Jose Machado Pais*

Vida amorosa e sexual

I. lNTRODU<;::AO

A vida amorosa, em to do 0 seu misterio, e dificilmente definivel, fugidia
as racionalizac;oes. Na sua mais plena intimidade, parece apenas poder ser
pressentida, intuida, vivida. Mas nem por isso deixa de ser sondavel ou socio
logml vel. Estranho e que a sociologia tenha desprezado ou deixado a margem
este universo que a todos nos toca, tao afectuosamente, ate mesmo aos socio
{Og,'S, como 0 reconhece Stevi Jackson: «Even sociologists Jail in love» - e 0
titu lo de urn seu sugestivo artigo publicado na revista Sociology, ( 1) dando cobro
ao lltado ((nunca e tarde para amar» ... ) que valida a possibilidade de des
coherta de amores tardios.
o que se passa com a vida amorosa passa-se tambem com a sexualidade.
Tiio presente (na vida real) e simultaneamente tao ausente (nos estudos socio
l6glcos). Presenc;a social mente disseminada: rentabilizada no comercio pomo
gni'ieo, na publicidade, na literatura; racionalizada em revistas de «educac;ao
sex .ml»; pedagogizada em discursos eclesiasticos; divulgada, recontada, idea
liz(]d.a, segregada. Mas tao ausente das analises sociol6gicas. Como se de urn
ten'eno ainda «virgem» se tratasseY)

Instituto de Ciencias Sociais da Universidade de Lisboa e TSCTE.
d'S le vi Jackson, «Even soc iologists fall in love: an exploration in the sociology of emotions», in
Sociology, vol. 27, nO 2, Maio de 1993 , pp. 201-220. Mas, como Tan Craib tambem 0 sugere, comentando
o artlgo de Jackson , quando os soci610gos se apaixonam pelo estudo do arnOT tendem a reduzir a vida
em u~io na l aos seus aspectos socio16gicos (olhando para a emo~ao apenas como uma «constru~iio social»
Ou ruJoptando a perspectiva da ideologia dominante das emo~oes. Cf. Tan Craib, «Some comments on
the s('ciology of the emotions», in Sociology, vol. 29, Fevereiro de J 995, pp. 151-158 .
1>J Ve rn L. Bullough, Sex, Society and History, New York, Science History Publi cat ions, 1976.
Mesmo na Psicologia Social, s6 recentemente (a partir dos anos 70) a sex ualidade se constituiu em objeto
Celli al de pesquisa. C£., a este prop6sito, Valentim R. Alferes, Ellcella<;oes e Comportamen tos Sexuais.
Para lima PSicologia Social da Sexllalidade, Porto, Edi~oes Afrontamento, Centro de Estudos Sociais, 1997.
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Muitos soci610gos tern estudado as rela<;:o es pre-nupciais, a escolha de
conjuges, 0 funcionamento das familias, 0 div6rcio, a reconstru<;:ao das fami.
lias ... mas pouco se sabe sobre a vida amorosa e a sexualidade. Apenas 0 que
se circunscreve ao parentesco, casamento, familia, proibi<;:ao de incesto, em
alguns casos numa perspectiva que Foucault qualifica de «repressiva» e «uti.
litarista».(3) E, no entanto, a compreensao sociol6gica da sexualidade (ou das
sexualidades) ajudar-nos-a, certamente, a melhor compreender a sociedade em
que vivemos, uma vez que os discursos sobre a sexualidade sao, inerentemente,
discursos sobre algo mais do que 0 sexo: genero, poder, simbolismo, identidade
etc.(4) Alias, nao e por acaso que, mais recentemente, os valores relacionado~
com a sexualidade tern alimentado debates politicos sobre 0 aborto , as maes
solteiras, 0 div6rcio, etc.
amor e urn jogo - diz-se - mas e tambem uma prMica de poder orien
tada sobre 0 saber e 0 sentir de outros que a Sociologia deve explorar. Quais
as sexualidades da sexualidade e os amores do amor na sua pluralidade
conjugat6ria? Questoes pertinentes, uma vez que os comportamentos e estilos
de vida familiares, incluindo as atitudes perante a sexualidade e as rela<;:6es
amorosas, constituem uma das importantes dimensoes do processo de mudan<;:a
social das ultimas decadas, desempenhando urn papel estrategico na configu
ra<;:ao de novas orienta<;:oes normativas que tendem a cristalizar-se em novas
formas de vivencia da sexualidade, do amor e do casamento.
As representayoes sociais sobre a sexualidade e a vida amorosa interessanl
-nos ainda na medida em que, atraves delas, podemos melhor perceber a natureza
«construtivista» de ambos os fen6menos , em varias dimensoes sociaisY' De
facto, a rejei<;:ao da «hip6tese repress iva», por parte de Foucault,(6) convida-noS
a olhar a sexualidade e a «linguagem» do amor como discursividades. As criticas
dirigidas a «hip6tese repressiva», que tanto contribuiram para desmistificarUlTIa
era como a vitoriana - que nao apenas se caracterizou por uma repressao da
sexualidade mas tambem contemplou uma ampla produ<;:iio, categoriza<;:ao e
mUltiplica<;:ao dos discursos sobre a sexualidade (<<dispositivos da sexualidade»)
- sugerem-nos que se, na verdade, ha uma «sexualidade reprimida», 0 import aJ1te
e descobrir porque se produz tal afirma<;:ao e se reproduz a representa<;:i'io. A
diferentes formas de sexualidade associam-se, com efeito, diferentes fort11 as
discursivas e representacionais.

o

(1)

Michel Foucault, HistO/'ia de la Sexualidad, Mad rid , Siglo Veintiuno de Espana Editores,

198.~

Eespantoso que a soc iologia da familia trate em profundidade a nupciaJid ade, as negoc iayocs conjtl!l~:o.
s1

a disso lu930 do matrim on io ... passando completamente ao lade da sexualidade. Cr., a este prop6
Fran90i s de Singly (Dir. ), La Famille. e ttat des Savoirs, Paris, La Decouverte, 199 1.
'41 William Simon, Postmodern Sexualities, London e New York, Routledge, 1996.
rick
(5) L. Tl efer, «SoCIal constnlctlonl sm and the study of human sexuality», in P. Shaver & c. He(1d
(Eds.), Sex and Gender, Beverley Hill , Sage, 1987.
(6) Michel Foucault, Historia de 10 Sexualidad ..
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Os dados do inquerito realizado, permitem-nos, pois, explorar as referencias
ncnn ativas dos inquiridos, deixando entrever alguns dos muitos aspectos da vida
sexual e amorosa dos portugueses: os interditos da sexualidade; as suas valo
ral,:oes; as condi<;:oes necessarias e suficientes para 0 relacionamento sexual; a
i11ld a<;:ao sexual (quando, onde e com quem) ; os metodos contraceptivos; as
atITudes face a SIDA; as permissividades sexuais (0 aceitavel e inaceitavel); e,
fi nalmente, alguns aspectos relacionados COl a pomografia. A problematica de
parti da movia-nos na tentativa de descobrir diferentes morais sexuais em
difere ntes contextos socia is.
As dimens6es analiticas entretanto construidas arrastavam algumas hip6
tes~s de investiga<;:ao: a difusao da planifica<;:ao familiar teria ajudado a modu
lac;ao de uma nova sexualidade (a hip6tese inversa l!aO faz menos sentido ... )?
As atltudes em rela<;:ao sexualidade seriam de naturna rna is «romantica» ou
ma l~ hedonista? Com valencias mais confluenciais ou conflituais? A «hip6tese
da dlversidade» prevaleceria sobre a «hip6tese repressiva»? As jovens gera<;:oes
estanam a aderir a uma nova etica sexual?
Nas questoes relacionadas com a sexualidade, e de rejeitar a ideia que a
toma. simplesmente, como qualquer imaginavel libido natural. Embora a
sex ualidade seja vivida corporalmente, os corpos e os seus fazeres possuem urn
sign! 'kado cultural. A sociologia da sexualidade nao e, pois, a sociologia de urn
acto meramente biol6gico. As normatividades da vida sexual e amorosa encon
tram se, de facto , prescritas e proscritas por diversos espa~os , tempos, modos
e ritos A pr6pria inquiri<;:ao sociol6gica destes temas nao deixa de ser proble
matil'd. Quando realizamos 0 pre-teste do questionario , al g uns entrevistados
aCharlnl indiscretas algumas das questoes colocadas. Na versao fin al do ques
tionario decidiu-se que apenas uma parte dessas questoes fossem directamente
colocadas aos inquiridos. Quanto as de teor mais «reservado» ou «delicado» ,
os entrevistadores foram instruidos para que, sempre que notassem algum
emba ra~o por parte dos respondentes , adoptassem uma estrategia facilitadora:
entregava m-lhes uma folha com as questoes maic; «problematicas» e urn
envelope para que as devolvessem devidamente rf' pondidas, com portes de
corrcln pagos e anonimato garantido.
. A percentagem de nao respostas foi , contudo, bastante significativa, como
adla nle se vera. Em termos quantitativos e qualitativos . 0 grosso dos nao-res
pondentes do nosso inquerito tern urn perfil sociol6gico bern preciso- integrando
mUlheres. idosos e cat6licos, com baixo nivel de qualifica<;:oes academicas e
resldentcs em habitat rural. As respostas atraves das nao-respostas nao deixam
de ser llustrativas. Constituem importante fonte de informa~ao ao poderem ser
consl deradas como indicadores de «exclusao social».{7J A analise destas nao

a

--

J9 "I cr 1. Fra nc is e L. Bush, «What we know about 'r don ' t knowS'», in Public Opinion Quarterly,
 (2), I Q7S, pp. 207-218 e Alain Giami, « Panial non-response and 'don't know ' responses in surve ys
on seXUal bchavioul». in Social Science JnjiJrmafion, 35, j, 1966, pp . 5-13 .
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respostas passa, afinal, pela explica"ao da «gestao social dos silencios».(8)
Essas respostas nao ditas (ou ditas em forma de silencio ... ) sao, como outras
metaforas do sexo, uma forma de simboliza"ao do social, uma manifesta"ao
de resistencia relativamente a uma determinada economia da ordem, da
conten"ao, dos filtros normativos que regulam a vida amorosa e sexual. E
quanto as respostas que nos foram dadas restam sempre algumas dllVidas sobre
a sua fidedignidade, uma vez que nao e necessariamente directa a rela"ao entre
a experiencia e a expressao das emo90es. Neste sentido, as hipoteses de
interpreta"ao levantadas devem ser olhadas com devido re1ativismo. Mas os
receios em inquirir um dominio tao prob1emcitico nao deverao desencorajar
nos de tentar interpreta-lo.

Opinioes sobre as

rela~oes

sexuais

(percentagem)
!QUADRO N.o 1]
Opinioes

%

o sexo nao tern senti do se nao hou ver amor
o sexo tem se nlido e m si mesmo, pel 0 prazer que proporci ona
N/S
'-l/R
1\ socicdade deveri a s6 pennitir as rel a~6es sexuais entre homen s e mulheres
A sociedade deveria pennitir lodos os tipos de relacionamentos sexuai s
N/S
IJllla pessoa s6 deve ter rela~6es sexuais depois de estar casada
.\5 rela~6 es sexuais antes do casamento sao perfeitamente aceitaveis

r-.IS
,jlR

c· adulterio

2. OS «INTERDITOS» DA SEXUALlDADE
Come"amos por querer saber como os inquiridos reaginam a algumas
representa"oes correntes - embora divergentes - sobre as rela"oes sexuais.
Contudo, mais de 30% dos inquiridos esquivaram-se aresposta. Queriamos saber
que associa"oes fariam entre 0 sexo, 0 amor e 0 prazer, para alem do questio
namento que propunhamos relativamente a algumas representa"oes a proposito
da heterossexualidade, das re1a"oes matrimoniais e do adulterio. Se os que
ousaram responder a estas questoes da vida amorosa e sexual foram os inquiridos
mais desinibidos, a interpreta"ao dos resultados desta area do lnquerito nao pode
deixar de contemplar tal ocorrencia.
Entre os que responderam aprime ira questao sobre rela"oes sexuais (quadro
n.o 1) perfilam-se algumas tendencias relativamente maioritarias: para come"ar,
3 em cada 4 dos respondentes diz que 0 sexo nao tem sentido se nao houver amor;
apenas 13.5% opina que 0 sexo tem senti do em si mesmo, pelo prazer que
proporciona. Percentagem semelhante (14.3%) diz respeito aos que pensam que
a sociedade deveria permitir todos os tipos de relacionamento sexual (heteros
sexualidade, homossexualidade e bissexualidade) contra os que, em percenta
gem bem mais elevada (48.5%), pensam que a sociedade so deveria perrnitir
rela"oes sexuais entre hom ens e mulheres. Finalmente, as rela"oes antes do
casamento sao aceitaveis por 46% dos inquiridos mas apenas 21.2% toleram

I)

Fran~ois de Singly , «La Gesti6n Social de los Sil encios», in Revisla Espanola de Investigaciones

Sociol6gicas, n.o 17, 1982, pp. 112-13 6.

(' )Oe notar que estas percentagens tom am como uni verso 0 conjunto de todos os inquiridos , incluindo

os que optaram par nao responder .

40.2
3.5
35.1

!\lIS

n lidade» ).(10) Para a maioria das mulheres, 0 sexo apenas tern sentido corn
arnor; entre os homens nao existe uma tal unanimidade, ja que uns (41.3%)
associarn 0 sexo ao amor enquanto outros (22.7%) 0 associam ao prazer
(grMico n.o 1). Estas representa"oes poderao, grosseiramente, indiciar uma
ecollomia domestica de amor ern que ante a um possive! sentimento acusatorio
cia mulher (<<das-rne arnor em troca de sexo») 0 homem responderia (<<das-me
se\o porque queres amon» na base de uma relayao de troca desigual.

o sentido da sexualidade, segundo 0
80
70

sexo

(percentagem)

[GPAFICO N.O I]
61,5

60
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40
30
20

22,7

10

adulterio .(9)
o sexo nao tem, contudo, 0 mesmo sentido ao considerar-se 0 genero dos
inquiridos, sendo pois importante confrontar as distintas gramaticas do sexO
e do genero, dan do cabimento a ja classica distin"ao entre efeitos de sexo
(relativos a diferen"as biologicas entre homens e mulheres) e efeitos de generai
(relativos a diferen"as culturais que distinguem a «masculinidade» da «fem 
,S)

21.1

pode ser tolerave l em detenninadas circunstancias

e sempre uma infidelidade reprova vel

adulte rio

52.2
13.5
1.6
32.7
48 .5
14.3
2.8
24.4
18.2
46.0
2.3
33.4

1,5

1,8

o
o Sexo nao
te rn se ntido
sern 0 arnOT"

o Sexo nao

tern

N/S

N/R

se ntid o pelo
pra zer que
proporciona
•

Masc uli no

•

Fcrninin o

Cf. A . Oakley, Sex, Gender and Society, Ha mpshire, Gower Publishing, 1985. A neccssidade
desta distin~ao tern sido, contudo, recen temente posta em causa com a argumento de que
os Juis tennos correspondem a « con stru~6es disc ursivas» : John Hood-Williams, «Goodbye to ~cx and
gel1d~[)), in The Sociological Review, vol. 44 , n.o 1, Fevereiro de 1996.
,'0)
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Etam bern possivel que, entre as mulheres, 0 prazer se funda (ou confunda)
com 0 amor, isto e, que 0 sexo se reduza ao «amor sexual»; enquanto que, para
os homens, 0 desfrute do prazer parece nao implicar a necessidade de um
envolvimento amoroso. Mesmo levando em linha de conta que a palavra «amon>
nao tern 0 mesmo significado para homens e mulheres,(ll) estas parecem investir
bastante mais no que em sentido lato se pode entender por amor. Nao se trata,
evidentemente, de uma caracteristica inata ou biol6gica mas, tao-somente, do
produto de uma identidade fern in ina social mente construida em torno do
«senslvel» e do «afectuoso» a qual as pr6prias mulheres procurarao dar um
sentido valorativo, uma vez que a sociedade continua a desvaloriza-las noutros
campos da vida social. Alias, diversos estudos tern acentuado as limitalfoes que
os homens tern em exteriorizar as suas emo<;oes e afectos,(12) veiculando tambem
a ideia de que tendem a isolar a sexualidade da esfera do amor e da paixao tlJ )
Ou seja, para alguns homens a actividade sexual apOtiara gratifica<;oes outras
que nao apenas, ou predominantemente, as afectivas - as quais serao mais
valorizadas pelas mulheres.
A condi<;ao social influi tambem sobre algumas representalfoes (ou verba
lizalfoes de normas) da sexualidade (quadro n.o 2). Quanto mais baixo e 0 status
social dos inquiridos rna is se defende a exclusividade das relalfoes entre homens
Opinioes sobre as reia'r0es sexuais, segundo
(percentagem)

0

[(,R AFI CO N.o 2)
StolllS

Alto!

