacionamentos interpessoais, e ainda o acesso a outro 

tipo de atividades, entre elas as de caráter sexual (Carvalheira & Gomes, 2003). Tendo 

em conta esta realidade, Lenhart (2009) considera que os telemóveis e a troca de 

mensagens estão a influenciar em larga medida a vida social e sexual dos adolescentes e 

dos jovens adultos, uma vez que os mesmos utilizam estes dispositivos e métodos como 

uma forma de interagir intimamente e de explorar a sexualidade. 

Neste sentido, surgiram investigações que tentaram compreender o papel das 

novas tecnologias no contexto das relações românticas (Drouin & Landgraff, 2012; 

Weisskirch & Delevi, 2011). Da mesma forma, foram elaborados outros estudos que 

conseguiram verificar a existência de uma relação entre a utilização da tecnologia e a 

manutenção de relacionamentos e de relações sexuais (Gordon-Messer, Bauermeister, 
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Grodzinski & Zimmerman, 2013; The National Campaign to Prevent Teen and 

Unplanned Pregnancy, 2008; Weisskirch & Delevi, 2011). A este fenómeno foi 

atribuída a designação de Sexting. 

A palavra Sexting surge da fusão das duas palavras inglesas “Sex” (sexo) e 

“Texting” (envio de mensagens de texto via Short Message Service (sms), através de 

telemóveis), servindo para caracterizar, inicialmente, o envio de mensagens escritas 

com conteúdos eróticos. No entanto, o conceito foi adaptado, atualmente, devido ao 

desenvolvimento dos dispositivos móveis, passando a abranger o envio de fotografias e 

vídeos que contenham uma certa natureza sexual associada, gravados pelo protagonista 

das imagens (San-José et al., 2011). De uma forma geral, caracteriza-se pelo envio de 

fotografias ou mensagens explícitas a outros indivíduos (Ferguson, 2010). 

Portanto, o Sexting poderá definir-se como a divulgação via mensagens ou pela 

publicação na internet de conteúdos sexuais, sendo mais frequentes os formatos de 

fotografia ou vídeos, que são produzidos pelos próprios indivíduos, utilizando para isso 

os seus telemóveis ou outros dispositivos tecnológicos (San-José et al., 2011). São, 

numa fase inicial, os dispositivos tecnológicos móveis que proporcionam a adesão a 

estas condutas, uma vez que permitem a criação e divulgação rápida destes conteúdos, 

em qualquer lugar onde se propicie um determinado nível de intimidade (San-José et al., 

2011). Segundo o National Campaign to Prevent Teen and Unwanted Pregnancy 

(2008), as mensagens sexuais sugestivas, via texto, email ou mensagem instantânea, são 

ainda mais frequentes do que as imagens sexuais sugestivas. De acordo com San-José et 

al. (2011), não são necessárias manobras de coação ou de sugestão, visto que as 

imagens e os textos são habitualmente criados pelos indivíduos presentes nas fotos ou 

com o seu consentimento, sendo os mesmos geralmente responsáveis pela sua 

transmissão. Para os autores, estas ações surgem habitualmente como presentes para os 
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companheiros ou como estratégias de sedução (San-José et al., 2011). Para os 

investigadores do National Campaign to Prevent Teen and Unwanted Pregnancy 

(2008), as condutas de envio e de publicação de fotografias com nudez parcial ou total 

iniciam-se numa idade jovem (adolescência) e tornam-se cada vez mais frequentes à 

medida que os adolescentes se tornam adultos. 

Segundo Weisskirch e Delevi (2011), por um lado e para alguns indivíduos, o 

Sexting compõe uma das etapas do processo de formação de um relacionamento, 

atuando como uma forma de sedução. Por outro lado, e na opinião de outros sujeitos, o 

Sexting pode apenas traduzir uma forma atraente de desenvolver conversas numa 

relação (Weisskirch & Delevi, 2011). E ainda, observado principalmente em indivíduos 

mais ansiosos, pode ainda surgir como uma estratégia para preservar a ligação amorosa 

ou cativar o interesse do companheiro (Weisskirch & Delevi, 2011). Para Weisskirch e 

Delevi (2011), a utilização de mensagens de texto na iniciação de contacto sexual com 

os seus companheiros de relação ou com possíveis parceiros românticos, poderá atuar 

como um meio de conseguir uma resposta do outro. De acordo com Gordon-Messer et 

al. (2013), o Sexting traduz, usualmente, uma troca de mensagens recíproca entre 

indivíduos, podendo exprimir resultados de interações entre parceiros românticos. Para 

os investigadores do National Campaign to Prevent Teen and Unwanted Pregnancy 

(2008), o Sexting poderá atuar como um preliminar em potenciais parceiros, precedendo 

ou iniciando uma relação sexual. Os autores Gordon-Messer et al. (2013) e Ostrager 

(2010) defendem que o facto dos jovens se adaptarem mais facilmente às rápidas 

mudanças na sociedade e ao contínuo avanço da tecnologia poderá contribuir para 

explicar a grande adesão a estes comportamentos sexuais.  

A National Campaign to Prevent Teen and Unwanted Pregnancy (2008) 

conduziu um estudo com 1280 indivíduos norte-americanos, 653 adolescentes com 
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idades entre os 13 e os 19 anos, e 627 jovens adultos com idades entre os 20 e os 26 

anos, onde apurou que 20% dos adolescentes e 33% dos jovens adultos tinham enviado 

ou publicado fotografias ou vídeos de si próprios com nudez parcial ou total. Os autores 

deste estudo verificaram que as mensagens sexualmente sugestivas (texto, email ou 

mensagem instantânea) eram mais frequentes do que as imagens sexualmente 

sugestivas, com 39% dos adolescentes e 59% dos jovens adultos a referirem terem 

enviado este tipo de conteúdos, enquanto 48% e 64%, respetivamente, mencionaram 

terem recebido esse género de mensagens (National Campaign to Prevent Teen and 

Unwanted Pregnancy, 2008). Foi possível perceber que a maioria dos adolescentes 

(71% das raparigas e 67% dos rapazes) e dos jovens adultos (83% das mulheres e 75% 

dos homens) enviavam ou publicavam este tipo de conteúdos para companheiros com 

quem mantinham uma relação amorosa, verificando-se em percentagens mais baixas 

que existiam adolescentes (21% das raparigas e 39% dos rapazes) e jovens adultos (21% 

das mulheres e 30% dos homens) que enviavam ou publicavam estes conteúdos com 

quem desejavam sair ou ter algo íntimo, sendo ainda possível apurar que um pequeno 

grupo enviava ou publicava estes conteúdos para alguém que apenas conheciam online 

(15% dos adolescentes de uma forma geral, e 15% das mulheres e 23% dos homens) 

National Campaign to Prevent Teen and Unwanted Pregnancy (2008). 

No estudo de Lenhart (2010), realizado nos Estados Unidos, a autora observou 

que, numa amostra de 2252 adultos, a prevalência de Sexting era significativa, onde 

31% dos participantes com idades compreendidas entre os 18 e os 29 e 17% entre os 30 

e os 49 anos afirmaram terem recebido mensagens com conteúdos sexuais de alguém 

conhecido, enquanto 13% e 5% para os respetivos intervalos de idade, mencionaram 

terem enviado mensagens deste tipo. 
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Ferguson (2011) conduziu uma investigação sobre Sexting, com 207 estudantes 

universitárias predominantemente hispânicas, com idades compreendidas entre os 16 e 

os 25 anos, onde apurou que 20.5% das participantes enviou conteúdos eróticos ou de 

nudez total de si próprias pelo menos uma vez, enquanto 34.5% mencionou ter recebido 

fotografias eróticas de outros indivíduos pelo menos uma vez. O autor verificou que os 

comportamentos de Sexting na amostra relacionavam-se significativamente e de forma 

positiva com um sexo prazeroso e com atitudes positivas em relação ao Sexting 

(Ferguson, 2011). Ferguson (2011) apurou ainda que para a maioria das participantes a 

prática era uma atividade mútua e consentida, sendo encarada como uma faceta 

excitante das suas vidas sexuais. De facto, o Sexting era mais comum entre mulheres 

que desfrutavam de uma forma global dos seus comportamentos sexuais (Ferguson, 

2011). 

Na investigação de Gordon-Messer et al. (2013), realizada com 3447 jovens 

adultos norte-americanos, com idades compreendidas entre os 18 e os 24 anos, 

verificou-se que 57% dos participantes não praticavam Sexting, enquanto 28.2% 

enviava e recebia conteúdos sexualmente explícitos, 12.6% apenas recebia estes 

conteúdos e 2% apenas enviava. Os autores verificaram que os homens encontravam-se 

mais predispostos a receberem este tipo de mensagens, sem enviarem outras 

semelhantes, do que as mulheres, apurando ainda que aqueles que recebiam este tipo de 

conteúdos sexuais encontravam-se 3 vezes mais propensos a tornarem-se sexualmente 

ativos, enquanto os indivíduos que enviavam e recebiam estes conteúdos encontravam-

se 14 vezes mais predispostos a realizarem atividades sexuais, comparativamente com 

os não praticantes de Sexting (Gordon-Messer et al., 2013). Apuraram ainda que o 

Sexting é, habitualmente, um comportamento recíproco, com 66% da amostra a reportar 
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que envia e recebe mensagens com matérias sexuais, traduzindo possivelmente trocas de 

conteúdos entre parceiros românticos (Gordon-Messer et al., 2013). 