Medin
Alto

o sexo nao tem se ntido se nao houver amor ..
o sexo tem sentido em s i mesmo .
N/S.
N/R
A sociedade s6 de ve ria permitir as rela<;oes entre home ns e mulheres

A sociedade deveria permitir todos os tipos de relacionamento .
N/S.
N/R .
Uma pessoa s6 de ve ter rela<;oes sexuais depois de estar casada.
As rel a<;oes sex uai s antes do casa me nto sao perfeitamente aceitavei s
N/S ....
............... .
........ .. ..... .. ......................

N/ R.

o adulterio pode ser tolen\ve l em de terminadas circunstancias
o adulterio i:; sempre uma infidelidade reprovavel
N/S.
N/R

.... .. ... .. ................•.••

............ .........

. .. .......•• •...

47.9
25.5
00
26.7
33.3
32.1
4.2
0.3
9.1
62.4
1.2
27.3
30.3
40 .0
1.2
28.5

Inquiridos que opinarn que urna pessoa so deveria ter rela~oes sexuais
depois de casada, segundo 0 gmpo etario
(percentagem)

status

[QUADRO N.O2J
Opinioes

e mulheres e se rejeitam as relalfoes pre-matrimoniais. 0 adulterio parece
ta mbem ser mais toleravel entre os inquiridos de condilfao social superior.
r icamos, no entanto, por saber - independentemente das variaveis analiticas
:onsideradas - se havera ou nao uma colisao de interesses entre os valores da
t,unflia, 0 prazer da sexualidade e a satisfalfao das liberdades individuais.
Logicamente que, numa sociedade govern ada por uma moral rigid a, COmo
fo i a sociedade portuguesa ate aos anos 70, teriam de surgir manifestalfoes
pouco tolerantes quanto as relalfoes pre-matrimoniais para os inquiridos que
sc ntiram 0 «efeito de periodo» dessa moral. As mais vel has geralfoes acabam
por ainda veicular essa mentalidade interdit6ria. Contudo, a gera<;ao que
lhcgou a puberdade ao longo dos anos 80 da mostras de uma maior tolerancia
p~rante a possibilidade de as relalfoes sexuais ocorrerem antes do casamento
(grafico n.o 2). Con vern no entanto alertar para 0 facto de as clivagens inter
g,>racionais serem, neste campo, mais profundas na realidade do que aparentam
peros dados do inquerito, uma vez que entre os nao-respondentes encontramos
111aioritariamente inquiridos das geralfoes mais vel has, eticamente mais con
servadores.

Medio
Superior

52. I
15.4
0.7
31.8
42.6
21.4
1.9
34.0
10.9
55.3
1.9
31.9
22.6
40.4
3.5
33.5

~O . O

Medio
Inferior

52 .6
11.0
2.1
34.3
51.2
10.4
3.1
35.3
18.8
43.7
2.9
34.6
21.3
39.3
3.2
36.2

I

8ailo

52.9
11.1
2.5
33.5
55.1
7.0
3.0
34.8
27.0
35.3
2.3
35.3
17.1
41.2
4.4
37.4

30.0

20. 0

10.0

0.0
15 - 24

45 - 54

-----;
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S. Beauvoir, The Second Sex, H armondsworth , Penguin, 1972.
M . V Cicone e D. N. Ruble, <<Beliefs about Males», in .Iourtull ojSocial Issues, 34 (1), 1978. pp. 5-16.
"" A. E. Gross, «The mal e role and heterosexual behaviour», in .fournal of Social Issues, 34 (I).
1978, pp . 87 -107.
(II)
(12)

Alias, diversos factores tern contribuido para uma maior recorrencia das
rela90es pre-matrimoniais, Como 0 pro va a teoria dos «meios, motivos e
Oportunidades». Baseado em algumas teorias criminol6gicas e comparando os
factores que levam ao crime COm aqueles outros que viabilizam as relalfoes pre
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matrimoniais, Robert Walsh(14) conclui que, em ambos os casos, os meios, os
motivos e a ocasiiio .. . fazem 0 «ladrao» (e conveniente algemar 0 ladriio com
«aspas» uma vez que persiste ainda a representa~ao social que culpabiliza os
homens - mesmo quando tentados - pel a perda de virgindade das mulheres).
No caso da sexualidade, Walsh sustenta que os meios manifestam-se, entre os
jovens, a idades mais precoces (mais nipida maturidade bioI6gica); os motivos
sao incrementados por «holofotes» publicit.:irios (TV, cinema, videos, musica)
criando uma cultura fortemente sexualizada ou erotizada; quanto as oportuni
dades nao vaG faltando: ou pela crescente incorpora~ao da mulher no sistema
educacional e no mercado de trabalho, ou porque os tilhos ticam em casa rnais
«a-vontade», ou porque a divulga~ao dos metodos contraceptivos afasta 0 temor
de gravidezes indesejadas.
Neste campo, contudo, varias moralidades se confrontam : para as mulheres
e ainda defendida uma virtuosidade que pressup5e abstinencia fora do quadro
das rela~5es matrimoniais. As mulheres sexualmente muito «vividas» continu
am a merecer urn olhar de descontian~a e reprova~ao por parte da sociedade
«respeitavel» . Em contrapartida, os homens desfrutam de uma maior perm is
sividade, nao apenas antes como depois do casamento. 0 adulterio, por exemplo,
quando praticado pela mulher, e visto ainda como uma transgressao imperdoa
vel, nada comparavel ao adl.?lterio praticado pelos homens, tornado como uma
fraqueza - lamentavel mas perdoavel.(I 5)
Quanto a inicia~ao sexual, ela tem-se antecipado bastante a inser~ao
conjugal. Como adiante veremos, os maisjovens chegam ao casamento com uma
ja longa experiencia sexual, 0 que nao acontecia, em tao larga extensao, com
as mais vel has gera<;5es, nomeadamente as mulheres . Outrora, havia uma
transi~ao mais brusca entre urn pequeno periodo de (possivel) inicia~ao sexual
e 0 casamento. A inicia~iio sexual entre os jovens baseava-se em encontros
furtivos e clandestinos. Actualmente, a sexualidade e, entre as j ovens gera~5es,
normalmente experimentada antes do casamento.
Entre urn modele de abstinen cia e urn modelo de permissividade - com
sem presen~a de amor _ ,(16) os portugueses parecem viver num modelo de
padriio-duplo, de natureza mais ortodoxa que transicional, ou seja : permis
sividade para os homens contra uma relativa abstinencia para as mulheres.
Contudo, nao obstante a vigencia deste padriio-duplo, hoje em dia e menoS
dramatizada a possibilidade de as mulheres poderem ter rela~5es pre-matri
moniais. Por outras palavras, parece esbater-se a secular equivalencia entre
o jeminino e a espera ou a resigna9iio.

au

,'4, Robert H. Walsh. «Premarital sex among teenagers and young adults», in Kathleen Mckinney
e Susan Specher (Ed.) , Human Sexuality. The Societal and Interpersonal Context, New Jersey, Able"
Publishing Corporation, 1994, pp. 162-186.
" ') Jose Machado Pais (Coordenayao Cientifica), Proticas Cuiturais dos Lisboetas, Lisboa, EdiyOeS
do Instituto de Ciencias Sociais da Universidade de Lisboa, Estudos e Investigayoes, I, 1994.
.
(1 6) C . Darling, D. Kallen e J. Van Dusen , «Sex in Transition of Youth and Adolescence», In
Journol of Youth and Adolescence, 13, 1984, pp. 385-399.
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Por seu lado, a urn maior nivel cultural dos inquiridos parece associar-se
uma maior permissividade quer quanto as relac;:6es sexuais antes do casamen
to (I7), quer quanto a ideia de que a sociedade deveria permitir todos os tipos de
relacionamento sexual (graflcos n.o 3 e n.O 4) . Como vemos, as atitudes perante
a sexualidade nao podem ser interpretadas fora de determinados contextos
sociais e cuJturais.
Inquiridos que opinam que as rela~oes sexuais antes do casamento
sao perfeitamente aceitaveis, segundo 0 nivel de instru~ao
(percentagem)

(CRAFlCO N." 3J
80

60
40

~

~

...........

20

o

Superior

Inquiridos que opinam que a sociedade deveria permitir todos os tipos
de relacionamento sexuais, segundo 0 nivel de instru~ao
RAFlCO N." 4J

(percentagem)

40.0
30.0

20.0
10.0

0.0

Media

Superior

li n A contra -tendencia mani[estada entre os que possuem um grau de ensino medio deve ser lida como
" m «efeito de gera.;:ao ». uma vez que e entre os inquiridos mais idosos que predom ina este grau de ensino.
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Alias , como e sabido, 0 proprio adulterio nao tern sempre a mesma carga
de reprova<;:ao. Depende dos contextos. Algumas tribos australianas, no noroeste
do continente,julgariam muito «avarento» um homem que recusasse emprestar
a sua mulher a outros maridos potenciais, no decurso de algumas cerimonias.
Por outro lado, entre JS Nayar, popula<;:ao da India da costa do Malabar, 0
casamento prefiguraw ' Ima cerimonia predominantemente simbolica, sem la<;:os
permanentes entre os jnjuges. A mulher casada tinha tantos amantes quantos
quisesse e as crian<;:as pertenciam a linha materna. A autoridade familiar e os
direitos sobre a terra nao eram exercidos pelo marido - personagem apagada 
mas pelos irmaos das esposas. Em contrapartida, na sociedade em que vivemos,
a institucionaliza<;:ao das rela<;:6es amorosas atraves do casamento, cria uma rede
precisa de direitos e proibi<;:6es sexuais que fazem brotar um conjunto variavel
e diversificado de sentimentos como 0 afecto, 0 respeito , 0 medo ou 0 citime.
As rela<;:6es amorosas arrastam, por vezes, tendencias centrifugas que vaG de
dentro para fora, mas que necessitam de estimulos exteriores para se porem em
marcha. Os citimes podem ser urn desses estimulos exteriores capazes de fazer
acender a «chama do amor». Mas ha modas nos sentimentos. 0 sentimento
amoroso, e outros que Ihe estao proximos - como 0 ciume causado pelo risco de
adulterio - tem a sua evolu<;:ao e hist6ria. Como na hist6ria da arte, sucedem-se
os estilos. Cada epoca possui 0 seu estilo de amar. E em cada epoca os estilos
variam: com a origem social, 0 genero, a posi<;:ao religiosa, 0 nivel cultural.

I ida amorosa e sexual

Ilcontecido e que, munido da sua dimensao carnal e electiva, tera adquirido,
/l~ sociedade moderna, uma fon;a anti-institucional analoga aquela que
possuia 0 «amor cortes» na epoca medieval. Alias, 0 amor-paixiio tem sido
j Herpretado como uma tentativa de reintrodu<;ao, na civilizayao crista, de
t ..: nicas arcaicas de extase que a Igreja sempre rejeitou. E, contudo, ao que
I tualmente se assiste e a uma suavizar;iio da paixiio. Os soci610gos da
Juventude tern constatado que, hoje em dia, nao sao os pais que se op6em as
paix 6es imparaveis de «romeus» e <~ulietas» ; sao estes que, livres de paix6es,
preparam a sua «vida em comum» enquanto os pais se question am, em
g" l?redo, sobre onde est a 0 amor.
Os dados do Inquerito realizado sugerem um relativo equilibrio entre as
d Imens6es «romantica» e «erotico-hedonista» da sexualidade (quadro nO 3) . 0
s,lI nat6rio do conjunto de indicadores que foram agregados para caracterizar a
mensae erotico-hedonista - 0 prazer sexual (29.6%), a satisfayao sexual do
p.Hceiro (15.8%), 0 erotismo (3.7%), 0 orgasmo (5.4%), 0 dominio das tecnicas
s,'x uais (1.7%) e a satisfayao de uma necessidade biologica (12.2%) - resulta
n 1ma percentagem (68.4%) muito semelhante aquela (63 .5%) que deriva do
SI m atorio dos dois indicadores retidos para caracterizar a dimensiio romantica:
J n1 0r entre parceiros (46.3%) eo envolvimento romantico (17.2%). Por outro
Jado, as dimens6es romantica e erotico-hedonistica sao muito mais valorizadas
q It! as dimens6es procriativa (reprodutora) e preventiva.

Aspectos mais importantes nas rela-;oes sexuais
(percentagem)

3. AS V ALORAC;OES DA SEXUALIDADE
Os fil6sofos gregos distinguiam, na possessao amorosa , 0 efeito Eros do
efeito Afrodite: 0 primeiro indicava a atrac<;:ao irresistivel pelo ser amado, 0
segundo a sua possessao carnal. Na Antiguidade, manifestou-se a tendencia 
evidente em Platao e Plutarco - para criar uma erotismo independente da
corporeidade, privilegiando 0 Eros em rela<;:ao a Afrodite e atribuindo-Ihe urn
efeito fundamental mente imaterial e desejante. A questao que actualmente se
pode discutir e a de saber se 0 «amor romantico» correspondera ou nao a uma
modalidade legitima ou socialmente aceitavel de desejo er6tico.
Posta a questao noutros termos: sera que 0 amor tem vindo a adquirir urn
valor aut6nomo que legitima a sexualidade como sua expressao natural? Muito
depois do platonismo, ele houve urn periodo romantico, 0 romantismo. Foi uma
epoca em que os romances constituiam 0 genero literario mais cultivado e
apreciado. Mas correspondiam os romances a realidade? Passou 0 casamento
a estar sujeito a imprevisibilidade da paixao? De facto, se 0 «amor paixao»
se configurou, alguma vez, como um c6digo de amor em geral(l 8) - 0 que tera

l<)Li AORO N 3]
U

Aspectos
Ollllcnsao romantica
l amo r que ex iste entre parceiros
) cnvo lvim ento roman tico
Oi'lle nsao e rOtico-hedonista
i ) rrazer sexual
'ia tisfazer sexualrnente 0 parceiro
I) crotismo
(J orgasrno
I) dominio das tecnicas sexua is
1\ satj sfa~ ao de um a necessidade bio l6gica
Oime nsao procria tiva (reprodutora)
! ~r filh os
Dirl1 cnsiio preventiva
'liiio apanhar SIDA ou doen ~as venereas.
Nao provocar uma gravidez indesejad a

\lIS
N/R
118)

N. Luhmann , L 'Amour Comme Passion, Paris, Flammarion, 1991.
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Contudo, tomando os indicadores isoladamente, a maioria relativa dos
inquiridos (46.3%) 0 que mais valoriza eo amor entre parceiros. Considerando,
no entanto, a importante valorizayao da dimensao erotico-hedonista, 0 que os
dad os do Inquerito nos sugerem e que a propria trivializayao do sexo tera
permitido uma significativa ressurreiyao do sentimento. Mas e tam bern provavel
que esta eentralidade do amor possa fluir a montante e a juzante da ideologia
da manutenyao da monogamia heterossexual , do casamento patriarcal e da
institucionalizayao do casamento e da vida familiar. De facto, a ideia de que a
existencia de «amon> e uma garantia de «eleiyao livre» de urn parceiro conjugal,
e uma ideia que tern sido frequentemente difundida como uma peculiaridade do
Ocidente, dominado pelas liberdades individuais do capitalismo. 0 «mercado
da economia liberal» encontraria, deste modo, correspondencia com 0 «mercado
das emoyoes livres»('9)

«Prazer sexual» e «ter mhos» sao aspectos importantes
nas rela~oes sexuais, segundo 0 grupo etario
[GRAFI CO W 5J
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No entanto, a ideologia do amor romantico pode brigar com a ideologia da
uniao monogamica. lsto e, embora 0 amor romantico possa desembocar em
lances conjugais pode tambem contribuir para desenlaya-los. E assim sen do, a
fixayao na dimensao amorosa pode interpretar-se como urn maior investimento
nas relayoes pessoais em detrimento das estruturas que a envolvem.

O +I--------------~------------+-------------_r----__________

Alias, apenas cerca de urn em cada quatro dos inquiridos associa as relayoes
sexuais a dimensao procriativa. 0 matrimonio nao epois encarado como 0 Jugar
de uma sexuaJidade orientada para a reproduyao. Por duas principais razoes:
porque essa reproduyao escapa aos limites do matrimonio e porque este pode
deliberadamente afastar-se da funyao de procriayao.

Alias, mesmo entre as mulheres, 0 modelo da maternidade parece ja estar
.edendo lugar ao modelo da beldade . 0 ideal da mulher, provavelmente, ja
laO e ter filhos e cuidar deles, numa logica subordinada a domesticidade, mas
tazer tudo para se manter bela. Pelo menos, os ritos de beleza, para algumas
nulheres, tern substituido os ritos religiosos ou adquirido uma configurayao de
latu reza para-religiosa: ha verdadeiras eruzadas pelo controlo de peso; a
ornida e os doces sao uma tentar;:Zio a que se procura fugir; osjejuns religiosos
dao lugar aosjejuns dietetieos; os regimes alimentares sao objecto de erenr;:as,
de mistifiear;:oes, de Ie; aos esteticistas eonfessam-se as angustias das rugas,
horbulhas e flacidez da pele; os Evangelhos sao substituidos pelas revistas de
heleza (<<siga religiosamente as instruyoes» ... ); as balanyas sao os actuais
conjessionarios de pecados alimentares; os ginasios sao os loeais de eulto
desse «deus» que nos reveste e que e 0 nos so corpo e atraves do qual se prota
~o n iza a sexualidadeY' )

Em teoria, no comportamento sexual sempre se distinguiu entre prazer
e procriayao. No entanto, nos mais recentes nexos de vinculayao da intimidade
a sexualidade, esta tern assumido uma dupla constituiyao: como meio de
realizayao propria e como instrumento primordial de expressao de intimidade.
Como bern 0 observou Giddens, a sexualidade transformou-se , entao, nl1m
ponto de referencia fundamental para a «experiencia» - expressao que, entre
os jovens, adquire urn especial significado em relayao a vida sexual.(20) Com
efeito, e entre osjovens que se verifica uma maior valorizayao do prazer sexual
enquanto que as mais velhas gerayoes (abrangendo inquiridos com mais
de 45 anos) sao mais propensas a associar as relayoes sexuais a procriayao
(grafico n. O 5).

( I ?) M. Bertilsonn, «Love ' s Labour Lost? A Sociological View», in Th eory, Culture and Society, 1968.
3,2, pp. 19-35 .
uesa
(20) A. Giddens , Th e Transfo rmation ofIntimacy , Cambridge, Polity Press, 1992 (tradur;ao portug
pel a Cella, Oeiras, 1995).
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E ainda de Giddens a tese que sustenta que nos tempos da modemidade
. ssistimos a uma reduyao da paixao ao ambito sexual, apartado por sua vez da
1I1 trl1SaO publica(22) E na sexualidade, os aspectos mais relevantes parece serem
dq ueles que relevam a eoitoeentrieidade do sexo, centrado na penetrayaO, nas
(21) Sobreestes investimentos de «imagem», Cf. Jose Machado Pai s (coordenar;ao cienlifjca),Proticas
r-" Iturais dos Lisboetas ..
(22) A. Giddens, The Transformation of Intimacy. .
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relayoes sexuais. Alias, a problematizayao do «coito» constituiu-se no aspecto
central da Sexologia, as voltas com os casos de impotencia e de «disfunyoes»
sexuais femininas como a dispareunia ou 0 vaginismo.
Como quer que seja, globalmente, os portugueses parecem ter uma atitude
ambigua em rela yao a sua sexualidade, balanceando-a entre uma dimensao
erotico-hedonista e uma dimensao romantica, ainda que possamos admitir que,
para as mulheres, 0 amor e 0 prazer sexual estejam mais em associayao do que
no caso dos homens - mesmo quando 0 amor rompe com a sexualidade para
melhor a adoptar, pressuposto basico da paixCio, tal como e definida por
Luhmann.(2J) Mas tam bern e possivel (grafico n.O 6) que uma relativa desvalo
rizayao do prazer sexual por parte das mulheres (quando comparadas aos
homens) derive do facto de 0 prazer sexual, para muitas delas, continuar
intrinsecamente ligado a medos: de gravidezes, doenyas infecto-contagiosas,
perda de respeitabilidade. Em contra partida, a sua maior valorizayao do amor
romantico pode resultar do facto de toda a envolvencia romantica aparecer
marcada por uma premencia que pressupoe uma ruptura ilusionante com a rotina
de uma vida quotidiana monotona e banal, da qual uma boa parte das mulheres
se pretendera libertar, amarradas que estao a uma domesticidade constrangedora.

«Prazer sexual» e «envol vimento romantico» sao aspectos importantes
nas rela~oes sexuais, segundo 0 sexo
(GR.A.FICO N.o 6]
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Mas nessas «amarras» algumas pensarao tambem viver, com felicidade, 0 mito
da «maternidade» alimentador de valores pr6ximos ao do amor romantico.
Provavel, ainda, e que a maior valorizayao da dimensao romantica por parte das
uIheres lhes sirva para validarem moral e emocionalmente a sua sexualidade,
desfazendo contradiyoes nem sempre facilmente resoIuveis . Os homens serao
comparativamente mais «iletrados» no campo do «romanticismo» porque,
Justamente, nao tiveram necessidade de apreender as narrativas amorosas que,
preferenciaImente ou excIusivamente, sao dirigidas as suas companheiras, numa
sociaIizayao que as orienta para uma «cuitura de romance» . Nesta cultura, 0 amor
predomina sobre a sexualidade, assumindo-se em manifestayoes de natureza
rnais relacional ou confluencial.(24) 0 que nao significa necessariamente ausencia
J e erotismo. Ou melhor, epossiveI que a ars erotica se centre na reIayao amorosa
-ntre parceiros, fazendo da satisfayao reciproca do prazer sexual a expressao
dessa relayao. As tecnicas sexuais seriam entao motivadoramente apreendidas,
capacidade de dar prazer seria desenvolvida, a inforrnayao sexual tomar-se
a decisiva. Porque tudo 0 amor 0 exigiria.
Os inquiridos do nosso Inquerito nao revelam, contudo, dar grande impor
ancia ao erotismo, ao orgasmo, ou ao dominio das tecnicas sexuais. Possivel
mmte porque, em alguns casos, estes indicadores serao encarados como meros
nstrumentos mediadores do prazer sexual e da propria dimensao romantica que
nvolve 0 relacionamento sexual. Em contrapartida, e ja significativa a percen
·agem dos que valorizam 0 prazer sexual (29.6%) ou a satisfayao sexual do
:larceiro (15.8%), numa enfase do amor conjluencial de que Giddens nos fala.
l\Ieste ambito, as relayoes sexuais cumpririam urn papel incentivador da comu
1l1CayaO interpessoal e da propria auto-realizayao, numa sociedade - diz-se 
crescentemente complexa, impessoal e anomica. Por outras palavras, entre amor
L sexualidade gerar-se-ia urn triifego em ambos os sentidos. Do amor chegar
se-ia a sexualidade mas nesta 0 amor realizar-se-ia, tambem. E mais: 0 amor seria
um meio de busca de «salvayao pessoal» - como alias 0 reconheceu Weber{25)
- salvayao procurada nos caminhos da irracionalidade (paixao), embora a
Instituiyao matrimonial se encarregue da «domesticayao do amom. Alias, alguns
soci610gos tern estabelecido analogias entre as conversoes amorosas e religiosas,
ambas desenvolvidas num universo de misticismo e «fusao de almas»(26) A
propria sexualidade nao deixa de estar sujeita a dominancia de paddjes morais
Que emergem como uma necessidade de regulayao relativarnente a foryas

o Feminino
A. Giddens , The Transformation of In timacy .. .
Hans Gerth e C. Wright Mills (Eds.), From Max Weber, London, Routledge and Kegan Paul , 1948.
(26J Cf. Joanna Ryan (Eds.), Sex and Love: New Thoughts on Old Contradictions, London, Women's
Press , 1983, J. Sarby, Romantic Love and Society, Hannondsworth, Pengu in , 1983 e J. Radway, Reading
the Romance, London, Verso, 1987.
(24)

<21J

<2.I) N. Luhmann, L'Arnour Cornme Passion.
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contradit6rias que oscilam entre uma urgencia incontrolavel de desejo e urn frio
calculo de risco. Entre os nossos inquiridos, a ordem do desejo parece sobrelevar
francamente a de risco: menos de 10% dos respondentes associam as relat;:oes
sexuais a uma dimensao preventiva - <<nao apanhar SrDA ou doenyas venereas»
(9.3%) ou <<nao provocar uma gravidez indesejada» (8 .3%). Ora quanto menos
os riscos se calculam, menos se podem prevenir e mais possibilidades tern de
ocorrer. E provavel, alias, que uma certa ideologia de masculinidade, ao jogar
se na ordem do desejo, seja urn factor incrementador desses riscos (de grav,idezes
indesejadas e contracyao de doenyas infecciosas).(27) Do que nao parece haver
duvidas e de que os relacionamentos sexuais irrompem a margem de uma
sexualidade orientada por meros requisitos da reproduyao.

4. AS CONDI<;OES NECESSARlAS E SUFICIENTES
PARA 0 RELACIONAMENTO SEXUAL
Na ordem do desejo nao encontramos, contudo, as condiyoes necessarias
que legitimam 0 relacionamento sexuaL Ou seja, para a esmagadora maioria dos
inquiridos nao e suficiente que duas pessoas se desejem mutuamente para que
se relacionem sexualmente, mesmo quando esse desejo e movido pela vontade
de «passar urn born bocado». A maioria relativa dos inquiridos (29.2%) pensa
que 0 que e necessario para que duas pes so as tenham relat;:oes sexuais e que se
amem. 0 casamento aparece como condit;:ao necessaria apenas para 12.6% dos
inquiridos (quadro n.o 4).

o que e necessario pan ter relac;oes sexuais com outra pessoa
(percentagem)
[QUAORO N° 4)

o que e necessario
Ser casado com outra pessoa
Viver com outra pessoa
E necessario que sejam namorados
E necessa rio que se amem
E suficiente que se conheGam bern
E suficiente que se desejem mutuamente
E necessario terem 0 desejo de passar urn born bocado

%
12.6

2.7
3.9
29.2

4.7

NlS

7.6
2.8
\.9

N/R

34.7

(27) Joseph H. Pleck, Freya L. Son enstein e Leighton C, «Masculinity Ideology: Its impact on Ado
lescent Males' Heterosexual Relationships», in Journal ofSocial Issues, vol. 49, n.o 3,1993. pp. 11-29.
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Que interpretayao podemos fazer destes dados? Provavelmente, as relayoes
jexuais com urn dado parceiro/a nao sao mais 0 fiel do modelo do «amor para
sempre» abrigado no nicho matrimonial. Mas mesmo que admitamos que os
'l1odemos relacionamentos sexuais se geram no quadro de urn modelo de «am or
mstavel» (de urn amor que se vai consumando e consumindo ... ) querera is so
nccessariamente dizer que a urn modelo de «matrim6nio prolongado» se seguira
LI m modelo de «matrim6nio fugaz»? Ou sera que os relacionamentos sexuais
nile tern obrigatoriamente que ser vistos por referencia ao modelo da conjuga
lidade tradicional? Este terreno e obviamente lodoso para quaisquer hip6teses
que se queiram levan tar. Contudo, quando os nossos inquiridos admitem que
],ara ter relayoes sexuais nao e necessario que elas ocorram no quadro matri
lonial, nao estao propriamente - ou necessariamente - a desvalorizar 0 matri
monio. Pelo contrario, pode ser uma forma de 0 por a prova. E natural que quem
esteja interessado em fazer pro va nao esteja seguro da sua aposta sem que, para
i"so, desmereya 0 que poe a prova. Alias, a iniciayao sexual , entre as jovens
g'>rayoes, fora do quadro matrimonial e as pr6prias experiencias coabitacionais
p ldcm ser formas de iniciayao e experimentayao de uma vivencia matrimonial.
r.. . wtrimonios versus coabitayoes/acasalamentos desregulados? Nao necessaria
I::nte. Ao que parece assistir-se e a uma acumulayao biografica de diferentes
c"lados conjugais e nao a Opyao por urn deles, incontomavelmente. Mesmo no
caso da coabitayao, ela nao envolve apenas «coabitantes ideologicos»(28) mas
pJrceiros que tenderao a optimizar 0 matrimonio, ritualizando-o informalmente
0 11 cxperimentalmente.
Oeste modo, a tolenlncia dos inquiridos relativamente a possibilidade de
a~ pessoas poderem ter reiayoes sexuais fora do quadro matrimonial nao traduz,
necessariamente, uma crise do modelo tradicional familiar, muito em bora
exprcsse uma recusa de aceitayao da fachada legalista matrimonial como
conuiyao necessaria as vivencias sexuais. 0 imperativo mais reclamado para se
pudl:r ter relayoes sexuais eo do amor. Mas este imperativo e mais acentuado
nas ll1ulheres, entre as quais tambem mais se reivindica a condiyao de casado/
a para que se tenha urn relacionamento sexual. Os homens, em contrapartida,
cedem mais a suficiencia da condiyao do desejo para urn envolvimento sexual
(g<-afico n.o 7).
Neste campo, notam-se tambem importantes clivagens intergeracionais.
Enquanto as mais velhas gerayoes tendem a confinar as relayoes sexuais ao
CCl samento (verbalizando os estereotipos em que foram socializados), as mais
nc'vas gerayoes associam-nas mais a estados de envolvimento amoroso (grafico
n" R). Estas distintas posiyoes justificam-se, provavelmente, pelo encadeamento
,'" L. Roussel e O. Bourguiznon, Generations Nouvelles et Mariage Tradilionnel. Enquete de Jeunes
de 18-30 ans, Paris, INEO, 1978.
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o que e necessario para ter rela~oes sexuais com outra pessoa, segundo 0

sexo

(percentagem)
[GRA.FICO N.o 7]
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J lverso que amor, relayoes sexuais e casamento tern para as diferentes gerayoes.
Pa ra os jovens, as experiencias amorosas e sexuais precedem claramente 0
~as amento, 0 qual , para as mais velhas gerayoes, ainda representa uma condiyao
necessaria (em termos discursivos) para 0 relacionamento sexuaL E provavel
Hue 0 aumento de oportunidades educacionais entre os jovens portugueses, nas
duas ultimas decadas, os tenha libertado da necessidade de ganhar dinheiro (as
fll n ilias vao-Ihes dando sustento), disponibilizando-os para envolvimentos
amorosos nao necessariamente orientados para 0 casamento. Por outras palavras,
(. Idiamento da necessidade de «ganhar a vida» (perdendo-a no trabalho), dado
(.! pro longamento das traject6rias escolares, disponibiliza os jovens para que
(IVI Vam a vida».
Interessante e tambem constatar que os inquiridos de status social mais
!vado sao mais propensos a inscrever as vivencias sexuais na ordem do
dt sej o, ao contrario do que acontece com os respondentes de status inferior,
I1' Ji s propensos a inscrever 0 relacionamento sexual no quadro conjugal
(grat1co n.o 9) .
que c necessario para ter

rela~oes

sexuais com outra pessoa, segundo

0

status

(perc entagem)

o Feminino
[Gf " f iCO N° 9]
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Como seria de esperar, 0 posicionamento reJigioso dos inquiridos nao deixa
tambem de influenciar estas opy5es. Os cat6licos (praticantes ou nao) e outros
crentes reclamam, numa percentagem consideravel, a necessidade do casamento
para que duas pessoas se possam relacionar sexualmente. Os restantes (ateus,
agnosticos ou sem posiyao religiosa) consideram como condiy30 necessaria