Na investigação de Drouin e Landgraff (2012), realizada nos Estados Unidos 

com 744 estudantes universitários (233 masculinos e 511 femininos), com idades 

compreendidas entre os 18 e os 36 anos, que visava apurar de que forma as práticas de 

Texting e de Sexting se relacionavam com o estabelecimento da vinculação no contexto 

das relações românticas, observou-se que 67% dos participantes enviavam mensagens 

de texto sexualmente explícitas aos seus companheiros de relação, enquanto 54% 

enviavam imagens ou vídeos sexualmente explícitos aos parceiros amorosos. Embora a 

maioria dos indivíduos enviasse, frequentemente, mensagens de texto normais aos 

parceiros, um terço da amostra referiu trocar mensagens sexuais com os seus 

companheiros, no mínimo, de vez em quando (Drouin & Landgraff, 2012). De acordo 

com Drouin e Landgraff (2012), fatores como a idade e a duração da relação 

contribuíam para a frequência na troca de mensagens, verificando-se que em indivíduos 

mais velhos e com relações mais duradouras, era reportada uma frequência inferior na 

troca de mensagens com os companheiros. 

Weisskirch e Delevi (2011) conduziram uma investigação com 128 indivíduos 

(22 do sexo masculino e 106 do sexo feminino), com idades entre os 18 e os 30 anos, 

que relacionava os estilos de vinculação na vida adulta e os comportamentos e atitudes 

associados ao Sexting, onde verificaram que o facto dos indivíduos se encontrarem num 

relacionamento afetivo aumentava a propensão para enviarem mensagens de texto 

sexualmente sugestivas, comparativamente com os que estavam solteiros. Observaram 

que os participantes comprometidos estavam mais predispostos a enviarem uma 

mensagem de texto a propor atividades sexuais do que aqueles que não se encontravam 

num relacionamento (Weisskirch & Delevi, 2011). 
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Estas investigações demonstram que o Sexting, cada vez mais, é entendido como 

um comportamento sexual comum no contexto das relações românticas entre jovens 

adultos e adultos. No entanto, segundo Levine (2013), é necessário ter em conta 

algumas questões legais, como a idade adulta (≥ 18 anos), e o consentimento de todos 

os indivíduos envolvidos na prática. Salienta-se ainda que Ferguson (2010) e Gordon-

Messer et al. (2013) não apuraram associações entre as condutas de Sexting e 

comportamentos sexuais de risco. 

Terão sido os avanços da tecnologia e a constante utilização de meios de 

comunicação móveis, que permitem que exista uma ligação contínua entre os indivíduos 

se assim o desejarem, que proporcionou a criação e a adesão a novos comportamentos 

sexuais, como o Sexting, principalmente em idades mais jovens onde existe uma maior 

habilidade na utilização destes recursos. Para Gordon-Messer et al. (2013), é possível 

que o Sexting se encontre em expansão devido aos avanços tecnológicos. 

O presente estudo poderá fornecer importantes contribuições para as áreas das 

Ciências Humanas e Sociais, uma vez que aborda um novo comportamento adotado 

pelos indivíduos em função da evolução dos grupos e da sociedade onde se inserem 

(Sociologia), que origina alterações de pensamento individuais que moldam a forma 

como os indivíduos se relacionam entre si (Psicologia Social), mesmo a nível sexual, 

fornecendo, principalmente por este motivo, um importante contributo para a área da 

Sexologia Clínica, uma vez que o Sexting é considerado um comportamento sexual. 

Nesta investigação espera-se que exista uma percentagem considerável de jovens 

adultos a recorrer ao Sexting, uma vez que é um comportamento comum nesta faixa 

etária, verificado em estudos de outros países (Drouin & Landgraff, 2012; Ferguson, 

2011; Gordon-Messer et al., 2013; Lenhart, 2010; The National Campaign to Prevent 

Teen and Unwanted Pregnancy, 2008; Weisskirch & Delevi, 2011), da mesma forma 
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que é expectável que esse tipo de condutas esteja associado ao facto dos indivíduos se 

encontrarem numa relação, séria ou casual (Drouin & Landgraff, 2012; Gordon-Messer 

et al., 2013; The National Campaign to Prevent Teen and Unwanted Pregnancy, 2008; 

Weisskirch & Delevi, 2011). 

Face ao exposto, este estudo tem como objetivo principal apurar qual é a adesão 

ao Sexting, em Portugal, uma vez que as investigações abordadas são internacionais e 

ainda não existem estudos referentes ao país que sobre a temática. Assim, o presente 

trabalho surge como pioneiro, em Portugal, no estudo de um novo comportamento 

sexual associado à utilização de novas tecnologias. Os objetivos específicos deste 

estudo consistem na comparação de diferenças estatisticamente significativas entre as 

dimensões de Sexting relativamente ao: i) sexo; ii) idade; iii) habilitações literárias; iv) 

profissão; v) residência; vi) estado civil; vii) existência de um relacionamento estável; 

viii) media mais utilizado; ix) local de utilização frequente dos media; x) dispositivo 

tecnológico mais utilizado; xi) perceção de segurança na comunicação tecnológica; xii) 

número de mensagens escritas enviadas por dia; xiii) destinatários das mensagens 

escritas; e na verificação de correlações entre as dimensões de Sexting. 

 

Metodologia 

Esta investigação caracterizou-se por ser um estudo piloto, do tipo exploratório, 

de caráter nomotético, quantitativo, que utiliza o método quasi-experimental, e com um 

desenho transversal. Foram empregues técnicas descritivas e comparativas, para 

explorar, descrever, compreender e comparar a adesão ao Sexting em Portugal, numa 

população de jovens adultos e adultos de ambos os sexos. 

A amostra foi recolhida online, através da disponibilização de um questionário 

em formato digital numa plataforma na internet. Este questionário possuía uma breve 
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explicação que explicava de forma clara e rápida qual o objetivo principal do estudo. A 

recolha de dados online foi uma metodologia utilizada em alguns estudos abordados 

anteriormente (Drouin & Landgraff, 2012; Gordon-Messer et al., 2013; The National 

Campaign to Prevent Teen and Unwanted Pregnancy, 2008; Weisskirch & Delevi, 

2011). 

No Quadro 1, é possível observar a descrição da amostra. 
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Quadro 1: Caracterização da amostra 

_____________________________________________________________________________________ 

          N                             % 

       ___________________________________ 

Sexo          

Masculino                    132                (43.9) 

Feminino                                                                                                               169                        (56.1) 

Idade 

Jovens adultos (18-24 anos)                                                                                  158                        (52.5) 

Adultos (25-52 anos)                    143                        (47.5) 

Habilitações literárias 

Ensino obrigatório                                                                                                  70                         (23.3) 

Ensino superior                                                                                                      231                        (76.7) 

Profissão 

Estudante/desempregado                                                                                       137                         (45.5)                                                          

Trabalhador(a)/estudante e trabalhador                                                                 164                         (54.5)                      

Residência 

Urbano ou ambiente citadino                                                                                184                         (61.1) 

Rural ou ambiente de cidade pequena                                                                   117                         (38.9) 

Estado civil 

Solteiro(a)                                                                                                              264                        (87.7) 

Casado(a)                                                                                                                37                         (12.3) 

Relacionamento estável 

Sim                                                                                                                        176                         (58.5) 

Não                                                                                                                        125                         (41.5) 

Media mais utilizado 
Internet                       286                (95.0) 

Televisão e rádio                                                                                                     15                         (5.0)            

Local de utilização frequente dos media 

Habitação                                                                                                                226                       (75.1) 

Local de trabalho                                                                                                     48                        (15.9) 

Exterior/espaços públicos                                                                                        27                         (9.0) 

Dispositivo tecnológico mais utilizado   

Computador/portátil                                                                                                155                       (51.5) 

Tablet/ipad                                                                                                               15                         (5.0) 

Telemóvel/smartphone                                                                                           131                        (43.5) 

Comunicação tecnológica segura 

Sim                                                                                                                          188                        (62.5) 

Não                                                                                                                          113                        (37.5)    

Nº de mensagens escritas enviadas diariamente 

1-15                                                                                                                         124                        (41.2) 

16-30                                                                                                                         72                        (23.9) 

31-45                                                                                                                         35                         (11.6) 

46-60                                                                                                                         29                         (9.6) 

61-75                                                                                                                          9                          (3.0) 

76-90                                                                                                                          7                           (2.3) 

91-105                                                                                                                        7                          (2.3) 

106-120                                                                                                                      5                          (1.7) 

>120                                                                                                                          13                         (4.3) 

Destinatários das mensagens escritas 

Namorado(a)                                                                                                           130                        (43.2)                                                                       

Amigos(as)                                                                                                              131                        (43.5) 

Familiares                                                                                                                 13                           (4.3) 

Colegas de trabalho                                                                                                  15                          (5.0)                                                          

Outro                                                                                                                        12                          (4.0) 

_____________________________________________________________________________________ 



Running head: COMPORTAMENTOS SEXUAIS, NOVAS TECNOLOGIAS E 

SEXTING 
 
 

60 

 

O presente estudo é constituído por 13 variáveis independentes (sexo – 

masculino e feminino; idade – jovens adultos e adultos; habilitações literárias - ensino 

obrigatório e ensino superior; profissão – estudante ou desempregado e trabalhador(a) 

ou estudante e trabalhador(a); residência - urbano ou ambiente citadino e rural ou 

ambiente de cidade pequena; estado civil – solteiro(a) e casado(a); relacionamento 

estável – sim e não; media mais utilizado – internet e televisão/rádio; local de utilização 

frequente dos media – habitação, local de trabalho e exterior ou espaços públicos; 

dispositivo tecnológico mais utilizado – computador/portátil, tablet/ipad e 

telemóvel/smartphone; comunicação tecnológica segura – sim e não; nº de mensagens 

enviadas por dia – 0, 1-15, 16-30, 31-45, 46-60, 61-75, 76-90, 91-105, 106-120, > 120; 

destinatários – namorado(a), amigos(as), familiares, colegas de trabalho e outro) e 7 

variáveis dependentes (exposição aos outros; atitude positiva; atitude negativa; emoções 

positivas; emoções negativas; maior interesse; menor interesse). 