-
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apenas 0 amor (grafico n.o 10). Nao quer isto dizer, obviamente, que os crentes
desconsiderem 0 amor. Muito provavelmente considera-lo-ao uma condi~ao
necessaria realiza<;ao do pr6prio casamento.

a

o que e necessario para ter relac;oes sexuais com outra pessoa,
segundo a posi~ao religiosa
(percenlagem)
[GRAFICO W 10]
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ou nao estivesse em causa um acontecimento que se inscreve num contexto
geracional e social.(29)
Os dados do Inquerito realizado mostram que a idade da primeira rela<;ao tera
balxado consideravelmente. Assim, nagerafaodo 25 deAbri/ (nascidos entre 1971
e 1980), 66.7% iniciou sexualmente antes dos 18 anosYO) em contrapartida, na
ra<;ao da Grande Guerra (compreendendo os nascidos antes de 1941), apenas
209% se iniciou antes dos 18 anos. Ou seja, entre as duas gera<;oes consideradas
ha uma diferen<;a percentual de 45.6% no que respeita aidade da inicia<;30 sexual
(q mdro n.e 6). Estes dados, contudo, estarao ainda aquem da realidade, uma vez
qUI e muito elevada a percentagem de inquiridos nao jovens que se recusou a
responder a esta questao. Como quer que seja, entre amaisjovem gera<;ao apanhada
pelo lnquerito (dos IS aos 24 anos), pelo menos 23.7% iniciaram-se sexualmente
en.re os 10 e 15 anos e 43.2% entre os 16 e 18 anos.

20 ,0

Com que idade os inquiridos tiveram rela~oes sexuais
pela 1.' vez, segundo 0 grupo eta rio

9,6
10,0

0,0

(percenlagem)

0,0

JACa td icos prati cantcs0

,...
Ca t61icos nao
prali ca nles

o Ser casado

'

prj
Outros

<'

r

rQl \DRO N.O6)

,/

Niiocr..:nlcs

c n;nlCS

o Que se amem

0

grupo etario

(perc entagem)

Rela~oes

J<i teve ....
Nao teve ..

N /R

sexuais

f

Grupo el.rio

r 15-24
\ 48 1
20 .0
31.9

45-54 + de 54

25-34

35-44

85 .8

96.0

98.3

98.1

1.4

0.6

0.3

0.2

3.4

1.3

\.7

12 .9

TOlal

\5-24

25-34

35-44

1(1·15 ,
1(,-18 ..

1l.9
22.2

23.5
43.2

13 .7
30.3

12.0

7.7

[ 9-~·L

18.6
4.3

14.5

17.0

18.8
[ 8.2

00
18.6

1.6
37.4

2.7

23.3
2 1.5
1.7

48.5

45. 8

25

Dos jovens dos 15 aos 24 anos apenas 20% explicitamente respondeu nunca
ter tido rela<;oes sexuais, contra 48,1 % que declarou ter ja experiencia sexual
e 31.9% que se furtou a responder a esta questao (quadro n.o 5).
As relac;oes sexuais, segundo

Grupo ..a rio

Grupe elario

5. A INICIACAo SEXUAL: QUANDO, ON DE E COM QUEM

[QUADRO N .· 5]

427

Tomando 0 universo dos respondentes que confessaram ter ja tido rela<;oes
sexuais (n= 1715), procuramos saber a que idade se deu a inicia<;ao sexual. AS
primeiras experiencias sexuais podem ser marcantes no futuro da vida dos
individuos e, nessa medida, constituem um signo revelador de comportamentoS
ente
sexuais futur~s. A primeira rela<;ao sexual tern uma carga simb6Jica equival
ade urn «rito de passagem» - nao somente a uma passagem biol6gica, mas social

"U

mais .

N. ,N/R ..

43.0

45-54

+ de 54

8.8
12.1
19.7
9.6
49. 8

(n;1 , 15)

A significa<;ao - simb61ica e emocional - da pnmeira rela<;ao sera
cen..Jmen te diferente para mulheres e homens. Para estes ultimos, a primeira
relW;iio corresponded a uma etapa de aprendizagem em que 0 estatuto da
par~ei ra pouco importara. Com efeito, apenas 5.9% dos inquiridos do sexo
ma s'ulino se iniciou com a esposa; embora 23.8 % se tenha iniciado com a
nam c' rad a, 18.6% fe-lo com uma amigae 3.8% com uma desconhecida(quadro
n.e 7). Em contrapartida, a maior parte das mulheres respondentes (37% nao
respondeu a esta questao) iniciou-se com 0 esposo (27.4%), 0 namorado
(\ 8,0%) ou 0 noivo (14.5% ).
"v!ichel Bozan, «L' entree dans la sexualite adulte: Ie premier rapport et ses suites», inPopulalion,
5, Ic)<)\ 1317-1352.
I
II Na mesma tendencia alinham os dados de urn inqueri to sobre a sexua lidade dos lisboetas , rea li zado
em 1990. Nesse inquerito, entre os inquiridos de 16 e 20 anos, 58.4% dos rapazes e 37.8% das rapari
gas Inici aram-se sexua lmente antes dos 20 anos. Por ou tro lado , 90.9% das mulheres inquiridas com
mai , de 60 MOS iniciou-se sexualmente depois do casamento. Fausto Amaro, Ana M. Dantas e Louise
da Cunha Teles, «Sexual behav iour in the city of Lisbon», in Internacional Journal ojSTD & AIDS,
1995 6, pp. 35-41.
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Entre os homens, portanto, a iniciac;:ao sexual nao se encontra tao associada
ao casamento ou a urn forte e duradouro investimento sentimental, projectado
para 0 futuro. Entre as mulheres, a iniciac;:ao sexual parece ser fruto de uma
decisao mais amadurecida (ou reprimida?) que implica 0 desejo de uma relac;:ao
dunlvel que une a sentimentalidade e 0 acasalamento nas suas vertentes sexual
e matrimonial. Mesmo que uma percentagem significativa de mulheres inqui
ridas se tenha iniciado com 0 namorado ou 0 noivo, isto apenas mostra que a
primeira experiencia e tida com urn parceiro que prefigura urn conjuge potencial.
Para os inquiridos do sexo masculino, as amigas aparecem como protagonistas
da primeira experiencia sexual (para 18.6% dos inquiridos), percentagem que
nao and a muito longe das iniciac;:5es envolvendo uma desconhecida (13.8%),
com recurso provftvel a circuitos de prostituic;:ao, «namoros de discoteca» e
outros encontros afins. Como vemos, uma vez mais, hom ens e mulheres parecem
encarar diferentemente a sua sexualidade, produto das representac;:5es diferen
ciadas com que encaram a relac;:ao com 0 parceiro/a com quem iniciam a sua
vida sexual.

<;,stratos altos e medios; em contrapartida, enos estratos mais baixos que a
In iciac;:ao sexual mais toma lugar no guadro de urn relacionamento conjugal
1,l uadro n.O 9).
Pessoa com quem se teve reJa"oes sexuais peJa I." vez,
segundo 0 grupo eta rio
(percentagem)

I .IUAORO N.O8]

L

Pessoa

\ m igo /a

I 27.1

~o i vo/a ......... .... .......... ... ..

... ..... .......................... ..

F,poso/a ....... ............... ... ... ........... .............. ... ... .. .... ...... .... ....
k sconhecido/a

... ..................... .... .... .. ... .. ... .... ..

Oulra (Prima) ... ... .. .. ....... ........ ............... .. ...... ........... ........

~~

.. .... •. .... ... ... . ......... ... ..........• . . ••.••• ••........•...•• • ..• ..

R

Grupo eta rio

15-24

........... ......

......... •. .. .• •

51.8
5.5
3.5

LO
0.5
0.5
10. 1

(r 17 15)

Pessoa com quem se teve reJa"oes sexuais peJa 1." vez,
segundo 0 sexo
(percentagem)
Sexo
Total

Amigo/a .......
Namorado/a
Noivo/a.
Esposo/a

... .. ... ... .......

........ ..........
.................

....................................

................. -.

Oesconhecido/a ...
Outra (Prima) ..... .... ...
N /S ...
NIR . ... .. ....... ... ...

,

............. ... ...

......... ....... ...

9.7
20.7
9.6
17.4
6.6
0.1
0.2
35.7

35-44

15.0
29.4
10.9
8.9
4.5
0.3
0.3
30 .7

45-54 + de 54

8.0
6.7
19.9 13.1
11.9 10.1
13.1 21.9
7.1
8.8
0.0
00
0.0
00
39.9 39.4

3.3
9.5
8.6
27.2
8.2
0.0
0.2
43.0

Pessoa com quem se teve rela"oes sexuais peJa I." vez,
segundo 0 status
(percentagem)

[QUA ORO N.o 7)
Pessoa

25-34

[0LJ.'\ORO N. ° 9)

Masculino Feminino

18.6
23.8
3.9
5.9
\3.8

0.3
0.4
33.3

2.1
18.0
14.5
27.4
0.3
0.0
0.0
37.7

(n=1715)

I:!~/:r
m igo/a . ....... .. ... .......... ..... .. ........... ... .. ..........
~ am orado/a
.. ................. ...................... .. ................ .. ..
c:1 ivo/a ..... ............... .... ..... .. .......................... ... ... ........
l'I'oso/a ....... .. .... .. .... ..... .. ....
............ .. ........
J Jcsco nhecido/a

....... ........... .

.. ............... ...... ... ............. .. ....

Outra (Prima) ... ..... ....... .. ...... ... ...... .... ..
:S . ... . . . . .... . ... . ........ ... . ..... .. ...••• •

rv R

Tambem a pertenc;:a geracional parece condicionar de modo decisivo a
escolha do tipo de pessoa com quem, pela primeira vez, se tern relac;:5es sexuais.
Ente os inquiridos com mais de 45 anos, 0 esposo/a aparece como 0 protagonista
mais referenciado (quadro n.O 8). Ja entre os mais jovens (dos 15 aos 24 anoS)
a iniciac;:ao sexual fez-se predominantemente com 0 namorado/a (51.8%) ou com
urn amigo/a (27.1%).
A condic;:ao social dos inquiridos condiciona tambem a escolha dos
parceiros para a iniciac;:ao sexual. Os namorados e amigos predominam noS

Sfalus

Pessoa

. .......................

11.7
31.4
9.5
10.9
8.8
0.0
00
277

[5.2
24.0
10. 1
12.3
7.0
0.2
0.2
30.8

9.3
2 1.5
88
15.7
5.5
00
00
39.1

I Baixo

5.1
14.5
9.9
25.1
6.8
0.2
0.4
38.)

(n (71 5)

De entre os inquiridos que jft tiveram relac;:5es sexuais, 12.1% dos
rc;.pondentes do sexo masculino afirma te-lo feito apenas com uma mes
:1 pessoa, contra 47.3% das mulheres que diz nao ter tido mais nenhum
pa rceiro para alem daquele COm quem se iniciaram sexualmente
(q uadro n.o 10). E de 1evar em conta, contudo, que 41.2% das mulheres
intluiridas se recusou a responder a esta questao 0 que nos leva a admitir
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a hipotese de que nem todas as mulheres seguirao
daquelas que responderam.(31)

0

padrao comportamental

ciayao sexual masculina se faz predominantemente com recurso a prostituiyao;
as mulheres, no seu conjunto, tern urn numero de parceiros superior aquele
que manifestam ; ou os homens gabam-se de ter tido mais mulheres do que na
r~a1idade tiveram.
(I U

Com quantas pessoas se teve relac;oes sexuais depois da primeira,
segundo 0 sexo
(percentagem)
[QUADRO N.D 10J
Sexo

Pessoas
Total

Com mais nen huma ..
Com mais uma .
. ...... .... ....... ..

De 2 as.
De 5 a 20 ...
Com rna is de 20
NlS .....
NfR ... ...

... .... .... .... .
'

... .. ... .........
... ....... .... , ..

.... .... ..... .......

Os dados do Inquerito mostram uma consideravel heterogamia na mais
j< lvern gerayaO (15 a 24 anos). Com efeito, 49.3 % dos jovens inquiridos ja teve
r layoes sexuais com mais de um(a) parceiro(a) e 20.6% com mai s de 5 (quadro
11 . II). A questao que se colocae a desaber se osjovens se encontram preparados
na escola ou na familia - para evitarem gravidezes indesejadas ou doenyas
t ·nnsmitidas sexualmente. E bern provavel que urn numero apreciavel de pais
•. de maes persista em encarar a sexualidade dos seus filhos - e principalmente
( I.IS filhas - como se a sua iniciayao s6 ocorresse com 0 casamento. Corroborando
('~fa hipotese, temos em Portugal a mais elevada percentagem de maes solteiras
d I Comunidade Europei a.
0

Masculino Feminino

31.0
6.2

12. 1
6.4

6. 1

8.9

14.6

39

7.5

14.8

I.2

4.3

9.1

0.2

47.3

2.1

4.4

0.1

40. 0

38 .6

41.2

(n= I715)

Como quer que seja, e admissivel que, entre os hornens , a existencia de urn
maior numero de parceiras sexuais se possa explicar pela maior amplitude do
cicIo temporal de vida sexual masculina associada a pre-matrimonialidade. Para
as mulheres, uma entrada precoce na vida sexual parece continuar a denunciar
uma entrada precoce na vida conjugal, ainda que estejamos a assistir, neste
dominio, a uma possivel mudanya dignade registo: a urn modelo de «precocidade
sexual tradicional» em que a iniciayao aparece efectivamente associada ao
casamento, parece insinuar-se urn modelo de «precocidade moderna»(32) em que
a iniciayao sexual e facilitada por uma maior liberdade sexual, mais explicita
entre as jovens gerayoes.
Para os homens , em contrapartida, a precocidade parece ter por efeito un;
alongamento do periodo de «disponibilidade sexual» antes do casamentoY3) E
claro que subsiste urn problema hermeneutico : se os jovens adultos do sexo
masculino experimentam uma sexualidade mais precoce, sem vontade ou
possibilidade de estabelecerem relay6es sexuais estaveis, tendendo a uma
elevada rotatividade de parceiros, como e que essa rotatividade e materialmente
possivel? Das quatro hip6teses seguintes, uma, duas, tres 01.1 mesmo as quatro
se verificarao: ou para urn grupo restrito de mulheres (nao necessariamente
prostitutas) a taxa de rotatividade de parceiros e ainda mais elevada; ou a ini
(31) Cf Hugues Lagrange,«Le nombre de partenaires sexuels: les hommes en ont-il s plus que les
femmes?)) , in Population, 2, \991 , pp . 249-277.
.
<" J M. Bozon, «Les femm es et I'ecart d' age entre conj oints. Une domination consentie» , iO
Population, 2, pp. 327 -360 e 3, pp. 565-602, 1990.
(33J M. Bozon, «L' entree dans la sex ualite>>. .. , Population . . , p . 1339.

Com quantas pessoas se teve relac;oes sexuais depois da primeira,
segundo 0 grupo etiirio
(percentagem)

[I 'l; A DRO N° II]

Grupo et<irio

Pessoas

>m mais ne nhuma

.......... ......... ....... .. .....
1111 mai s uma " ... .... . " ....... ............. .. .... .. .... ..... ... ..
I lc 2 as .... ....... .... .....
.... ...... .... ..•
'

1-,- 5 a 20 .... ... ....... .... .... ... .............. ....
, 1>111

.. ..... ..... .. ...

mais de 20 ....... ......... ......... ..... .. .... .

'.i'l ...... ...... ...... .. ... .... .................... ..... ........ .......... ...... ..... .

'I R

.. .

(~- 171 5)

...

. . ... ...

........ .... .......

15-24

25-34

35-44

45-54 + de 54

32.7

26. 8

27. 7

30.3

12.6

8. 6

5.1

4.7

4.2

16.1

11.5

10. 1

7.7

4. 7

34.9

15. 1

9. 1

7.8

5.7

4.7

5.5

4.2

6. 1

3.7

2. 0
16.1

2.9

3.3
1. 8

36.7

44 .3

3.0
42.4

46.3

1.4

Finalmente , ao prospectarem-se os locais em que os inquiridos alguma vez
tivcram reJayoes sexuais, constata-se que as mulheres tendem mais do que os
h( 'mens acentrarem a sua vida sexual em espayos fechados: na pr6pria casa
(4X.3 %), em casa dos pais (14.5%), num hotel (13.7%) ou em casa do compa
nhe1 ro (13.6%). Os homens diversificam bastante mais os lugares em que tern
reluGoes sexuais. Para aJem daqueles que sao referidos pelas mulheres, os
hC'lTIens revelam ter relayoes sexuais no campo, ao ar livre (27.3%), em carros
(25.3%), na praia (19.7%), em barcos (16.1 %) e em casa de outras pessoas
(1 6. 1%). Embora estes locais sejam tam bern mencionados por algumas mulhe
res, sao-no em menor escala (quadro n.o 12). No caso dos hom ens ha ainda que
dl!stacar os 10.2% deles que ja teve relayoes sexuais em locais de prostituiyao.
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Locais em que se teve rela'roes sexuais,
segundo 0 sexo
(percentagem)
Sexo

Locais
Total

17.6

... ... ... ........

Na praia ..

i\1asculino Feminino

25.3

10.9
7.9

13.4

19.7

17.0

27.3

8.2

49.0

49.8

483

17.5

210

14.5

16.7

20.4

13.6

Em casa de outras pessoas ..

11.9

16.1

8.3

Num hotel.

16.6

20.0

13.7

4.0

5.7

2.5

1.2

2.4

0.2

0.6

1.4

00

3.5

5.4

1.8

.... ....... ... ..

No campo , ao ar livre.

.... ..............

Em sua cas a ..
Em casa dos seus pai s.
Casa dos pais/c ompanhe iro .

..... ....... .... .

Em jardins .
.... ...... .. .  ...

Na escola .
Num co mboi o .

.. ....... .. ......

Na rua ..

.. ..... ..... .....

\a esc ada dum pred io ..... ... ...... ....

3. 1

4. 7

1.8

Num loca l de prostitui930

4.8

10.2

0.2

Discoteca .

0.1

0.3

0.0

Barco ..

.-

......... ....... ...
... ..... -

Outros locais ..

'"

... .... . .•..

..... ....... .....

N/S ...
N/R ..

............ ....
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" guns jovens, a iniciayao avida sexual da-se em tempos e espayos de ruptura
com uma certa normalidade do quotidiano: tempo de ferias, fins-de-semana,
ugares escondidos, um apartamento emprestado por urn amigo, uma praia ao
pOT-do-sol .

[QUADRO N.o 12)

Num carro

Vida amorosa e sexual

..... ............

11.9

16.1

8.3

16.7

20.1

13.7

0.4

0.6

0.2

41.6

37.5

45 .1

(n~171 5)

A centralidade da sexualidade feminina no espayo domestico pode justi
ficar-se a partir das representayoes de amor que rodeiam e influenciam a sexua
Iidade e a vida amorosa das mulheres. A sexualidade e 0 amor sao aspectos da
vida que nao podem ser encarados como independentes dos contextos culturais
e sociais de quem os experiencia. Por exemplo, a ideologia do «amor romantico»
a qual as mulheres dao provas de vulnerabilidade, como vimos, pode ser um
artificio social que as empurra para os brayos dos homens - preferencialm ente
em aconchegos privados ou domesticos - unindo-os para 0 resto da vida, numa
mistura de seduyao, sexo, afeiyao, fraude e ilusao, atraves de uma «heteros se
xualidade compulsoria», institucionalizada atraves do casamento.
Ao confrontarmos os locais em que os inquiridos de gerayoes diferentes
tem relayoes sexuais, constatamos que, para as mais velhas gerayoes, a casa
propria e 0 espayo mais utilizado para 0 efeito. Os mais jovens (15 a 24 anos).
recorrem tambem a casa dos pais, ao carro e a praia (grafico n." I I). Entre

Locais em que se teve rela'roes sexuais, segundo
(p ercentagem)

0

grupo etario

[ oIu\FICO N. O II)
60,0

50,0

40 ,0

30,0

20,0

10,0

O , O~I----------

15·24

__r -__________~____________~__________~
25 -34

--+--- Carro

---- Praia

35-44

~ Em

casa dos pais

45-54

+ de 54

- - Em easa pr6p ria

E quanto a condiyao social dos inquiridos, em que medida e que ela
in lfuenc ia os cenarios da vida sexual? A partida seriamos levados a supor que
as 'strategias de sociabilidade caracteristicas das classes superiores as orien
tand no sentido de evitar as multidoes, os lugares abertos. De facto, e entre
os Inqlliridos de status mais elevado que mais frequentemente as relas:oes se
Xu alS ocorrem em casa (propria, dos pais, ou de amigos). As disponibilidades
fin an ceiras facilitarao tambem uma maior frequencia de hoteis; e determinados
si mbolos de status, como 0 «barco de recreio» , acabarao tambem por desem
penhar uma funyao pratica como 0 prova 0 facto de quase 20% dos inquiridos
de status alto ou medio superior ter tido relayoes sexuais num barco.
De facto, a medida que se sobe na hierarquia social, e sabido que menos
aceltayao tem as formas de sociabilidade que envolvem espayos manifestamente
publl eos ou colectivos (bailes populares, praias apinhadas de gente, etc.). No
entanto, em espayos publicos ou colectivos podem manter-se envolvimentos
Pti vados e selectivos. Isto explica que , em conjunyao com uma provaveJ maior
Penn issividade sexual entre os inquiridos de status mais elevado, estes tenham
tidoexperiencias sexuais em carros (bem aclimatizados, certamente), praias (nao
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muito apinhadas, provavelmente), ao ar livre (em alguma quinta do Alentejo,
eventualmente), ou ate na rua, na escada de urn predio ou num local de
prostituic;ao (quadro n.o 13). Alias, 0 mito que sustenta que a prostituic;ao se
encontra apenas implantada em meios popu] ares nao passa disso mesmo, de Urn
mito: os dados do Inquerito realizado mostram que os inquiridos de status mais
eJevado nao frequentam menos os locais de prostituic;ao, em comparac;iio com
os inquiridos de status baixo.

Uso de metodo contraceptivo, segundo
(percentagem)

IQUA DRO N.' 14J

0

status

Locais

Num carro ..
Na praia.

....... ..-.. ....

No cam po, ao ar li vre .

.. .... .. ... •.• .. .

Em sua cas a .
Casa dos pais/companheiro .

... ... ... .. ....

Em casa de outra s pessoas .
Num hotel ...

........ ... .. ..•

........ -..........

Mo dio
Superior

I

~l'dio
Inferior

34.3

28.4

14.5

32 .1

21. 1

10.4

22.6

18.9

16.8

14.3

54.0

52.6

46.0

47.8

31.4

23 . 1

14.9

9. 7

19.0

18.3

9.5

36.5

28.4

I 1.8

7.3
7.0

7.5
5.5

7.3

4.6

2.9

2.2

4.4

2. 2

Num local de prostitui<;ao .

8.8

5. 1

4.8

2.4
3.7

... ....... .. ................... .... ....

Barco ....... ..... .... .. .....
Outros locais ......
N /S ............. ..... ... .. ...
NIR .. .

..... .......... .. ,

... ..... .........

................
.. .. ...... .......

. ...............

35-44

45-54

+ de 5
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/ 9. 1

15.7

23.5

27.9

39. 5

9.6

15.6

9.3

9.5

ILJ

7.0

23.3

50 .8

39.9

22.9

/8 .2

7.5

0.3

00

0.3

0.3

0. 3

0.5

39.1

14. 6

34.8

43.8

42.4

45A

Baho

5.8

Discoteca .

25-34

11= 1715)

Na escada dum pred io .

Na rua .......... ... .... ....... ..... .....

15-24

. .... .. ...... •• •..... ... ... .. ••• .•. .

N/R ..
StatllS

Alto!
Medio
Alro

To!al

Sim , raramente .. .. .... ....... ... ............. .... .......... ... .. ,..

WS ...... . . . .

[QU ADRO N.O 13J

Crupo eta rio

L

Uso

Sim, frequentemente .... ..... ..... ..

Locais em que se teve rela~oes sexuais, segundo
(p ercentagem)

grupo etario

0

0. 0

0.2

0.0

0.2

19.0

18.3

9.5

37.2

28.4

11. 8

7.3
7.0

0.0

0.2

0.2

0.9

34.3

36. 1

44.1

45 .2

(n=I7I5)

A condiC;ao social parece tambem exercer uma influencia consideravel
:--obre 0 usa de contraceptivos. No status mais baixo, 40.7 % dos inquiridos nunca
ns USOU (quadro n° 15). Inevitavelmente, surge a questao de saber se as eJevadas
iaxas de fecundidade entre as camadas sociais com mais fracos recurs os
~con6micos nao dependerao, efectivamente, de uma fraca acessibilidade aos
TllCtodos de planeamento familiar. De facto, entre os inquiridos que tern 4 ou
mais filhos, 40.1 % nunca usou qualquer metodo contracepti vo (40.7% deles,
'111<ls, nao respondeu a esta questao).

Ir)U ADRO N.' 15J

Uso de metodo contraceptivo, segundo
(percentagem)

Status

Uso

A lto/
i\ 'ledio
Alto

Sun, raram ente ..... ... ........... .......
Sun , frequentemente .. ..... ........... .. .

........ .........

NiS ............. .... .... ... .. ....... .. ..... .............. .... ......

6. OS METODOS CONTRACEPTIVOS
Entre os inquiridos que ja tiveram relac;5es sexuais (n= 1715), os metodos
contraceptivos encontram-se mais difundidos entre os jovens dos 15 aoS 24
anos: 50.8% usa-os frequentemente e 15.6% mais esporadicamente (quadro
n.o 14). Trata-se de urn indicador que expressa uma relativa liberalizac;ao
sexual entre as camadas mais jovens, bastante reforc;ado pelo facto de 40%
dos inquiridos com mais de 54 anos nunca ter recorrido a qualquer metodo
contraceptiyo.

r'-J, R

\n= 17 15)

... ... . ... .... .••••

status

0

,

Medio
Superior

I

Medio
Iflferior !

Baix o

40.7

7.3

20.9

25A

17 .5

10.8

9.2

7.1

46.0

34.1

21.8

10.3

0.0

OA

0.2

0. 5

29.2

33.7

43.4

41.4

Junto dos inquiridos que nunca usaram contraceptivos, tentamos saber das
raz5es que justificariam essa falta de uso. A maioria (52.1 %) respondeu que nao
tinha necessidade. Raz5es como a dificuldade de usc, 0 embarac;o da compra,
o custo, 0 receio de que os pais soubessem ou entraves morais nao tern muita
re Jevancia. Os homens apontam, contudo, uma outra razao recorrente: 0 decres
el mo de prazer COm 0 usa de tais metodos (quadro n.O 16).
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Razoes que levam os inquiridos a nao usar OU a usar raramente
contraceptivos, segundo 0 sexo

fenomeno que reflecte a decadencia moral, urn castigo de Deus, ou uma vinganya
da natureza contra os «depravados» (grafico n.o 12).

(perc entagem)
[QUADRO W 16)

Opinioes em rela~ao
Raziies

Niio sente tanto prazer sexual

E dificil de usar
E demasiado embara,oso

de comprar
Sao caros
Nao tem rela,oes sexuais frequentes
Tem me do que os pais descubram
Pensa que e errado moralmente
o companheiro nao gos ta
Nao tem necessidade
Outras razoes
N/S

NIR

Sexo
Total

21.6
2.5
]J

2.2
6.3

OJ
2.7
7.7
52.1
7.0
2.0
7.0

Masculino Feminino

39.3
3.4
1.5
2.1
7. 1
00
2.1
6.4
45.4
2. 7
1.2

5.8

[GRAFICO N.o 12]
60,0

9.3
1.6
1.0
2.2
5.4
0.6
3.2
8.9
59.1
11.5
2.9
8.3

52,9
50,0
40 ,0
30,0

I

19,9

20,0

13,0
5,5

10,0

(n=639)

0,0

V1

P, '"

Dccade ncia

7. ATITUDES PERANTE A SIDA
Uma vez que a sexualidade constitui urn dos principais canais de trans
missao da SID A , achamos interessante explorar algumas representa90es que
socialmente se tern construido sobre esta epidemia. C om efeito, 0 surgimento
da sr DA tern levado os individuos a repensar a sua sexualidade, nao em termos
de a colocarem em causa, mas sujeitando-a a urn balan90 analitico, problema
tizando-a enquanto pratica e discurso.
A doenya associam-se varios estigmas e preconceitos que resultam da forma
como socialmente se encara a morte, a contaminayao e a sexualidade. Alias,
estigmas semelhantes tinhamja sido vividos em outras epocas , como aconteceu
com a lepra, a tuberculose ou a sifilis.(34) Por entre varias formas expurgatorias
e negativas associadas aculpa, ao pecado , ao des yio, ao crime, adesonra, amar
ginalidade, etc., varios sao os mecanismos ideologicos - como bern 0 salienta
Richard Parker - que «levantam um muro opaco entre as praticas com que real
mente se vive a sexualidade e as praticas normativas socialmente aprovadas» Y51
Nao se po de dizer que, num movimento de reaC9aO a SIDA, estejamo S
propriamente a viver uma contra-revoluyao moral. A maioria dos inquirido s
(52.9%) encara a SlDA como uma doenya normal (embora mortal), como outra
qualquer. Contudo, nao sao despreziveis os 27.4% que veem na SrDA urn

"'J Richard Parker e outros (Org.), A AIDS no Brasil. Rio de Janeiro, Relume-Dumanl, 1994 , p. 31.
f" )

Id. ibid. , pp . 33.

a sida

(percentagem)

"

Castigo

I

6, 7

~

Vingan~a
da natureza

P;:-i.
Doen,a
nonnal

~

Nao sabe

° que e

~

N/S . N/ R

Atente-se ainda nos l3% de respondentes que confessa nao saber 0 que a
~ lDA representa, uma significativa parte dos quais vive em habitat rural (grafico
,,0 13). Por outro lado, quanto mais elevado e 0 nivel de habilitayoes escolares,
la nto mais se e levado a encarar a SrDA como uma doen9a nonnal, como outra
lualquer (grafico n.o 14).
Inquiridos que dec\aram nao saber bern

IG

FICO N. O

0

que

e a sida, segundo 0

(percentagem)

131

25,0

20,0 ~

17,8

10,0

5,0

0,0
lntennedio nlT'al

JnJerm edio urba no

Urbano

habitat

438

Jose Machado

!:!!!!.