 

Instrumentos 

Os dados foram recolhidos através de questionários de autopreenchimento. 

Elaboraram-se 12 questões sociodemográficas e 9 sobre o consumo dos media e a 

utilização de tecnologia diária, de forma a perceber a dinâmica da amostra em diversos 

aspetos. 

Para a recolha de informações em relação ao Sexting, foi utilizada uma 

adaptação traduzida do Inquérito Sex and Tech, criado pela The National Campaign to 

Prevent Teen and Unplanned Pregnancy (2008). Foram utilizadas apenas cinco 

questões do inquérito original (i. e. “Como considera a prática do envio de mensagens 

ou fotografias/vídeos sensuais sexualmente sugestivos ou de nudez total ou parcial de si 

próprio?”; “Que emoções despertaram em si mensagens sexualmente sugestivas ou 
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fotografias/vídeos de nudez total ou parcial que tenha recebido até hoje?”), com dois 

formatos de resposta: “sim” e “não”, escala tipo likert [(1) “não é nada comum”, (2) 

“não é muito comum”, (3) “é razoavelmente comum”, (4) “é muito comum”; e (1) 

“discordo fortemente, (2) “discordo um pouco”, (3) não concordo nem discordo, (4) 

“concordo um pouco”, (5) “concordo fortemente”].  

 

Análise estatística 

Efetuou-se a análise estatística descritiva dos dados da amostra, através do 

cálculo da frequência relativa (%), que possibilitou a classificação global da amostra, do 

cálculo dos indicadores de tendência central e de dispersão, a média (M) e desvio-

padrão (DP), respetivamente, e dos valores de α de Cronbach que permitiram avaliar a 

consistência interna dos itens. 

Foram realizadas análises fatoriais para extrair as variáveis dependentes 

exposição aos outros (i. e. “Enviar mensagens sensuais a alguém”; “Enviar 

fotografias/vídeos sensuais de si próprio a alguém”), atitude positiva (i. e. “atrevida”; 

“excitante”), atitude negativa (i. e. “ridícula”; “perigosa”), emoções positivas (i. e. 

“entredido(a)/ divertido(a)”; “contente”), emoções negativas (i. e. “chateado(a)”; 

desapontado(a)”), maior interesse (“Mais interessado em sair com a pessoa que enviou”; 

“Mais interessado em ter algo íntimo com a pessoa que enviou”) e menor interesse (i. e. 

“Menos interessado em sair com a pessoa que enviou”; “Menos interessado em ter algo 

íntimo com a pessoa que enviou”). Neste procedimento, os itens que se relacionavam 

entre si foram agrupados fatores, possibilitando a formação de um conjunto de variáveis 

que se correlacionam significativamente, de forma a proporcionar uma análise mais 

eficaz dos dados (Dancey & Reidy, 2006). 
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Os coeficientes de skewness e kurtosis foram calculados para as variáveis 

dependentes, com o intuito de realizar a análise univariada da normalidade, o que 

permitiu assumir a normalidade da distribuição amostral para algumas variáveis 

dependentes (exposição aos outros, a atitude positiva, atitude negativa), uma vez que os 

valores estavam compreendidos no intervalo de ± 1. Posteriormente, realizaram-se as 

análises de variância multivariadas (MANOVA), sucedendo as análises de variância 

one-way (ANOVA), para apurar as diferenças entre as mesmas variáveis dependentes e 

as várias variáveis independentes. Para as restantes variáveis dependentes (emoções 

positivas, emoções negativas, maior interesse, menor interesse), que não possuíam uma 

distribuição normal dos dados, efetuaram-se análises não paramétricas, através dos 

testes de Mann-Whitney e de Kruskal-Wallis, que permitiram apurar se existiam 

diferenças entre estas e as variáveis independentes. 

O partial eta-squared (ɲp²) possibilitou a medição do tamanho do efeito entre 

grupos de acordo com a seguinte classificação: pequeno (> 0.01), moderado (> 0.06) e 

elevado (> 0.14) (Watson, 2015). 

O coeficiente de correlação de Pearson (r
2
) é uma medida standard que permite 

avaliar o tamanho do efeito observado entre as variáveis, encontrando-se no intervalo ± 

1 (Field, 2009). Para esta medida, utilizou-se a seguinte classificação: efeito pequeno (± 

.010), efeito moderado (± .059) e efeito elevado (± .138) (Becker, 2015). 

Todos os procedimentos estatísticos foram realizados com recurso à utilização 

do programa SPSS Statistics (versão 21.0). 

 

Resultados 

No Quadro 2 está exposta a estatística descritiva (média e desvio-padrão), as 

medidas da normalidade univariada (skewness e kurtosis), e o α de Cronbach, das 
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dimensões de Sexting: exposição aos outros, atitude positiva e atitude negativa. Através 

da análise dos valores de α verificou-se que a consistência interna dos dados da amostra 

era satisfatória para a exposição aos outros, atitude positiva e emoções negativas com 

valores superiores a .50 e inferiores a .80, verificando-se uma boa consistência interna 

para a atitude negativa, emoções positivas, maior e menor interesse com valores 

superiores a .80. De acordo com os valores de skewness e kurtosis, verificou-se que a 

distribuição da amostra era normal para as variáveis exposição aos outros, atitude 

positiva e atitude negativa, uma vez que os valores estavam inseridos no intervalo de ± 

1. 

 

Quadro 2: Média, desvio-padrão, valores de skewness, kurtosis e alpha de Cronbach das 

variáveis de Sexting 

______________________________________________________________________________________________ 

        M ± DP          skewness               kurtosis                   α 
                               _______________________________________________________________________ 

               Sexting  
   Exposição aos outros                 6.568 ± 1.608                     1.118                           .964                       .552 

      Atitude positiva               18.465 ± 4.768                      .104                           1.128                      .793  

     Atitude negativa               15.030 ± 6.276                      .531                           -.162                       .897 

    Emoções positivas                            9.229 ± 2.235                      .045                          -1.554                      .866 

   Emoções negativas                          11.561 ± .987                      -2.949                          9.526                      .761 

      Maior interesse                                 .239 ± .914                       -.492                          -1.628                     .878 

     Menor interesse                               3.821 ± .543                      -2.873                          6.644                     .887 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Na análise multivariada MANOVA não se verificaram diferenças 

estatisticamente significativas quando analisada a variável sexo, com os grupos 

masculino e feminino (F(3, 297) = 2.248, p = .083, Wilk’s λ = .978), em relação à 

exposição aos outros, à atitudes positiva e à atitude negativa, apresentando um efeito 

pequeno (ɲp²  = .022).  

A análise univariada ANOVA apresentou resultados estatisticamente 

significativos para a exposição aos outros (p = .030), com um efeito pequeno (ɲp²  = 
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.016), num IC 95% 6.410 – 6.776, onde sexo masculino revelou os resultados mais 

elevados (M = 6.795) (ver Quadro 3). 

 

Quadro 3: Médias (M), desvios-padrão (DP) e efeitos univariados da exposição aos 

outros, da atitude positiva e da atitude negativa por sexo 

______________________________________________________________________________________________ 

                                                                         Sexo      

                                                 Masculino           Feminino               F   p              ɲp ² 

    M ± DP            M ± DP   

   ______________________________________________________________________  

            Sexting 

  Exposição aos outros                        6.795 ± 1.777                6.390 ± 1.444             4.758           .030            .016  

   Atitude positiva                             19.015 ± 4.755               18.035 ± 4.748             3.151          .077            .010 

   Atitude negativa                            14.811 ± 6.480               15.201 ± 6.126             .286            .593            .001 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 Como não foi possível garantir a normalidade da distribuição amostral das 

variáveis emoções positivas, emoções negativas, maior interesse e menor interesse, 

realizaram-se análises não-paramétricas para estas variáveis. A análise não paramétrica, 

realizada através do teste de Mann-Whitney, permitiu apurar resultados estatisticamente 

significativos para as emoções positivas (p < .001) e para o maior interesse (p < .001), 

onde o sexo feminino apresentou os resultados mais elevados (MR = 166.46 e MR = 

165.81, respetivamente) (ver Quadro 4). 

 

Quadro 4: Mean Rank e efeito das emoções positivas, emoções negativas, maior 

interesse e menor interesse por sexo 

______________________________________________________________________________________________ 

                                                                        Sexo      

                                                 Masculino           Feminino               Z   p                

 Mean Rank         Mean Rank   

   ______________________________________________________________________  

            Sexting 

    Emoções positivas                                131.20                            166.46                  -3.562           .001 

    Emoções negativas                               156.33                            146.83                  -1.253           .210 

      Maior interesse                                   132.03                            165.81                  -3.773           .001 

     Menor interesse                                   152.29                            149.99                   -.426            .670 

______________________________________________________________________________________________ 
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Na análise multivariada (MANOVA) não foram observadas diferenças 

estatisticamente significativas na análise da variável idade, com os grupos jovens 

adultos e adultos, em relação à exposição aos outros, à atitude positiva e à atitude 

negativa. (F(3, 297) = .613, p = .607, Wilk’s λ = .994), não tendo sido verificado qualquer 

efeito (ɲp²  = .006). 