Inquiridos que pensam que a sida e uma doenc;a normal,
como outra qualquer, segundo 0 nivel de instruc;ao
(percentagem)
[GRAFICO W 14]
80,0
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[\t APA N.o 1]

A SIDA
Urn fenameno que reflecte a
decadenci. moral

E...

Urn casligo de Deus

Urna vinganc;:a da natu re za
contra os «depravados))

70,0
60 ,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
AnalrabelO

Primario

Preparat6rio

Unifi cado

Com plcm entar

M ediD

Superior

De urn ponto de vista regional, final mente, constata-se que e no Norte do
Pais e no Alentejo que os inquiridos mais sao levados a identificar a SIDA com
urn fenomeno que reflecte a decadencia moral (mapa n.o I). Em contraste, nas
outras regi6es-Centro, Algarve e LisboaNale do Tejo - e onde mais seexpressa
a ideia de que a SIDA e uma doen<;a como outra quaJquer. No Centro, e
particularmente no Norte, registe-se ainda 0 numero significativo de inquiridos
que referiram nao saber bern 0 que e a SIDA. Considerando ainda os resultados
de uma outra pergunta do inquerito (pergunta 56) em que perguntavamos aos
inquiridos quais os problemas que mais os preocupavam, notamos que e
precisamente na regiao Norte que 0 problema da SIDA e mais frequentemente
referido como fonte de preocupa<;ao - mais precisamente por 37% dos respon
dentes. Epois na regiao Norte onde encontramos urn maior numero de inquiridos
que ora se manifestam preocupados com a SIDA, ora manifestam a sua
ignoriincia em rela<;ao ao que a SID A representa.
Como temos vindo a observar, os dados do Inqueri to realizado sugerem que
as praticas sexuais remetem mais para 0 universo de prazer do que para 0 de
risco. Recentemente, contudo, 0 prazer sexual associa-se a riscos de saude.
Outrora os riscos eram de natureza rna is social: 0 risco de vir a ser descoberto
no caso de uma rela<;ao sexual extra-matrimonial; 0 risco de recurso a praticas
moralmente condenaveis, como a masturba<;ao; 0 risco de surgimento de
gravidezes indesejadas ... Nao sabemos, contudo, em que medida e que as
atitudes perante a sexualidade, reveladas pelo inquerito realizado, entrarao ern
conflito com necessidades emergentes de «racionalidades sanitarias». (36) Trata
(6)

A. Bejin, Le Nouveau Temperament Sexuel, Pari s, Editions Kine, 1990.

_

o
_

%

11.7

_

18 - 20
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%

0-1

0
_

J::J 2-3

23 - 24

1.3
4-5
6-8

Uma doen<;a como
Outra qualquer

Nao sa be bern

0

que

e

Nao sabe / Nao respnde

o

50 km
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%
_

44 .7
50.4
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%
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-se de uma tram a complexa: de urn lado, como vimos, os comportamentos sexuais
inscrevem-se numa ordem de desejo e seduyao; paradoxalmente, contudo, co~
a SIDA, 0 acto de «fazer amOD), em vez de uma acto criador de vida, pode ser
tambem, em termos das suas consequencias, urn acto de renuncia a ela. Os
criterios e estrategias de enquadramento medico e sociologico da epidemia nao
podem, certamente, passar ao lado desta controversia.

8. PERMISSIVIDADES SEXUAIS: 0 ACEIT AVEL E 0 INACEITAVEL
A medicina, com 0 seu normativismo, contribuiLl para consolidar uma
ordem moral legitimadora de algumas cruzadas repressivas contra varias ma
nifestayoes da sexualidade. Os medicos participaram largamente nesta campa
nha de normalizayao, garantindo-lhe uma legitimidade cientifica e actuando
como nexo entre uma «consciencia sanitaria» e uma «inconsciencia social».
Neste sentido, 0 interesse em estudar as sexualidades perifericas justifica-se na
medida em que, uma vez que a sexualidade se encontra subordinada ao controlo
social, este e rna is perceptivel ou visivel a partir do momenta em que se analisa
a genese e evolw;ao das dissidencias sexuaisY7)
Confrontando os inquiridos com algumas pniticas sexuais susceptiveis de
reprovayao moral, constata-se que as situayoes de adulterio e as relayoes homos
sexuais nao sao aceitaveis por mais de SO% dos inquiridos. 0 recurso a
prostituiyao nao e tambem aceitavel pela larga maioria dos inquiridos, embora
haja LIma maior tolerancia apossibilidade de urn homem pagar para ter relayoes
sexuais. Em contrapartida, a masturbayao - masculina e feminina - e encarada
com maior permissividade (quadro n.o 17).
Atitudes face a alguns aspectos dos

rela~iies

sexuais

(percentagem)
[QUADRO

no

17J
Atitudes
Aspectos

Homem casado ter
Mulher casada ter

Dois homens terem

80.0

3.2

L3

6.9

89.3

2.6

1.2
1.6

sexuais entre

Sl ....

..................

sexuais entre si

Urn homem masturbar-se .
Uma mulher masturbar-se ..
Uma mulher pagar para ter

NIR

15.4

rela~6es

Um homem pagar para ter

N/S

com outras mulheres

rela~6es

Duas mulheres terem

aceitavel

com outros hom ens .. .

rela~6es

rela~6es

Nao

rela~6es
rela~6es

........... ... .......

Sexuais
sex uais.

14.0

81.1

3.3

14.7

80.2

3.5

1.7

39.9

41.7

13.8

4.6

37.9

43 .2

14.1

4.8

16.9

76.2

4.9

2.0

9.5

83.5

5.0

2.0

Os dados sao, neste caso, elucidativos. De urn modo geral, os portugueses
l11anifestam-se ideologicamente a favor dos valores da fidelidade matrimonial.
No entanto, nao sabemos se essa exclusividade amorosa, expressa em termos
iJeais, se traduz numa efectiva capacidade de controlo sobre emoyoes e desejos
latentes que ponham em causa esses ideais. Como quer que seja, a familia tern
si do uma estrutura construida para durar e dai ter sido rodeada de sanyoes
politicas e religiosas (<<0 que Deus uniu que 0 Homem nao separe» ... ) que
condicionam as possibilidades da sua dissoluyao. Que assim e, prova-o 0 facto
de os inquiridos Com alguma filiayao religiosa demonstrarem uma menor
permissividade em relayao ao conjunto de relacionamentos sexuais «problema
lIcOS» sobre os quais foram cham ados a opinar (quadro n.O IS). Dados tanto ou
IllaiS relevantes sao tam bern aqueles que se referem aos inquiridos sem qualquer
filiayao religiosa. As suas atitudes, embora genericamente mais permissivas, nao
estoam marcadamente do quadro de valores dominantes: ou seja, determinadas
raticas sexuais continuam a ser apreciadas atraves de filtragens atitudinais
n:guladas por val ores tradicionais e religiosos que se cimentaram social mente.
As atitLldes mais permissivas encontram-se entre os homens _ se exceptu
arnos as relayoes homossexuais (quadro n.O 19) - e entre os inquiridos de
condiyao social superior (quadro n.O 20). Embora os dados do inquerito revelem
u 1a representayao social relativamente consistente do que se possa entender por
«ton teudo normal» do acto sexual- nesta representayao, 0 acto sexual implica
a penetrayao envolvendo duas pessoas de sexo oposto - parece abrir-se urn
campo de legitimayao de algumas normas e praticas controversas de acesso ao
prazer. E 0 que acontece com a masturbar;iio, pratica anteriormente perseguida
e que hoje se descobre como actividade de desfrute ou relaxe, livre de culpa
bi zayoes religiosas, medicas ou morais. (38) Nos estratos alto e medio superior
a maioria dos inquiridos manifestou-se a favor da aceitabilidade das praticas de
masturbayao. No entanto, as mulheres manifestaram neste campo, urn maior
pudor. Pouco mais de 30% as considera aceitaveis contra os quase 50% de
homens que alinha numa atitude de permissividade. Nao sabemos como explicar
esle pudor feminino. Serao as mulheres mais levadas a interiorizar sentimentos
de culpabilizayao perante tais praticas? Ou - hipotese bern diversa _ sera que
as mulheres tendem a resistir a urn certo «egocentrismo sexual»(39) que parece
caracterizar a sexualidade contemponlnea? E tam bern provavel que entre os
mens
ho
se faya sentir uma maior socializayao da sexualidade atraves da
masturbayao, pelos imaginarios fantasiados que Ihe aparecem associados e que
tendem a naturalizar essa pratica (ou a sua revelayao) no universo masculino. (40)
"1 Cf

os

W_ H. Masters, V. E. JoImson e R C. Kolodny, Amour el Sexualile, Paris, Intereditions, 1987. Sobre

d~lIos «deleterios}) da masturhao;ao, cf V. C. Alferes, Encenaj:oes e Comportamentos Sexuais ... , p. 23.
<.1'1 Andre

(37) Oscar Guash, «Para una Socio logia de la Sexualidad», in Revista Espanola de Investigaciones
Sociol6gicas, n.o 64, Outubro/Dezembro de 1993 , pp. 105-121.

Bejin, «La masturbation feminine en France. Un exemple d' estimation et d'analyse de la
sou"-declaration d'un e pratique», in Population, 5,1993, pp. 143 7-1450.
"" Robert H. Walsh, «Premarital sex among teenagers and young adults», in Kathleen Mckinney
e Susan Sprecher (Ed.), Human Sexuality. The Social and Interpersollal Context, New Jersey, Ablex
PUblising Corporation, 1994, pp. 162-/86.
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Atitude face a alguns aspectos das rela'toes sexuais,
segundo 0 sexo
(percentagem)

[QUADRO N.· 18)

:QUADRO N.· 19]
Posi~iio

I Cal,olico

Aspectos!Alitudes

ca~~~co

pnhcantc praricant e

Hornern casado ler rela~oes com oulras rnulheres
Aceilavel
..... .... ......
Nilo ace itavel ...
... -............-.
.... -.-. ...... .. -.
NfS ...... .. ..
Mulher casada ler rela~oes com oulros hornens
Aceitavel ...... ...
...... .... ..... ... .
Nao aceita vel
.... ... ..... .... ............ ..... .
NfS.
.......... .......
.................
Dois hom ens lerern rela~oes sexuais enlre si
AceitAvei ................ ..
Niio aceitavel
........ .. .......
NfS ..
....... ..... .. ...

NfR ...... ...... ....
Duas rnulheres lerern
Acei tavel ......
Nao ace iuivel
NfS .... .. .......... .. ....... .

rela~oes

.................. ...

NfR
Urn hornern rnaslurbar-se
Aceitavel ................ .
Niio aceita vel .. .... .............
NfS .. .. .. .. .....

NfR ...

Urn hornern pagar para ler
Aceitavel ... .... ...
Niio aceitavel .. .
NfS

.................
................ .
rela~oes

5.5
87.7
4.9
1.9

7.8
89.0
2.2
1.0
16.8
79. 1
2.5
1.6

Nio
crentes

5.4
94. 6
0.0
0.0

33.6
57.7
4.4
4.4

0 .0
100.0
0.0
0.0
5.4
91.9
2.7
0.0

16. 1
75.9
3.6
4.4
22.6
71.5
4.4
1.5

......... .. .. ..

rela~oes

.....................

Masculino

lIornern casado le r rela~oes com oulras rnulheres
\ceitave l .... ...... .. .................. ... .... ....
. ... ... ...........
'lao ace ita vel .
. .................

"'S .....................
~:R.

....... ....... ....... .. ...... ... ......... .............. ................... ...... .................

\ l ulher casada ler rela~oes com oulros hornens
·\ ceitave l .. ..................
....... .........
':io aceitavel
......... .......

'li S ...... . ....

.... .. .. "

....... ...

... .... , .............

'\j,R .. ............ .... ... .... ...... .......

...................

Dais hornens lerern rela~oes sexuais enlre si
'\(;eitave l
Nao acei uive l
\j, S

....................
......... .........

......... .. ....................

'<' R

.........................

_.

.. ...

)uas rnulheres lerern rela~oes sexuais entre si
\tc itave l
................... ...
,-lao aceitavel

17.6
77.9
2.8
1.6

5.4
91.9
2.7
0.0

24.1
69.3
5.1
1.5

22 .7
51.9
20. 5
4.9

45. 1
38.7
11.8
4.4

2 1.6
59.5
10.8
8. 1

61.3
26.3
8.8
3.6

2 1. 8
52.5
20 .6
5. 1

42. 7
40.6
12.1
4.6

21.6
59.5
10.8
8.1

58.4
27.7
9.5
4.4

10.6
79.7
6.4
3.2

18.4
75.9
4. 1
1.6

8. 1
89.2
2.7
0.0

29.2
62.0
7.3

.... S.

1.5

''' R..

5.7
84 . 1
6.8
3.4

10.0
84.4
4.0
L5

5.4
91.9
2.7
0.0

20.4
70.8
7.3

................

. ....................

'S ...................... .
J 'R .. .

. ..... , ... ...... ..

.................

"m hornern rnaslurbar-se
\l'c itavel
........ .... ...... ....
,' ao aceitave l

"

. ...... ....... ..... ... ... .. ' .. .... .. ...
...................

......................... .. ............. .. ....... ... .... ..

,R ......... ....

rn u rnulher maslurbar-se
\lcitave l .. ....... .... ....... .. ......
N.lo acei ta vel
.. ... ... ... , ......
<.'') ...........................

N,R

.... ... .....•. ... .. • .... .... .... .•.. ..

.... .. ...... , .......

....... .. ..........

.................... .. ............ ,.
................. .. .
. ...... .. .... . . ••........... . ,

......

.... .. ........ ....... .... ...... ........ ... ................... .

rela~oes sexuais
\ct:itavel .... ..... ..................... ... .... ....... ........... ...... ...... ... ........
-..ao acei tavel
.. ....... .. ........

I

Pemi nino

28.3
66.9
3.0
1.7

43
91.2
3.4
1.0

117
84.6
2.0
1.6

2.7
93.3
3. 1
0.9

10.3
85 .5
2.8
1.4

17.2
77.3
3.7
1.8

11.7
83 .7
3.2
1.3

17.2
77. 1
3.7
2.0

48.8
39.3
8.8
3.0

32.3
43.7
18. 1
5.9

46.8
40.8
9.3
3. 1

30.4
45 .2
18.3
6.2

23.1
7 1.4
4.0
1.5

11.6
80.3
5.7
2.4

13.0
81.4
4. 1
1.5

6.5
85.4
57
2.4

1m hornem pagar para ler

sexuais

....................

Aspectosi Alitudes

5. 5
87.7
4.7
2.1

sexuais

.. ....... .... ....

NfR ..
Urna rnulher pagar para ler
Aceitavel ...
Niio ace itAvel .
NfS

2.7
92.6
3.6
LI

17 .5
78.5
2.9
1.1

Sexo
Outros
crentes

sexuais enlre si
.... ............ .......... ......... ......

Urna rnulher maslurbar-se
Aceilavel
Nilo aceitavel .
Nf S ...... ... ......

6.2
88.6
4.0
1.I

religiosa

J.5

. . ........... •..•..
.......... .. ....

. ....... ... ....•• ••. ... ... . , .... .•••... ..
.......... , ...... ...... , ................................... .. .....

'Im a rnulher pagar para ler rela~ijes sexuais
k c itave l.. ........................ ... ..
'"
............. .... .... ...
....'1 0 aceitavel
.... .... ..••.• ••
"iIS ...
.. ........ .... , .......

NI R .. .

....... ...........
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Atitude face a alguns aspectos das
segundo 0 status
(percentagem)

rela~oes

sexuais,

[QUADRO N.o 20]
Status
Aspectos! Atitudes

Alto/
MMioAlto

Homem casado ter rela~1ies com outras mulheres
Aceitavel ..
... ..... ........
Nao aceitaveL .

N/S.

........ ..........

Mulher casada ter rela~1ies com outros homens
.... ... ...... . ...•... .
Aceitavel.
.... ... .... .. .. ..
Niio aceitavel .
........ .......

N/S.
N/R.

N/S ..
N/R ...
Duas mulheres terem
Aceitavel.
Nao aceitavel ...

rela~1ies

Urn homem masturbar-se
Aceitavel.
Nao aceitavel ..

.. .. .. ... ........

N/S.

.. .... .... ........

... .. ..... ......

N/R ..... .. ...... .....

... ..........
rela~1ies

N/S
N/R

... .... .. .. .. ....

....

. .. .... -

rela~oes

.. .. ..... ......
.. ..... ........

1 Baixo

16.7
78.4
3.5
1.4

16.0
79.1
3.7

1.2

11.4
84.9
2.8
0.8

13.3
81.8
3.6

9.3
86.7
2.5
1.6

6.2
89. 7
3.2
0.9

3.5
933
2.5
0.7

26.1
66.1
4.8
3.0

22.3
72.1
3.9
1.8

11.6
84.6
2.6

1.2

5.5
89.8
3.0
1.7

26.1
64.8
5.5
3.6

230
71.4
4.0
1.6

12.5
83.4
2.9
1.2

6.0
89.1
3.0
1.8

66.7
18.8
7.3
7.3

53.7
29.8
11.8
4.7

36.3
46.8
13.1
3.8

23.5
53.6
18.4
4.5

64.8
20.6
73
7.3

52.8
30 .2
11.9
5.1

34.6
48.1
13 .7
3.7

20.1
56.3
18.6
5.0

273
65.5
4.8
2.4

17.2
75.3
5.4
2.1

15.4
77.1
5.6
1.9

15.4
79.1
3.7
1.8

7.5
84.7
5.6
2.2

7.4

Atitude de aceitabilidade da masturba~iio masculina
e femlnina, segundo 0 grupo etario
(percentagem)
(G ~F ICO N. 15]
D

1·0.0

511.0 ~
1),0

21).0
10. 0

sexuais

N/S.
NIR ..
Uma mulher pagar para ter
Aceitavel.
Nao aceitavel ..

MOdio

Inferior

30.0 

'Uma mulher masturbar-se
Aceitavel .. .
Nao aceitavel
...... ... .. ...... .

Urn homem pagar para ter
Aceitavel ...... . ...... .. ... ... ...
Nao aceita vel .

I

sexuais entre si

N/S . .

N/S.

Superior

23.0
71.5
1.8
3.6

1.2

Dois homens terem rela~oes sexuais entre si
Aceitavel.
Nao aceita vel ...
.... , ................ .... ....... .

Medio

Quanto aprostituifao, os inquiridos opinam que e mais aceitavel que sejam
os homens a pagar para ter relac;:oes sexuais do que as mulheres. Estas nao se
Jfastam, alias, deste posicionamento atitudinal. Como explicar esta maior
perrnissividade em relac;:ao ao envolvimento dos homens no comercio do sexo?
')ssivelmente, e mais uma vez, sao correntes socioculturais a determinar tais
atl tudes. DeLamater sustenta que os homens tendem mais a dar amor para obter
stXO, enquanto as mulheres tenderao mais a dar sexo para obter amor.(41) Se esta
lllpotese e viavel, trata-se sem duvida de uma dualidade que nao pode deixar
de originar algumas ambiguidades e frustrac;:oes em alguns encontros sexuais e
amorosos que homens e mulheres ten ham entre si. 0 recurso a prostituic;:ao, em
C(>ntrapartida, ladearia essas ambiguidades: 0 homem paga para ter sexo e a
ul her da-Ihe em troca sexo - troca rapida, em tempo e dinheiro.
o facto de haver uma maior percentagem de jovens a julgarem aceitaveis
a~ praticas de masturbac;:ao (grafico n.o 15) pode interpretativamente associar
se quer a uma mats proxima descoberta da sua sexualidade, quer a registos de
maior tolerancia, por parte dos jovens, quando chamados a opinarem sobre
qL.:stoes de sexualidade.

"

..

...........

L.+- -- - --I--- - _ -+--_ _ _ _

15-24

25-34

-+- Masturbayao

sexuais
. .... "

0.(

17.0
75.8
4.8
2.4

11.9
80.9
5.3
1.9

35-44

t -_

45-54

_

_

~
+ de 54

masculina -II- Mastllrbayao feminin a

86.9

4.0
1.7

' 1 1. Delamater, «Gender differences in sexual scenarios» , in Kelley (Ed.) , Pemales, Males and
SeX/lality: Theories and Research, Albany, State University of New York Press, 1987.
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Ainda em rela<;:ao a prostitui<;:ao, vemos, mais uma vez, que os inquiridos
de status alto e medio superior dao mostras de uma maior tolerancia as trocas
comerciais envolvendo sexo. Pode ser uma mera posi<;:ao atitudinal, de natureza
ideologica, 0 que ate se compreende dado que 0 primado da liberdade individual
tendera a ser mais valorizado na ideologia dos mais dotados de capital cultural
e economico. A liberdade sexual sempre acompanhou 0 poder e foi uma
expressao dele. Paralelamente, a sexualidade «casta» do casamento sempre foi
perturbada pelo caracter erotico ou apaixonado de aventuras extra-matrimoniais
em meios burgueses e aristocriticos.
Curiosamente, em rela<;:ao a homossexualidade - seja ela masculina ou
feminina -, as mulheres mostram uma maior tolerancia, comparativamente aos
homens (quadro n.O 19). Porque? Mais uma vez, e com receio que ousamos
interpretar os dados. Talvez que num plano de «homogeneidades», as mulheres
_ penalizadas por divisoes sexuais que atravessam a regiao dos afectos - sejam
mais levadas a pensar (ou a sentir?) que as amantes nao sao enigmas entre si;
talvez que nao representem tao abstractamente um «outro» diferente e desigual
que geralmente esta presente nas rela<;:oes entre um homem e uma mulher;
talvez pela reciprocidade que entre elas possa existir e que faz com que as
no<;:oes de dadiva e recompensa nao estejam tao presentes; talvez ainda porque
a homossexualidade masculina seja mais amea<;:adora da masculinidade hege
monica.

I lila amorosa e sexual

Opinioes sobre a pornografia (em revistas, Iivros ou filmes),
segundo 0 sexo
(percentagem)
[r)Li ADRO N.o 21]

A sexualidade espectacularizou-se, multip!icou-se, invadiu 0 quotidiano,
atraves de jomais, filmes, revistas. A pomografia industrializou-se e comercia
Iizou-se. Capitais avultados sao consagrados, nas nossas sociedades, a pomo
grafia. A logica do lucro impele a que a pornografia conquiste mercados, fidelize
clientelas. Oferece-se a homens e mulheres, a jovens e menos jovens, atraves
de circuitos mais ou menOS licitos, mas relativamente aos quais se continuam
a opor interditos religiosos, morais, sociais.
rafia
Os homens denotam uma atitude mais favoravel em rela<;:ao a pomog
o
do que as mulheres, talvez porque a pomografia seja uma figura do «imaginari
es
mascu!ino»(42) De facto, sugestionados a pensar em revistas, !ivros ou film
pomognificos (quadro n.o 21), 36.2% dos inquiridos do sexo masculino opina
que a pomografia po de ajudar a melhorar a vida sexual contra apenas 18.7%
de mulheres; 51.4% acha que a pomografia proporciona diversao contra apenas
27.5% delas; e sao tambem os homens a marcar mais nitidas discordancias co!l1

I ' ll

Francesco Alberoni, 0 Eratisma, Venda Nova, Bertrand Editora, 1992, p. IS .

Sexo

Opinioes

Total

Masculino Feminino

"nde ajudar a melhorar a vida sexual
I

·Ollcorda ..
..................

P iscorda
~

S ..

26.8

36.2

18.7

54. \

49.6

57.9

15.1

12.2

17.5

..................

4.1

2.0

5.8

38.5

51.4

27.5

........ .... ... ....

42.2

35.5

48.0

14. 8

10. 7

18.4

4.5

2.5

6.2

. .......... ......

,/R ......

P 'oporciona diversao
CUll corda ..
Ol~c o rda

'uS

......... .... .... ..

;R ....

E imor alldevia

......... ........

ser proibido

"'lCorda ..

..................

!'lScorda ..
, S ...

""R .......

..................
..... , .............

31.6

23.7

38.4

50.9

62.5

41.0

12.6

11.0

13.9

4.9

2.8

6. 7

Cnll vfc ios
(oncorda ...
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........ ........ , ..

42. 7

41.6

43.6

lJi.corda

37.6

44.5

31.6

\i'S .... ...... .. .. .

15.6

11.9

18.7

4.2

2.0

6.0

a considera<;:ao de que a pomografia e imoral, devendo por isso ser proibida
(62 5% discorda) e com a possibilidade de pomografia criar vicios nas pessoas
(44. 5% de discordancias entre os inquiridos do sexo masculino).
Na !inha de outros indicadores do Inquerito que sugerem um maior
libera lismo sexual entre jovens e camadas de status social elevado, constatamos
que e entre os inquiridos de condi<;:ao social superior (quadro n.o 22) e entre as
mais jovens gera<;:oes (quadro n.o 23) que se registam maiores frequencias de
atitudes favoraveis em rela<;:ao a pomografia. Entre os jovens, a dimensao da
diversao e francamente valorizada e entre os inquiridos de status mais elevado,
para alem do divertimento, tambem se considera que a pomografia pode ajudar
a me lhorar a vida sexual.
Mas em que sentido a pomografia ajudara a melhorar a vida sexual? Os mais
accrrimos defensores da pomografia poderao sustentar que, outrora model ada
pe-la pomografia do interdito (ou dos interditos pomognificos), a sexualidade
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Opinioes sobre a pornografia (em revistas, livros ou filmes), segundo
(p ercentagem)

0

status

[QUADRO W 22]
Status

Opiniiies
-

-

-

Altol

M t dio

1\,ledio Alro

Superior

MMio
Inrerior

1

Baixo

Pode ajudar a melhorar a vida sexual
......... ... ... .... ... ..
Concorda
Discorda ..
N/S . .. ..... ... ..... .. ..........
.... ... ...........
....... ... .... .. .
NfR ...

46.7
38.8
7.9
6.7

35.8
49.8
12. 1
2.3

23 .7
56.2
15.4
4.7

16.2
60.0
19.4
4.4

Proporciona diversao
Concorda ....
Di sco rda ...
N/ S.
.. . ................ .. ..........
NfR .. .

55.8
28.5
9.1
6.7

44.7
38. 2
13.9
3.2

37.8
42 .2
15.0
5. 0

28.6
49.7
17. 1
4.5

16.4
66.7
7.9
9. 1

21.9
63 .3
10.5
4.2

29.3
52.6
13.1
5.0

47.7
32.7
15.2
4.4

26.7
53 .3
12. 1
7.9

38.1
46.0
13.5
2.5

42 .6
37 .J
15.7
4.6

51.6
25.8
18.3
4.4

,

... .. . .................
...... ....... .. ..
. ........ .. ... .. .....

t

imoraVdevia ser proibido
Concorda .
Di scorda .................... .... ...
N/S .
NfR .
...... ....... .

.... ....... .......

Cria vicios
Concorda .
Discorda ...
.. ..... ........
N/S . . ...... ... .
..... .. ......... .. .
NfR .
... .. ... ... .... . .... ...... ... ... .

. ...............

Opinioes sobre a por nografia (em r evistas, Iivros ou m OleS), segundo 0 grupo etario
(percentagem)
[QUADRO N.o 23 ]
Grupo eta rio

Opiniii es
15-24
Pod e ajuda r a melh or a r a vida sexual
Concorda .
........ ... ........ ..
Discorda
.......... ........

.. .. .. ...... ....

N/S ...... ..... .. ....
NfR .

.. ...•. . .. .... .....

P r oporcio na divers ao
Concorda
Di scorda ..
N/S .. .

...... .... ........
..... ... .. .. ....... ...... ..... ....

........ .. .......... ....... .. .....

N/R ..

It imoral/devi a
Concorda
Di scorda ..

"liS .. .. .
NlR
Cria vicios
Concorda ..

25-34

35-44

45-54 I+ de 54

39.9
43.0
15.2
1. 9

34.5
49.6
11.8
4.1

26.9
55.1
11.7
6.3

25.2
57.3
13.6
4.0

13.4
62.5
19.8
4.3

52.2
31.4
14.5
1.9

45.5
37.5
12 .9
4.1

40.3
38.2
14 .3
7.1

39 .4
44.0
11.6
5.0

22.9
54.2
18.2
4.6

16.9
67.6
12.3
3.1

20.8
63 .8
9.6
5.8

24.9
56.3
11.7
7.1

35. 1
50.3
8.9
5.6

51.1
27.9
17 .0
4.0

34.3
49.0
14.5
2.2

34.0
48 .8
12 .9
4.4

38 .9
39.7
15.1
6.3

49 .7
34.1
11.9
4.3

52.8
22.9
20.1
4.1

ser proibido
.. .. ........ ..... ..

..... .. .... ..... ..
.... ...... ...... ..
... .. .. ...... ...

. ......... ... ....