A análise univariada (ANOVA) não apresentou resultados estatisticamente 

significativos: na exposição aos outros (p = .290), num IC 95% 6.390 – 6.756; na 

atitude positiva (p = .894), num IC 95% 17.921 – 19.006; e na atitude negativa (p = 

.894), num IC 95% 14.297-15.722; observando-se que não existia qualquer efeito para 

cada uma das variáveis (ɲp²  = .004, ɲp²  = .001, e  ɲp²  = .004, respetivamente) (ver 

Quadro 5). 

 

Quadro 5: Médias (M), desvios-padrão (DP) e efeitos univariados da exposição aos 

outros, da atitude positiva e da atitude negativa por idade 

______________________________________________________________________________________________ 

                                                          Idade 

                                           Jovens adultos            Adultos             F              p              ɲp ² 

 M ± DP                            M ± DP   

   ______________________________________________________________________  

            Sexting 

  Exposição aos outros                     6.475 ± 1.563                   6.671 ± 1.656           1.123         .290          .004 

   Atitude positiva                          18.500 ± 5.157                 18.427 ± 4.316            .018           .894         .001 

   Atitude negativa                         15.418 ± 6.500                 14.601 ± 6.013           1.271          .260         .004 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 A análise não paramétrica (Mann-Whitney) apurou resultados estatisticamente 

significativos para as emoções positivas (p = .001), onde o grupo dos jovens adultos 

apresentou os resultados mais elevados (MR = 166.92) (ver Quadro 6). 
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Quadro 6: Mean Rank e efeito das emoções positivas, emoções negativas, maior 

interesse e menor interesse por idade 

______________________________________________________________________________________________ 

                                                                           Idade      

                                              Jovens adultos              Adultos               Z   p                

Mean Rank           Mean Rank   

   ______________________________________________________________________  

            Sexting 

  Emoções positivas                                 166.92                               133.41                -3.407           .001 

  Emoções negativas                                147.07                               155.34                -1.097           .272 

    Maior interesse                                   156.54                               144.87                -1.312            .190 

   Menor interesse                                   150.57                               151.47                 -.167             .867 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Na análise multivariada (MANOVA) não se registaram diferenças 

estatisticamente significativas quando analisada a variável habilitações literárias, com os 

grupos ensino obrigatório e ensino superior (F(3, 297) = 1.500, p = .215, Wilk’s λ = .985), 

em relação à exposição aos outros, à atitudes positiva e à atitude negativa, apresentando 

um efeito pequeno (ɲp²  = .015). 

A análise univariada (ANOVA) revelou que não existiam resultados 

estatisticamente significativos: na exposição aos outros (p = .948), num IC 95% 6.348 – 

6.781; na atitude positiva (p = .193), num IC 95% 17.599 – 18.878; e na atitude 

negativa (p = .179), num IC 95% 14.497-16.180; observando-se que não existia 

qualquer efeito nas variáveis (ɲp²  = .001, ɲp²  = .006, e  ɲp²  = .006, respetivamente) (ver 

Quadro 7). 
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Quadro 7: Médias (M), desvios-padrão (DP) e efeitos univariados da exposição aos 

outros, da atitude positiva e da atitude negativa por habilitações literárias 

______________________________________________________________________________________________ 

                                           Habilitações literárias 

                                  Ensino obrigatório    Ensino superior            F   p      ɲp ² 

                                                          M ± DP                           M ± DP   

                                       __________________________________________________________________________  

            Sexting 

  Exposição aos outros                6.557 ± 1.612                       6.571 ± 1.610                 .004           .948            .001 

   Atitude positiva                     17.814 ± 5.451                     18.662 ± 4.536                1.703          .193             .006 

   Atitude negativa                    15.914 ± 6.381                     14.762 ± 6.233                1.816          .179             .006  

______________________________________________________________________________________________ 

 

 A análise não paramétrica (Mann-Whitney) não apresentou resultados 

estatisticamente significativos para as variáveis de Sexting (p > .05), considerando as 

habilitações literárias (ver Quadro 8). 

 

Quadro 8: Mean Rank e efeito das emoções positivas, emoções negativas, maior 

interesse e menor interesse por habilitações literárias 

______________________________________________________________________________________________ 

                                                                Habilitações literárias      

                                          Ensino obrigatório             Ensino superior    Z       p                

                                                              Mean Rank            Mean Rank   

   ______________________________________________________________________  

            Sexting 

  Emoções positivas                                164.82                                  146.81                   -1.549          .121 

 Emoções negativas                                142.39                                  153.61                   -1.260          .208 

    Maior interesse                                   149.51                                 151.45                    -.184           .854 

   Menor interesse                                   145.24                                 152.74                   -1.182           .237 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Na análise multivariada (MANOVA) não foram verificadas diferenças 

estatisticamente significativas quando analisada a profissão, com os grupos estudante ou 

desempregado e trabalhador(a) ou estudante e trabalhador(a) (F(3, 297) = 1.456, p = .227, 

Wilk’s λ = .986), em relação à exposição aos outros, à atitudes positiva e à atitude 

negativa, observando-se um efeito pequeno (ɲp²  = .014). 

A análise univariada (ANOVA) não apresentou resultados estatisticamente 

significativos: na exposição aos outros (p = .382), num IC 95% 6.392 – 6.759; na 
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atitude positiva (p = .589), num IC 95% 17.935 – 19.022; e na atitude negativa (p = 

.131), num IC 95% 14.366-15.792; não tendo sido verificado qualquer efeito nas 

variáveis (ɲp²  = .003, ɲp²  = .001, e  ɲp²  = .008, respetivamente) (ver Quadro 9). 

 

Quadro 9: Médias (M), desvios-padrão (DP) e efeitos univariados da exposição aos 

outros, da atitude positiva e da atitude negativa por profissão 

______________________________________________________________________________________________ 

                                                      Profissão 

                            Estudante/desempregado         Trabalhador/estud. e trabal.          F           p        ɲp ² 

                                           M ± DP                        M ± DP 

                        ___________________________________________________________________________ 

           Sexting  

Exposição aos outros                 6.657 ± 1.651                              6.494 ± 1.572                       .767       .382       .003 

   Atitude positiva                    18.628 ± 4.723                             18.329 ± 4.816                       .292       .589      .001  

  Atitude negativa                    15.628 ± 6.124                             14.530 ± 6.376                      2.291      .131      .008 

______________________________________________________________________________________________ 

 

A análise não paramétrica (Mann-Whitney) permitiu observar que existiam 

resultados estatisticamente significativos para as emoções positivas (p = .006) no grupo 

dos estudantes ou desempregados (MR = 165.78) (ver Quadro 10). 

 

Quadro 10: Mean Rank e efeito das emoções positivas, emoções negativas, maior 

interesse e menor interesse por profissão 

______________________________________________________________________________________________ 

                                                                           Profissão      

                                    Estudante/desempregado      Trabalhador/estud. e trabal.        Z   p                

                                                                Mean Rank                   Mean Rank   

   ______________________________________________________________________  

            Sexting 

    Emoções positivas                                165.78                                       138.65                         -2.751        .006 

   Emoções negativas                                149.85                                       151.96                          -.280         .779 

     Maior interesse                                   158.59                                        144.66                        -1.561        .118 

    Menor interesse                                   152.59                                        149.67                         -.544         .587 

______________________________________________________________________________________________ 

 

A análise multivariada (MANOVA) não apresentou diferenças estatisticamente 

significativas na análise da variável residência, com os grupos urbano ou ambiente 

citadino e rural ou ambiente de cidade pequena (F(3, 297) = 1.356, p = .256, Wilk’s λ = 
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.986), em relação à exposição aos outros, à atitudes positiva e à atitude negativa, 

demonstrando um efeito pequeno (ɲp²  = .014). 

A análise univariada (ANOVA) revelou que não existiam resultados 

estatisticamente significativos: na exposição aos outros (p = .115), num IC 95% 6.348 – 

6.721; na atitude positiva (p = .871), num IC 95% 17.920 – 19.031; e na atitude 

negativa (p = .095), num IC 95% 14.440-15.896; observando-se que não existia 

qualquer efeito (ɲp²  = .008, ɲp²  = .001, e  ɲp²  = .009, respetivamente) (ver Quadro 11). 

 

Quadro 11: Médias (M), desvios-padrão (DP) e efeitos univariados da exposição aos 

outros, da atitude positiva e da atitude negativa por residência 

______________________________________________________________________________________________ 

                                                 Residência 

                                                Urbano                        Rural                F        p         ɲp ² 

 M ± DP                       M ± DP   

   ______________________________________________________________________  

            Sexting 

  Exposição aos outros                     6.685 ± 1.669               6.385 ± 1.497        2.504          .115          .008 

    Atitude positiva                         18.429 ± 4.613              18.521 ± 5.022        .027           .871          .001 

    Atitude negativa                        14.549 ± 5.695             15.786 ± 7.054         2.797         .095          .009 

______________________________________________________________________________________________ 

 

A análise não paramétrica (Mann-Whitney) não apresentou resultados 

estatisticamente significativos para as variáveis de Sexting (p > .05), considerando a 

residência (ver Quadro 12). 
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Quadro 12: Mean Rank e efeito das emoções positivas, emoções negativas, maior 

interesse e menor interesse por residência 

______________________________________________________________________________________________ 

                                                                        Residência      

                                                      Urbano                           Rural                         Z         p                

   Mean Rank            Mean Rank   

   ______________________________________________________________________  

            Sexting 

   Emoções positivas                                   145.08                             160.31                    -1.511           .131 

  Emoções negativas                                   153.35                             147.31                     -.783            .434 

     Maior interesse                                     144.98                              160.47                   -1.700            .089 

    Menor interesse                                     154.85                              144.95                   -1.798            .072 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Na análise multivariada (MANOVA) não se verificaram diferenças 

estatisticamente significativas na análise da variável estado civil, com os grupos solteiro 

e casado ou em união (F(3, 297) = 1.317, p = .269, Wilk’s λ = .987), em relação à 

exposição aos outros, à atitudes positiva e à atitude negativa, verificando-se um efeito 

pequeno (ɲp²  = .013). 

A análise univariada (ANOVA) não apresentou resultados estatisticamente 

significativos: na exposição aos outros (p = .588), num IC 95% 6.348 – 6.904; na 

atitude positiva (p = .222), num IC 95% 17.256 – 18.902; e na atitude negativa (p = 

.388), num IC 95% 14.304-16.473; apurando-se que não existia qualquer efeito nas 

variáveis (ɲp²  = .001, ɲp²  = .005, e  ɲp²  = .002, respetivamente) (ver Quadro 13). 

 

Quadro 13: Médias (M), desvios-padrão (DP) e efeitos univariados da exposição aos 

outros, da atitude positiva e da atitude negativa por estado civil 

______________________________________________________________________________________________ 

                                                             Estado civil                               

                                                Solteiro              Casado/união      F          p            ɲp ² 

 M ± DP                    M ± DP   

   ______________________________________________________________________  

            Sexting 

 Exposição aos outros                     6.549 ± 1.586           6.703 ± 1.777               .295           .588            .001 

   Atitude positiva                          18.591 ± 4.597          17.568 ± 5.843            1.497          .222            .005 

   Atitude negativa                          14.913 ± 6.204         15.865 ± 6.799             .746           .388            .002 

______________________________________________________________________________________________ 
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A análise não paramétrica (Mann-Whitney) não apurou resultados 

estatisticamente significativos para as variáveis de Sexting (p > .05), tendo em 

consideração o estado civil dos participantes (ver Quadro 14). 

 

Quadro 14: Mean Rank e efeito das emoções positivas, emoções negativas, maior 

interesse e menor interesse por estado civil 

______________________________________________________________________________________________ 

                                                                     Estado civil      

                                                      Solteiro                       Casado/união                Z         p                

   Mean Rank              Mean Rank   

   ______________________________________________________________________  

            Sexting 

   Emoções positivas                                    150.53                                154.32                  -.253           .800 

  Emoções negativas                                    151.51                                147.36                  -.362           .718 

     Maior interesse                                      149.44                                162.16                   -.941          .347 

    Menor interesse                                      151.58                                146.85                   -.579           .563 

______________________________________________________________________________________________ 

 

A análise multivariada (MANOVA) não apurou diferenças estatisticamente 

significativas na análise da existência de um relacionamento estável (F(3, 297) = .518, p = 

.670, Wilk’s λ = .995), em relação à exposição aos outros, à atitudes positiva e à atitude 

negativa, não tendo sido verificado qualquer efeito (ɲp²  = .005). 

A análise univariada (ANOVA) revelou que não existiam resultados 

estatisticamente significativos: na exposição aos outros (p = .345), num IC 95% 6.368 – 

6.738; na atitude positiva (p = .698), num IC 95% 17.934 – 19.033; e na atitude 

negativa (p = .886), num IC 95% 14.297-15.744; verificando-se que não existia 

qualquer efeito (ɲp²  = .003, ɲp²  = .001, e  ɲp²  = .001, respetivamente) (ver Quadro 15). 
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Quadro 15: Médias (M), desvios-padrão (DP) e efeitos univariados da exposição aos 

outros, da atitude positiva e da atitude negativa pela existência de um relacionamento 

estável 

______________________________________________________________________________________________ 

                                      Relacionamento estável 

                                                   Sim                        Não                    F         p            ɲp ² 

 M ± DP                     M ± DP   

   ______________________________________________________________________  

            Sexting 

 Exposição aos outros                     6.642 ± 1.520             6.464 ± 1.725          .896              .345            .003 

   Atitude positiva                         18.375 ± 4.613            18.592 ± 4.995         .151               .698           .001 

   Atitude negativa                         15.074 ± 6.239           14.968 ± 6.352         .021               .886           .001 

______________________________________________________________________________________________ 

 

A análise não paramétrica (Mann-Whitney) não apresentou resultados 

estatisticamente significativos para as variáveis de Sexting (p > .05), tendo em 

consideração a existência de um relacionamento estável (ver Quadro 16). 

 

Quadro 16: Mean Rank e efeito das emoções positivas, emoções negativas, maior 

interesse e menor interesse pela existência de um relacionamento estável 

______________________________________________________________________________________________ 

                                                             Relacionamento estável      

                                                        Sim                                  Não                          Z       p                

  Mean Rank             Mean Rank  

   ______________________________________________________________________  

            Sexting 

    Emoções positivas                                 148.61                              154.36                     -.577           .564 

   Emoções negativas                                 153.14                              147.99                     -.675           .500 

      Maior interesse                                   149.19                               153.55                     -.484           .628 

     Menor interesse                                   154.11                               146.62                    -1.376          .169 

______________________________________________________________________________________________ 

 

A análise multivariada (MANOVA) não apresentou diferenças estatisticamente 

significativas na análise do media mais utilizado, com os grupos internet e televisão ou 

rádio (F(3, 297) = .327, p = .806, Wilk’s λ = .997), em relação à exposição aos outros, à 

atitudes positiva e à atitude negativa, observando-se que não existir qualquer efeito (ɲp²  

= .003). 
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A análise univariada (ANOVA) permitiu perceber que não existiam resultados 

estatisticamente significativos: na exposição aos outros (p = .563), num IC 95% 6.037 – 

6.876; na atitude positiva (p = .507), num IC 95% 16.843 – 19.331; e na atitude 

negativa (p = .660), num IC 95% 13.062 – 16.338; verificando-se que não havia efeito 

nas variáveis (ɲp²  = .001, ɲp²  = .001, e  ɲp²  = .001, respetivamente) (ver Quadro 17). 

 

Quadro 17: Médias (M), desvios-padrão (DP) e efeitos univariados da exposição aos 

outros, da atitude positiva e da atitude negativa por media mais utilizado 

______________________________________________________________________________________________ 

                                          Media mais utilizado 

                                                Internet                 Televisão/rádio             F    p      ɲp ² 

 M ± DP                       M ± DP   

   ______________________________________________________________________  

            Sexting 

 Exposição aos outros                     6.580 ± 1.620               6.333 ± 1.397                     .336           .563            .001 

   Atitude positiva                         18.507 ± 4.848             17.667 ± 2.845                     .442            .507           .001  

   Atitude negativa                        15.066 ± 6.337             14.333 ± 5.094                     .194           .660            .001 

______________________________________________________________________________________________ 

 

A análise não paramétrica (Mann-Whitney) não apurou resultados 

estatisticamente significativos para as variáveis de Sexting (p > .05), tendo em 

consideração qual o media mais utilizado pelos participantes (ver Quadro 18). 

 

Quadro 18: Mean Rank e efeito das emoções positivas, emoções negativas, maior 

interesse e menor interesse por media mais utilizado 

______________________________________________________________________________________________ 

                                                               Media mais utilizado      

                                                     Internet                       Televisão/rádio              Z       p                

  Mean Rank              Mean Rank   

   ______________________________________________________________________  

            Sexting 

   Emoções positivas                                  150.00                                 170.07                   -.889         .374 

  Emoções negativas                                  150.61                                 158.43                   -.453         .651 

     Maior interesse                                     149.90                                 171.97                  -1.081        .280 

    Menor interesse                                     150.16                                 167.00                  -1.366        .172 

______________________________________________________________________________________________ 
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Na análise multivariada (MANOVA) não foram observadas diferenças 

estatisticamente significativas na análise do local de utilização dos media, com os 

grupos habitação, local de trabalho e exterior ou espaços públicos (F(6, 592) = .685, p = 

.662, Wilk’s λ = .986), em relação à exposição aos outros, à atitudes positiva e à atitude 

negativa, verificando-se que não existia qualquer efeito (ɲp²  = .007). 

A análise univariada (ANOVA) revelou que não existiam resultados 

estatisticamente significativos: na exposição aos outros (p = .606), num IC 95% 6.364 – 

6.892; na atitude positiva (p = .491), num IC 95% 18.024 – 19.587; e na atitude 

negativa (p = .587), num IC 95% 14.043 – 16.101; observando-se que não havia efeito 

(ɲp²  = .003, ɲp²  = .005, e  ɲp²  = .004, respetivamente) (ver Quadro 19). 

 

Quadro 19: Médias (M), desvios-padrão (DP) e efeitos univariados da exposição aos 

outros, da atitude positiva e da atitude negativa por local de utilização dos media 

______________________________________________________________________________________________ 

                                        Local de utilização dos media 

                               Habitação          Trabalho       Exterior/espaços públicos            F        p         ɲp² 

                                M ± DP               M ± DP                     M ± DP 

          __________________________________________________________________________  

            Sexting 

 Exposição aos outros      6.553 ± 1.597      6.479 ± 1.637                 6.852 ± 1.680                 .502    .606     .003 

   Atitude positiva          18.296 ± 4.692    18.750 ± 5.025               19.370 ± 4.993                 .712    .491      .005  

   Atitude negativa         15.089 ± 6.187    14.312 ± 6.780               15.815 ± 6.208                 .533    .587     .004 

______________________________________________________________________________________________ 

 

A análise não paramétrica, realizada através do teste de Kruskal-Wallis, apurou 

que não existiam resultados estatisticamente significativos para as variáveis de Sexting 

(p > .05), quando analisado qual o local predominante de utilização dos media pelos 

participantes (ver Quadro 20). 
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Quadro 20: Mean Rank e efeito das emoções positivas, emoções negativas, maior 

interesse e menor interesse por local de utilização dos media 

______________________________________________________________________________________________ 

                                                               Local de utilização dos media       

                                      Habitação          Trabalho         Exterior/espaços públicos           X2      p                

                                                    Mean Rank Mean Rank                   Mean Rank   

   ______________________________________________________________________  

            Sexting 

   Emoções positivas                     151.87                 147.68                          149.67                         .103           .950 

  Emoções negativas                     150.06                 163.17                          137.24                        2.915          .233  

     Maior interesse                       150.43                  148.90                         159.50                         .377            .828 

    Menor interesse                       151.67                  157.61                         133.63                        4.780           .092  

______________________________________________________________________________________________ 

 

A análise multivariada (MANOVA) não registou diferenças estatisticamente 

significativas na análise do dispositivo tecnológico mais utilizado pelos participantes, 

com os grupos computador ou portátil, tablet ou ipad e telemóvel ou smartphone (F(6, 

592) = .687, p = .660, Wilk’s λ = .986), em relação à exposição aos outros, à atitudes 

positiva e à atitude negativa, observando-se que não havia efeito (ɲp²  = .007). 

A análise univariada (ANOVA) não apresentou resultados estatisticamente 

significativos: na exposição aos outros (p = .247), num IC 95% 6.166 – 6.765; na 

atitude positiva (p = .611), num IC 95% 17.690 – 19.471; e na atitude negativa (p = 

.586), num IC 95% 14.346 – 16.690; tendo sido verificado que não existia efeito nas 

variáveis (ɲp²  = .009, ɲp²  = .003, e  ɲp²  = .004, respetivamente) (ver Quadro 21). 
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Quadro 21: Médias (M), desvios-padrão (DP) e efeitos univariados da exposição aos 

outros, da atitude positiva e da atitude negativa por dispositivo tecnológico mais 

utilizado 

______________________________________________________________________________________________ 

                                    Dispositivo tecnológico mais utilizado 

                               Computador/portátil       Tablet/ipad    Telemóvel/smartphone        F          p         ɲp ² 

                                                             M ± DP                M ± DP  M ± DP 

                         __________________________________________________________________________  

            Sexting 

 Exposição aos outros                  6.464 ± 1.597           6.200 ± 1.320          6.733 ± 1.645             1.405    .247    .009 

   Atitude positiva                       18.200 ± 4.843         18.800 ± 4.539        18.740 ± 4.721             .493     .611     .003 

   Atitude negativa                      14.949 ± 6.247         16.667 ± 7.198        14.939 ± 6.226             .535     .586     .004  

______________________________________________________________________________________________ 

 

A análise não paramétrica (Kruskal-Wallis) apurou que não existiam resultados 

estatisticamente significativos para as variáveis de Sexting (p > .05), quando analisado 

qual o dispositivo tecnológico mais utilizado pela amostra (ver Quadro 22). 

 

Quadro 22: Mean Rank e efeito das emoções positivas, emoções negativas, maior 

interesse e menor interesse por dispositivo tecnológico mais utilizado 

______________________________________________________________________________________________ 

                                                         Dispositivo tecnológico mais utilizado      

                               Computador/portátil          Tablet/ipad        Telemóvel/smartphone          X2             p                

                                                       Mean Rank              Mean Rank                 Mean Rank   

                        ___________________________________________________________________________ 

            Sexting 

   Emoções positivas                         153.56                        153.83                          147.65                      .359         .836  

  Emoções negativas                         156.22                        149.40                          145.01                     2.102        .350 

     Maior interesse                           151.69                         151.67                          150.11                     .031         .985 

    Menor interesse                           153.47                         148.40                          148.37                     .901         .637 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Na análise multivariada (MANOVA) não foram observadas diferenças 

estatisticamente significativas na análise da perceção de segurança na comunicação 

tecnológica (F(3, 297) = 1.751, p = .157, Wilk’s λ = .983), em relação à exposição aos 

outros, à atitudes positiva e à atitude negativa, observando-se um efeito pequeno (ɲp²  = 

.017). 
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A análise univariada (ANOVA) não apresentou resultados estatisticamente 

significativos: na exposição aos outros (p = .451), sem efeito (ɲp²  = .002),  num IC 95% 

6.362 – 6.739; na atitude positiva (p = .032), com um efeito pequeno (ɲp²  = .015), num 

IC 95% 17.759 – 18.869; e na atitude negativa (p = .445), sem efeito (ɲp²  = .002), num 

IC 95% 14.223 – 15.694 (ver Quadro 23). 

 

Quadro 23: Médias (M), desvios-padrão (DP) e efeitos univariados da exposição aos 

outros, da atitude positiva e da atitude negativa para a perceção de segurança na 

comunicação tecnológica 

______________________________________________________________________________________________ 

                             Comunicação tecnológica segura 

                                                   Sim                        Não               F      p      ɲp ² 

 M ± DP                     M ± DP   

   ______________________________________________________________________  

            Sexting 

 Exposição aos outros                     6.622 ± 1.632             6.478 ± 1.570          .569           .451          .002 

   Atitude positiva                         18.920 ± 4.881           17.708 ± 4.493          4.617         .032          .015 

   Atitude negativa                        15.245 ± 6.503           14.673 ± 5.889          .586           .445          .002 

______________________________________________________________________________________________ 

 

A análise não paramétrica (Mann-Whitney) revelou que não existiam resultados 

estatisticamente significativos para as variáveis de Sexting (p > .05), tendo em 

consideração a perceção dos participantes para a perceção de segurança na comunicação 

tecnológica (ver Quadro 24). 
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Quadro 24: Mean Rank e efeito das emoções positivas, emoções negativas, maior 

interesse e menor interesse para a perceção de segurança na comunicação tecnológica 

______________________________________________________________________________________________ 

                                                    Comunicação tecnológica segura      

                                                           Sim                               Não                     Z   p                

     Mean Rank            Mean Rank   

   ______________________________________________________________________  

            Sexting 

  Emoções positivas                                      151.58                            150.04                -.152          .879 

 Emoções negativas                                      155.48                            143.55               -1.536         .125 

    Maior interesse                                        152.25                            148.92                 -.362          .717 

   Menor interesse                                         151.05                            150.91                -.026          .980 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Na análise multivariada (MANOVA) não foram apresentadas diferenças 

estatisticamente significativas na análise do número de mensagens escritas enviadas por 

dia pelos participantes (F(24, 842) = 1.210, p = .224, Wilk’s λ = .906), em relação à 

exposição aos outros, à atitudes positiva e à atitude negativa, registando-se que existia 

um efeito pequeno (ɲp²  = .032). 

As análises univariadas (ANOVA) apuraram resultados estatisticamente 

significativos para a exposição aos outros (p = .034), com um efeito pequeno (ɲp²  = 

.055), num IC 95% 6.686 – 7.289, onde o grupo que envia cerca de 76 a 90 mensagens 

escritas por dia obteve os resultados mais elevados (M = 7.714) (ver Quadro 25).  
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Quadro 25: Médias (M), desvios-padrão (DP) e efeitos univariados da exposição aos 

outros, da atitude positiva e da atitude negativa pelo número de mensagens escritas 

enviadas por dia 

______________________________________________________________________________________________ 

                                                                       Sexting 

                                 Exposição aos outros          Atitude positiva           Atitude negativa           

                                                            M ± DP                            M ± DP                M ± DP               

                             ________________________________________________________________________  

   Nº de mensagens/dia 

              1-15                                6.258 ± 1.592                  18.492 ± 5.057               16.048 ± 6.842    

             16-30                               6.528 ± 1.661                  18.250 ± 4.459               14.472 ± 4.627     

             31-45                               6.656 ± 1.301                  17.857 ± 5.483               14.200 ± 6.906     

             46-60                               6.931 ± 4.486                  20.000 ± 4.140               13.931 ± 7.151     

             61-75                               6.444 ± 1.236                  18.667 ± 5.099               15.556 ± 6.187   

             76-90                               7.714 ± 1.604                  19.143 ± 3.579               10.286 ± 3.592     

            91-105                              7.571 ± 1.618                  18.143 ± 2.968               14.429 ± 4.036   

           106-120                             7.600 ± 1.949                  16.600 ± 5.177               16.000 ± 8.718     

             >120                                7.154 ± 1.994                  18.000 ± 4.163               15.231 ± 5.183     

                F                                         2.116                                 .594                                1.206                   

                p                                           .034                                  .783                                 .295                       

               ɲp ²                                         .055                                  .016                                 .032                       

______________________________________________________________________________________________ 

 

A análise não paramétrica (Kruskal-Wallis) permitiu observar resultados 

estatisticamente significativos para as emoções positivas (p = .048), onde o grupo de 

indivíduos que envia cerca de 61 a 75 mensagens escritas por dia apresentou os 

resultados mais elevados (MR = 180.67) (ver Quadro 26).  
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Quadro 26: Mean Rank e efeito das emoções positivas, emoções negativas, maior 

interesse e menor interesse para o número de mensagens escritas enviadas por dia 

______________________________________________________________________________________________ 

                                                                           Sexting 

                            Emoções positivas          Emoções negativas          Maior interesse        Menor interesse           

                                               Mean Rank                      Mean Rank                    Mean Rank                Mean Rank                   

                            _________________________________________________________________________ 

Nº de mensagens/dia 

           1-15                                162.38                             156.27                                157.67                        151.08 

          16-30                               152.53                             154.52                                156.51                        156.87 

          31-45                               145.44                             137.80                                137.26                        141.26 

          46-60                               119.95                             150.21                                127.64                        146.66 

          61-75                               180.67                             157.39                                186.67                        167.00 

          76-90                               107.07                             148.79                                115.93                        144.79 

         91-105                              167.29                             187.50                                187.50                        167.00 

       106-120                               56.20                              100.30                                 82.90                         167.00  

          >120                                149.08                             115.15                                146.73                        131.12 

            X2                                  15.634                              11.676                               13.966                          7.915 

            p                                      .048                                  .166                                   .083                             .442 

______________________________________________________________________________________________ 

 

A análise multivariada (MANOVA) não registou diferenças estatisticamente 

significativas na análise dos destinatários das mensagens escritas, com os grupos 

namorado(a), amigos(as), familiares, colegas de trabalho (F(12, 778) = .818, p = .632, 

Wilk’s λ = .967), em relação à exposição aos outros, à atitudes positiva e à atitude 

negativa, tendo apresentado um efeito pequeno (ɲp²  = .011). 

A análise univariada (ANOVA) revelou que não existiam resultados 

estatisticamente significativos: na exposição aos outros (p = .351), com um efeito 

pequeno (ɲp²  = .015),  num IC 95% 6.029 – 6.651; na atitude positiva (p = .521), com 

um efeito pequeno (ɲp²  = .011), num IC 95% 18.025 – 19.875; e na atitude negativa (p 

= .615), sem efeito (ɲp²  = .009), num IC 95% 14.402 – 16.839 (ver Quadro 27). 
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Quadro 27: Médias (M), desvios-padrão (DP) e efeitos univariados da exposição aos 

outros, da atitude positiva e da atitude negativa por destinatários das mensagens escritas 

______________________________________________________________________________________________ 

                                               Destinatários 

         Namorado(a)     Amigo(as)    Familiares   Colegas trabalho     Outro            F            p         ɲp ² 

             M ± (DP)       M ± (DP)        M ± (DP)         M ± (DP)   M ± (DP) 

      ____________________________________________________________________________________ 

    Sexting 

 Exposição      6.69 ± (1.48)    6.58 ± (1.71)    6.08 ± (1.71)    5.93 ± (1.16)    6.42 ± (2.12)    1.111     .351      .015           

 Atitude +     18.28 ± (4.34)  18.41 ± (5.02)  18.77 ± (5.86)  18.47 ± (4.76)  20.83 ± (5.27)     .807      .521      .011 

 Atitude -      14.74 ± (5.97)  14.98 ± (6.25)  17.54 ± (6.81)  15.93 ± (6.98)  14.92 ± (8.54)     .667      .615      .009 

______________________________________________________________________________________________ 

 

A análise não paramétrica (Kruskal-Wallis) apurou que não existiam resultados 

estatisticamente significativos para as variáveis de Sexting (p > .05), quando 

considerados os destinatários das mensagens escritas (ver Quadro 28).  

 

Quadro 28: Mean Rank e efeito das emoções positivas, emoções negativas, maior 

interesse e menor interesse para os destinatários das mensagens escritas 

______________________________________________________________________________________________ 

                                         Destinatários das mensagens de texto 

                    Namorado(a)        Amigo(as)       Familiares      Colegas trabalho      Outro            X2       p 

                     Mean Rank   Mean Rank      Mean Rank          Mean Rank       Mean Rank 

                   _____________________________________________________________________________ 

        Sexting 

 Emoções positivas        149.50                  153.47              158.15                   148.77              135.29          .660    .956 

Emoções negativas        152.10                  149.10              159.31                   169.43              127.75         3 .078   .545 

   Maior interesse          153.18                   149.51              157.31                   160.83              124.54        1.898    .754 

  Menor interesse          154.21                   148.62              131.12                   157.70              155.38        3.754    .440 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Calculou-se o coeficiente de correlação de Pearson para avaliar se existiam 

relações entre as variáveis de Sexting, e qual o tipo de relação. Foi possível observar que 

existia uma relação positiva e estatisticamente significativa entre a exposição aos outros 

e a atitude positiva (p = .002), sendo esta de efeito pequeno (r
2 

= .03). Verificou-se 

também que existiam relações positivas e estatisticamente significativas entre a 

exposição aos outros com a atitude negativa (p < .001), as emoções positivas (p < .001) 
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e o maior interesse (p < .001), sendo estas de efeitos moderados (r
2 

= .10, r
2
 = .09 e r

2
 = 

.08, respetivamente) (ver Quadro 29). 

 

Quadro 29: Correlação entre a exposição aos outros, a atitude positiva, a atitude 

negativa, as emoções positivas, as emoções negativas, o maior interesse e o menor 

interesse 

______________________________________________________________________________________________ 

                            Exposição aos outros 

    r2 (Pearson)                                      p  

   ______________________________________________________________________  

        Atitude positiva                        .033                                          .002  

        Atitude negativa                                  .100                                            .001 

       Emoções positivas                        .092                                            .001  

       Emoções negativas                               .002                                            .446 

         Maior interesse                        .079                           .001  

        Menor interesse                                   .001                                            .757 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Discussão 

O presente estudo tinha como objetivo geral apurar qual era a adesão ao Sexting, 

em Portugal, pretendendo, especificamente, verificar se existiam diferenças 

significativas entre as dimensões de Sexting e as seguintes variáveis dependentes: sexo, 

idade, habilitações literárias, profissão, residência, estado civil, existência de um 

relacionamento estável, media mais utilizado, local de utilização frequente dos media, 

dispositivo tecnológico mais utilizado, perceção de segurança na comunicação 

tecnológica, número de mensagens escritas enviadas por dia, destinatários das 

mensagens escritas; visando, por último, averiguar se as dimensões de Sexting se 

correlacionam. 

 De uma forma global, os objetivos propostos foram cumpridos. As análises 

multivariadas permitiram perceber que não existiam diferenças estatisticamente 

significativas para as variáveis independentes identificadas anteriormente quando 

associadas com as dimensões de Sexting (exposição aos outros, atitude positiva e atitude 
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negativa). Os resultados obtidos foram de encontro com as investigações mencionadas 

na literatura, como por exemplo, o estudo de Weisskirch e Delevi (2011) onde não 

foram obtidas diferenças significativas relativamente ao sexo ou idade. No entanto, os 

investigadores conseguiram apurar diferenças significativas para o status do 

relacionamento quando relacionado com o Sexting, observando que os indivíduos que se 

encontravam em relacionamentos estavam mais propensos e enviarem mensagens de 

texto sexualmente sugestivas, comparativamente com os solteiros, verificando ainda que 

aqueles que estavam comprometidos mais facilmente enviavam uma mensagem de texto 

a propor uma atividade sexual ao parceiro do que aquelas que se encontravam solteiros 

(Weisskirch & Delevi, 2011). Da mesma forma, no estudo de Gordon-Messer et al. 

(2013), não foram registadas diferenças significativas relativamente ao Sexting para a 

idade ou educação, apesar de terem apurado diferenças na adesão ao Sexting em relação 

ao sexo, verificando que os homens estavam mais propensos a receberem conteúdos 

sexualmente sugestivos em comparação com as mulheres. Porém, não registaram 

diferenças entre sexos para os não praticantes de Sexting ou para os que enviavam e 

recebiam conteúdos eróticos ou sexuais (Gordon-Messer et al., 2013). Na investigação 

conduzida por Drouin e Landgraff (2012) não foram observadas diferenças no envio de 

mensagens com conteúdos sexualmente sugestivos (texto e imagem) relativamente ao 

sexo, idade ou estado civil. Por último, no estudo de Lenhart (2010), não foram 

registadas diferenças significativas por sexo entre adultos no envio de mensagens 

sexuais, no entanto, a autora mencionou que os homens estavam mais propensos a 

receberem estes conteúdos do que as mulheres. Apesar dos resultados obtidos não terem 

apresentado diferenças significativas para o estado civil, Lenhart (2010) defende que o 

estado civil influencia a adesão ao Sexting, referindo que os indivíduos casados enviam 

e recebem este tipo de materiais em número bastante inferior comparativamente com 
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aqueles que coabitam com os parceiros, que se encontram em separação ou estão 

divorciados, e que são solteiros ou que nunca se casaram. 

 A ausência de diferenças estatisticamente significativas entre as dimensões de 

Sexting e as variáveis independentes poderá ser uma consequência do tamanho da 

amostra, traduzindo a necessidade de se realizarem estudos posteriores com amostras 

superiores e com uma maior diversidade de características sociodemográficas. Mas, 

principalmente, os resultados podem associar-se à falta de adesão da amostra ao Sexting, 

em Portugal, uma vez que é considerado um novo comportamento sexual, que se 

mantém em contínua expansão devido à utilização das novas tecnologias, e que pode 

ainda ser entendido pelos indivíduos como um tabu. Possivelmente, a aprovação destas 

condutas é superior em países estrangeiros, como por exemplo, em vários Estados nos 

Estados Unidos da América, como fruto de sociedades mais liberais, diversificadas 

culturalmente e mais evoluídas tecnologicamente. Outros agentes podem influenciar 

esta falta de adesão, como a insegurança, a desconfiança e perigosidade associada à 

partilha de conteúdos pessoais eróticos ou sexuais, uma vez que podem ser pirateados 

ou roubados por hackers ou ainda podem ser partilhados com outras pessoas para além 

daquela(s) a quem são enviados, sem autorização do autor dos mesmos conteúdos. 

 As análises univariadas permitiram verificar que a exposição aos outros (envio, 

partilha ou publicação de mensagens sexualmente sugestivas, texto e imagem) era 

superior no sexo masculino e no grupo que enviava 76 a 90 mensagens escritas 

diariamente, contrariamente aos resultados obtidos por Gordon-Messer et al. (2013) que 

indicavam que os homens estariam mais propensos a serem os destinatários de 

mensagens eróticas ou sexuais. Estes resultados podem demonstrar que os homens, por 

norma, tomam a iniciativa na etapa de sedução e ao nível da iniciação e estimulação 
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sexual, e que beneficiam destes meios tecnológicos para manterem ou suscitarem o 

interesse daqueles pelos quais se sentem atraídos. 

As análises não-paramétricas revelaram que as emoções positivas, em relação à 

receção de mensagens sexualmente sugestivas, eram mais elevadas no sexo feminino, 

nos jovens adultos e nos estudantes ou desempregados. Foi também possível observar 

que o interesse aumentava no sexo feminino perante os indivíduos que enviavam 

mensagens com conteúdos sexualmente sugestivos. Estes resultados poderão 

demonstrar que as mulheres apreciam estas manobras de sedução e de estimulação 

sexual e que as encaram, tal como no estudo de Ferguson (2011), como uma faceta 

divertida e excitante nas suas vidas sexuais, apresentando assim emoções positivas 

perante a receção destes materiais, que leva a que o interesse aumente perante os 

indivíduos que as seduzem. O aumento das emoções positivas nos jovens adultos e nos 

estudantes ou desempregados vai de encontro com os resultados obtidos nas 

investigações abordadas anteriormente (Drouin & Landgraff, 2012; Ferguson, 2011; 

Gordon-Messer et al., 2013; Lenhart, 2010; The National Campaign to Prevent Teen 

and Unwanted Pregnancy, 2008; Weisskirch & Delevi, 2011), que consideram o 

Sexting como um comportamento sexual comum nos jovens adultos. Estes resultados 

estão associados, uma vez que os jovens adultos nesta amostra têm idades 

compreendidas entre os 18 e os 24 anos, sendo habitualmente durante este intervalo que 

dão continuidade ou terminam os estudos, verificando-se ainda que, na atualidade, o 

desemprego é bastante elevado nestas idades, devido à extinção de postos de trabalho e 

de vagas nas colocações e ainda pela falta de experiência profissional, sendo plausível a 

dedução de que a maioria dos desempregados pertencerá a esta faixa etária. 

Os resultados obtidos confirmaram que existiam relações positivas e 

estatisticamente significativas de efeito moderado entre a exposição aos outros e as 
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variáveis atitude negativa, maior interesse e emoções positivas. Estas relações 

demonstram que o aumento da exposição aos outros leva um aumento da atitude 

negativa perante o Sexting, no entanto, este aumento de exposição também proporciona 

um aumento do interesse no indivíduo que envia estes conteúdos eróticos ou sexuais, 

originando ainda ao aumento das emoções positivas perante a receção destes materiais. 

Estes resultados podem revelar que os indivíduos apreciam receber conteúdos 

sexualmente sugestivos, o que justifica o aumento das emoções positivas e do interesse 

quando recebem estes materiais, no entanto, poderão manifestar um maior pudor ou 

constrangimento perante o envio ou a partilha das suas próprias propostas, pensamentos 

ou imagens sexualmente sugestivas, levando a que desenvolvam ou manifestem uma 

atitude negativa pela prática. 

Foi ainda apurada uma relação positiva e significativa de efeito pequeno entre a 

exposição aos outros e a atitude positiva. Este resultado foi de encontro com a 

investigação de Ferguson (2011) onde o autor apurou que o Sexting se correlacionava de 

uma forma elevada com as atitudes positivas perante o mesmo nas mulheres jovens 

adultas. 

 

Conclusão 

Os objetivos propostos foram cumpridos, apesar de não terem sido apuradas 

diferenças significativas na análise da maioria das variáveis independentes com as 

dimensões de Sexting. Destacam-se as variáveis exposição aos outros, as emoções 

positivas e o maior interesse, nas quais se verificaram diferenças significativas entre os 

grupos, com o sexo masculino e o grupo que enviava cerca de 76 a 90 mensagens 

escritas por dia a apresentarem resultados mais elevados na exposição aos outros, e com 

o sexo feminino, os jovens adultos e os estudantes ou desempregados a revelarem 
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valores superiores nas emoções positivas na receção de conteúdos sexualmente 

sugestivos, verificando-se ainda que o grupo feminino destacava-se no desenvolvimento 

de um maior interesse. 

O presente estudo possui um caráter pioneiro e informativo, visto que ainda não 

existem em Portugal investigações que abordem a temática do Sexting, podendo assim 

contribuir para dar início a outras investigações neste âmbito com amostras superiores e 

mais diversificadas, de forma a apurar realmente de que forma esta prática sexual se 

manifesta em Portugal, quais os seus contextos e motivações associados. Desta forma, a 

iniciativa no desenvolvimento deste estudo pode contribuir para fornecer informações a 

várias áreas no âmbito das Ciências Humanas e Sociais, como a Sexologia Clínica, a 

Psicologia Social ou a Sociologia, uma vez que aborda questões pertinentes do 

comportamento humano e da sua sexualidade, quer a nível individual como na 

sociedade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De uma forma geral, após o término deste trabalho, é possível concluir que os 

objetivos foram cumpridos, permitindo tirar algumas conclusões globais sobre as 

temáticas. 

É necessário inovar nos temas de investigação contemporâneos, na medida em 

que se verifica uma diversidade extensa de novos agentes que influenciam pensamentos, 

emoções e comportamentos, e que fazem parte de uma forma inquestionável do dia a 

dia dos indivíduos, como é o caso das novas tecnologias de comunicação e de 

divulgação de informação. 

Atualmente não é possível e é, de certa forma, uma ingenuidade negar a 

influência que estes meios causam na vida e na própria existência dos seus utilizadores, 

uma vez que originam novos padrões de pensamento e de comportamento associados à 

esta utilização frequente da tecnologia. 

Apesar do tema da satisfação com a imagem corporal associado aos níveis de 

autoestima encontrar-se já bastante debatido pela comunidade de investigação, era 

objetivo desta dissertação adaptá-lo relacionando-o com o consumo que os indivíduos 

fazem atualmente das novas tecnologias, mais concretamente em relação aos meios de 

comunicação social. De facto, os indivíduos encontram-se, quase de uma forma 

constante, seja no interior das suas habitações como no exterior, sujeitos à divulgação 

de informações, de imagens e de mensagens que os mesmos promovem. É algo tão 

natural que os indivíduos menosprezam a influência que tais fatores podem 

desempenhar no seu quotidiano, na formação das suas ideias, expectativas, tomada de 

decisão e, principalmente, na avaliação que os indivíduos fazem relativamente a si 

próprios de uma forma geral. Este efeito exercido na formação de mentalidades e na 
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execução de condutas é notório quando se observa que, de uma forma cada vez maior, 

os indivíduos utilizam estes meios de comunicação para se relacionarem, mesmo a nível 

íntimo. 

O segundo estudo empírico da presente dissertação abordou um tema que é 

pouco falado em Portugal. É do entendimento geral que os indivíduos utilizam estes 

meios tecnológicos para conhecer pessoas e/ou agendar aventuras sexuais, porém, este 

novo comportamento sexual ultrapassa o anterior, permitindo a prática de atos sexuais 

através das novas tecnologias de comunicação. Estas práticas são realizadas sobretudo 

pelos mais jovens. Neste sentido, este novo comportamento sexual permite quebrar 

várias barreiras, nomeadamente a da distância, permitindo que vários casais ou pessoas 

aleatórias se relacionem intimamente através de mensagens escritas ou visuais. Salienta-

se, porém, que a questão do Sexting é bastante delicada pelas implicações pessoais e 

legais que pode trazer, nomeadamente quando realizada entre menores ou quando a 

privacidade entre sujeitos é quebrada ou divulgada, podendo originar embaraços e 

prejuízos sociais e emocionais para as pessoas envolvidas, e ainda desencadear a 

instauração de processos judiciais ou criminais, por injúria ou lesão das partes 

envolvidas. Todavia, os vários estudos internacionais permitem inferir que a realização 

de Sexting entre adultos, e principalmente entre casais, é benéfica para os 

relacionamentos amorosos e para as suas vivências sexuais, sendo um comportamento 

cada vez mais prevalente e aceite entre os indivíduos mais jovens, que fazem um maior 

uso das tecnologias de comunicação. 

Num mundo onde tudo acontece a uma velocidade estonteante, onde poucos 

param para pensar, onde não existe tempo para atividades de lazer e para reunir com 

indivíduos significativos, as próprias tecnologias são desenhadas e pensadas para 

colmatar estas necessidades dos seus utilizadores. Esta tendência proporciona segurança 
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aos indivíduos uma vez que lhes permite manterem o contacto entre eles, podendo, ao 

mesmo tempo, originar dependências e conduzir ao desenvolvimento de novos 

comportamentos (i. e. Sexting). Estes comportamentos que não devem ser ignorados e 

devem ser estudados, uma vez que fazem parte da evolução das sociedades atuais. 

Neste sentido, seria relevante que os estudos posteriores sobre as temáticas da 

avaliação que o indivíduo faz de si próprio e dos novos comportamentos sexuais que 

adota, tivessem em consideração estes agentes tecnológicos, que são, cada vez mais, 

fundamentais em idades mais jovens, que aprendem desde cedo a utilizar e a viver em 

conformidade com estes meios, criando até certo ponto uma habituação ou dependência. 

De facto, atualmente, os seres humanos não conseguem nem tão pouco imaginar como 

seriam as suas vidas se tivessem que abdicar destes meios de informação e de 

comunicação, que tratam como algo intrínseco à sociedade e ao meio onde se inserem. 
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