Vida amorosa e sexual

449

se encontrava re vestida de doentias misteriosidades e compIicados enigmas. A
difusao da pomografia ajudaria a transfonnar 0 estatuto da sexualidade que,
desse modo, deixaria de estar associada ao misterio, ao pecado e a vergonha,
e rei vindicaria 0 estatuto de actividade de corpos livres. Os mais prudentes, em
contrapartida, questionar-se-ao sobre os efeitos perversos e disfuncionais que
uma erotizac;:ao violenta da sexuaIidade nao deixa ra de implicar na vida sexual
das pessoas .
A sociologia da sexualidade tem produzi do teorias que acabam por repro
duzir estes atitudes e temores. Para a «teoria catartica» (catharsiS theory), a
pOt11ografia e uma forma vicaria de sexualidade que, li bertando desejos repri 
midos, amortece comportamentos sexuais agressi vos. Para a «teori a modelado
ra» (modeling theory), 0 comportamento dos individuos acaba sempre por ser
reflexo do que eles veem e leem (43) Assim, por exemplo, ao ajudarem a erotizar
a violencia sexual, os media acabariam por sugestionar um envo lvimento neste
tipo de cenas, restando saber se esse envolvimento se qu edaria pelo mero ni vel
das fantasias. Em caso afinn ativo, en tao as fantasias aliviariam as pressoes,
dando lugar a um modelo «hidraulico» de sexualidade; caso contrario, haveria
mesmo lugar a urn modelo «imita<;:ao».
Como quer qu e seja, a irrupc;:ao publica da pornografia parece enquadra r
se num movimento amplo de crescente desnudamento do intimo, numa
profunda alterac;:ao de fronteira s entre a visibilidade e a invisibilidade, 0
indecente e 0 tol eravel, 0 pri vado e 0 publico. Ora esabido como a salvaguarda
J a pornografia de sliza do dominio do privado para 0 dominio do publico Como
r oucault bem nos mostrou, na sua Historia da Sexualidade , esta constitui uma
componen te essencial da id entidade individual. Num quadro moral trac;:ado por
idcologias «respeitave is», a sexualidade dizia outrora respeito ao dominio do
rivado, ao mundo dos va lores pessoais - fora do alcance da promiscuidade
I'llb lica . A sexua lidade era, pois, segregada e separada de outros aspectos do
omportamento humane e local izada em espa<;:os pri vados. Dai a regulamen
la<;:ao de todas as manifesta<;:oes perifericas da sex ual idade exercidas em espa<;:o
1ublico, como aconteceu com a prostitui<;:ao(44) Dai, tambem, 0 Estado
fll l1 cionar como guardiao da moral pri vada. 0 que fundamental mente preocu
1Java os legisladores criminais era a preserva<;:ao da ordem publica e da
dccc ncia e a intensifica<;:ao do seu controlo.
Ora a pornografi a e, hoje em dia, uma expressao do desnudamento do
In timo; a sexualidade, na sua forma mais «grotesca», publicita-se; 0 sexo
ntroduz-se na vi da publica. A pomografia tornou -se visi vel. Ela transfonna 0
<431 S. Gordon e C. W . Snyder, Personal Issues in Human Sexuality, Bos lon, Allyn & Bacon, 1986.
,.... , Jose Machado Pai s, A Prosliluirao e a Lisboa Boemia do sec. XIX aos In icios do sec. xx, Lisboa ,
Editorial Querco, 1985.
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que era proprio da privacidade num espect3.culo publico. Por estas razoes, a
pomografia situa-se no centro e nas margens da sociedade contemporanea. No
centro, uma vez que ela se constitui em centro de aten<;.oes, fun<;.ao de espectaculo
na sua descarada visibilidade. Mas margens, porque ela continua a ser repre
sentada como ilicitude, mais acentuadamente entre as mais velhas gera<;.oes, as
mulheres e as camadas sociais economicamente mais desfavorecidas.

10. ANALlSES FACTORIAlS

o dendrogram a relativo ao conjunto dos indicadores da area da sexualidade
apresenta 12 principais classes de partiyao (figura n.o I).
Dendrograllla relativo

a area da sexualidade
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Os inibidos (tipo resultante da agregayao das classes 1,2 e 3) definem-se
pnncipalmente pela renuncia sistematica a responderem as questoes sobre
sexualidade. As poucas respostas dadas revelam-se, por vezes, contradit6rias.
Embora tendam, em tra<;.os gerais, a nao aceitar que urn homem ou uma mulher
casados tenbam rela<;.oes sexuais com outros (explicitamente os do grupo I
L. nquanto os do grupo 2 nao se manifestam), dividem-se em rela<;.ao a outros
i" di cadores seleccionados: 0 grupo 1 tende a reprovar a homossexualidade
l11asculina e feminina, a prostitui<;:ao e a masturba<;:ao masculina, discordando
• (! que a pornografia possa contribuir para melhorar a vida sexual; 0 grupo 3,
CI 1 contrapartida, mostra-se tolerante com a homossexualidade e a masturba<;:ao
rnasculina e feminina; aceita que uma mulher possa pagar para ter rela<;.oes
slx uais; e - mais contraditoriamente ainda - concorda que a pomografia pode
mtl horar a vida sexual, para alem de proporcionar diversao, muito embora
dt fenda que ela e imoral e deveria proibir-se, dado 0 reconhecimento dos vicios
a ,sociados.

[FTGURA N" I]

Parlil;oes do delldl'ograma, relativo aos indicadores da area da sexualidade
e res pectivas classes de parti~ iio
lFI( fU R-I\. N.O 2]
Classes
Illdicadores

2

3

4

>cxo nao tern sentido sern arnor .
-cxo tern sentido pelo prazer ... .
'> , N/ R
1'.da, 6es sexuai s s6 entre hornens e mulheres ...
I ,.los os tipos de relacionamento sexual .
..·uS, N/R .
Ii 1a, 6es sex uais s6 depo is de casado.
r'da~ 6es sexuais antes do casamento.

o

I

I

I

I

I
2

L

inibidos

I
3

4

J L

1'.:5, NIR .

6

moralista

I
7

1

I I
8

~

11

9

10

L

hcdoni stas

12

~

Do conjunto das 12 classes de partiyao do dendrograma referido, ganhatn
especial relevancia sociol6gica tres agregados que proporiamos como definido
res dos seguintes tipos: os inibidos, os moralistas e os hedonistas (figuras n.O)
e nO 2).

....... .........

ilu i(erio toleravel ... .
vlU\lerio reprovavel .
!'liS. N/R .
-,. prazcr sexual .
.. ..... ... ........
~ ~m or entre parce iros .
., dominio das ((~cnicas sexuais.
cro ti smo.
.. .. . . .. . ..........•
>"lisfa<;ao sexua l do parceiro .
- orgasrno.
........... ........
' dlisfayao de necessidade bio\6gica .
rer ftlhos .
+ c nvo lvimento romantico .
nao apanhar STDA ou doen<;as venereas .
nao provocar gravidez indesejada
'" S, NIR .

6

8

9

10

II

12

A A A A A
A A
A A A A

f

A A A A
IAIAIAIAI:IAIAIA
A A A A
I:IAIAIAIAIAIAIA
A A A A
IAIAIAIA
AIAIAIA
A A A A A
A A A
.A
A A A A A A A A
A
A
A A
A A
A A A A
A A A A
A
A A
A
A A A A
A
A
A_
AI;I:I:IA
A
_
.A_
A A
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Classes
Indica dor es

ReI.
ReI.
ReI.
ReI.
ReI.
Rei.
ReI.

sexua is : necessario ser casado com a pessoa .
sexuais: necessario viver co m a pessoa ".
sex uais: necessario ser namorado
sexua is: necessario qu e se amem
sexuais: su fi cie nte que se conh e<;am
sexuais: suficiente que se desej em
sexuais: suficiente desejar passar bom bocado .

N/S, N/R

13 teve re la<;6es sexuais
Nil o teve rela<;6es sexuais
N/R

lnicia<;1io sex ual aos 10- IS anos
lnicia<;ao sexua l aos 16-20
lnic ia<;1io sexua l aos 21 e ma is
N /R

Inic ia ,ao sexua l com amigo/a
ln icia<;1io sexua l com namorado/a
lnic ia<;ao sexua l com noivo/a
Inicia<;ao sexual com esposo/a
Ini cia<;ao sex ual com desconhec ido/a
NIS, N/R
Nao teve reI. sexuais com mais nen huma pessoa .
S6 com mai s uma
De 2 a 5
De 5 a 10
De ' 0 a 20
Com mai s de 20
N/S, N/R

2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 , 12

"'1

... 1 ...

Nunca uso u metodo's contraceptivos
Usa raramente
Usa frequen temente
N/S, N/R
Nao usa porque nao sente prazer
E dificil de Ll sar

2 , 3 I 4

...

. . : 1:

... 1 ...

1

.

... , ...

1 ...

...

...

...
..., ...

... , I'"

...

... 1 ... , ...

... 1"'1'" I ...

... , ...

...

"'1"'
... ... 1"'1""'"
... ...

... , ... , , ...

...

, ...

1 ...

, ...

...... I'"...
... ...
...
............
............

...1 ...

"'
... 1"'1"'1'"... ......
...... ......

...

...

... , ...

, ...

1 ...

,

...

...
...

...

...

...

...

...

...

.....

1 ...

............
"' 1'" ......
"'1'" ..........
... ...
...
... ......
...
...
... , ...

...
... , ...
... , ...

l' 'S, N/R

!\ccitavel urn homem masturbar-se
NJO aceitavel
, S, NIR

...

~

...

Ace iwve l lima mulher paga r pa ra ter re I. sexua is .

N~o aceitavel
/I.'S, N/R

(" OII,orda que a pomografia pode meUlOrar vida sexual
Noio concorda
NoS, N/R

COII~orda que a pomografia proporci on a diversao .
Nil.. concorda

...

...

.,...

...

...

... 1'"

r ...

... ,

'''' I ...

...

...

... I ... ,

r ...

... r

, ...

...

... 1 I ... / ... 1"'1'"

...

...1

...

...
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Classes de parti-rao do dendrograma reJativo aos indicadores
(variaveis nominais activas) da area da sexualidade,
em correspond en cia com as variaveis de caracteriza-rao

A postura mais liberal do grupo 3 deve-se nomeadamente ao facto de ser
constituido principalmente por jovens (dos 15 aos 29 anos), todos eles
solteiros, com nive is de habilita~6es que, na sua diversidade, chegam a atingir
o ensino superior. A recusa de resposta as quest6es da sexualidade se nao se
compreende muito bem no caso do grupO 3, adivinha-se com facilidade no caso
dos grupos 1 e 2 (figura n .o 3) : no primeiro, estamos perante inquiridos que
se evidenciam por terem mais de 40 anos (alguns reformados), serem casados
(nalguns casos, dom esticas) e analfabetos ou apenas com 0 nivel de instru~ao
primaria (em 52% dos casos); no segundo grupo temo s a figura tradicional da
mulher (peso de 80% no grupo considerado) que (em 55% dos casos) e dona
-de-casa; os casados pela igreja (63% dos inquiridos que fazem parte deste
grupo) e de residentes em pequenas localidades de 200 a 500 habitantes (e 0
que acontece com 27% dos elementos que constituem 0 grupo 2) ou N0I1e do
pais ( em 68% dos casos).
Os moralistas (tipo resultante da agrega~ao dos grupos 4, 5, 6, 7 e 8)
caracterizam-se por aderirem a um padrao atitudinal de base solidamente
moralista: de um modo geral, tendem a aceitar rela~6es sexuais apenas entre
homens e mulheres e apos 0 casamento; reprovam 0 adulterio; nas rela~5es
sexuais valorizam sobretudo 0 amor entre parceiros, 0 nascimento dos filhos
e 0 envolvimento romantico ; imp6em condi~6es necessarias para que duas
pesso possam ter rela~5es sexuais (que sejam casadas, que coabitem, que
as
namorem ou, pelo menos, que se amem); a inicia~ao sexual tende a fazer-se
(nomeadamente nos grupos 6, 7 e 8) aos 21 ou mais anos, quer com 0 noi
vola quer com 0 esposo/a, isto e, nos «alpendres» do matrimonio; nao tiverarn
sex uais com mais ninguem para alem do parceiro/a com quem se ini
ciaram. No casO pa11icular dos inquiridos dos grupos 7 e 8 - que se caracterizarn
por serem integrados por idosos - os tra~os de marc a sao: nao ha recurso a
e
. preservati vos, designadamente por nao haver necess idade (note-s que predo
aSIDA nao sabem 0 que ela
minam as viuvas nestes dois grupos); em
representa; nao aceitam que um homem casado (muito menos uma mulher
casada!) tenha
extra-conjugais; nao toleram (ou recusam respondero
a quest6es que versam sobre) comportamentos sexuai s que foge m aO padra
moral do que considerarao ser uma sexualidade «normal», isto e: nao aceitarn
a homossexualidade , a
ea
fmalmente , em
a pomografla, rejeitam-na com base em todas as
possiveis.
A sociografia dos moralistas (flgura n.o 3) aponta para um universO tipico:
o
o das donas-de-casa. Outro
que os caracteriza e 0 baixo nivel de instruc;a
evan ,
e
Encontram- tambem excluidos do mercado de trabalho (atente-s na rel ta 
se
cia das domesticas e dos reformados) . Nos grupos de pendor mais moralis (6
e 7) tem algum significado 0 peso das viuvas e residentes no Alentejo. Entre
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estes, 0 que estara em causa nao e necessariamente uma moral de raiz religiosa
ou catolica, mas uma etica moral de natureza culturalista e comunitarista. Note
se que no grupo 7 encontramos 77% de inquiridos que so conheceram urn
parceiro sexual e que 70% deles acham 0 adulterio reprovavel - percentagem
que, no grupo 8, sobe para 80%.
Finalmente, temos os hedonistas, deles fazendo parte os grupos 9, 10, II
e 12 . No sexo tendem a valorizar 0 prazer; de urn mod"o geral aceitam todos
os tipos de relacionamento sexual; defendem abertamente as relac;oes sexuais
antes do casamento e mostram-se tolerantes com 0 adulterio. Trac;o de distin
tividade dos hedonistas e a valorizac;ao do orgasmo. Mas de urn modo geral
tendem tambem a valorizar - com excepc;ao da procriac;ao - todas as func;6es,
manifestac;oes, desfrutes ou temores associadas asexualidade: prazer, amorentre
parceiros, dominio das tecnicas sexuais, erotismo, satisfac;ao sexual do parceiro,
satisfac;ao de uma necessidade biologica , envolvimento romantico, receio de
apanhar SIDA e de provocar gravidezes indesejadas.
Entre os hedonistas ganha relevfmcia a experiencia sexual e evidencia-se
uma iniciac;ao sexual precoce, tendencialmente feita com amigos/as e namora
dos/as e que se multipJica em varios relacionamentos sexuais. Ao pesarem as
condic;6es necessarias e as suficientes para que dois parceiros tenham relac;6es
sexuais, inclinam-se para a valorizac;ao das condic;oes mais facilitadoras do
relacionamento sexual, isto e, das «suficientes».
Outro trac;o caracteristico dos hedonistas e a diversidade de locais em que
ja tiveram relac;oes sexuais. Talvez que este trac;o seja especifico de grupos que
estarao na vanguarda da cham ada sociedade «pos-modema» ou «paradigma
tica», assente, como sugere William Simon, numa intensa pluralizac;ao, jndivi
dualizac;ao e multiplicidade de escolhas(45) Como quer que seja - por necessidade
(recurso) ou por desejo (opc;ao), va la saber-se - os hedonistas experimentaram
ja relac;oes sexuais em carros, na praia, no campo, em casa (propria, dos pais,
do parceiro/a, ou de pessoa conhecida), hoteis, jardins, escolas, ruas , escadas
de predios e locais de prostituic;ao.
0
Aparentemente estranha-se que entre os hedonistas dos grupos 9 e 1
se rejeite 0 uso de preservativos. No entanto, parece, aqui tambem, ser uma
logica de prazer a determinar tal recusa. Pelo menos alguns dos inquiridos
apontam como razao de rejeic;ao do preservativo a falta de prazer (propria ou
do companheiro/a). Os hedonistas sao tambem os que mais aceitam as relac;oes
extra-conjugais, a prostituic;ao e a homossexualidade (neste caso, com excep
c;ao do grupo 10). A aceitac;ao da masturbac;ao - masculina ou feminina - e
tambem urn trac;o caracteristico dos hedonistas, em percentagens que oscilam
entre 60% e mais de 80%. E compreende-se porque. Os interditos masturba

t6rios ou os correspondentes discursos inibitorios sao metaforas de regimes
d isciplinadores da sexualidade. Para muitos sexologos, a masturbac;ao e apenas
uma forma de experimentac;ao da sexualidade, atraves de pensamentos,
desejos, gratificac;oes(46) Como tal, ela tern cabimento numa etica hedonista.
,lclas mesmas razoes, os hedonistas mostram-se favoraveis a todos os predi
ados que valorizam a pornografia.
Por contraste com os moralistas (tipo marcadamente feminino), aos
lI edonistas corresponde urn perfil de masculinidade. OutTas relevancias con
'~a s tantes apontam para 0 facto de estes ultimos serem mais instruidos e mais
.I,w ens. Contudo, adquire alguma singularidade 0 grupo 10, 0 qual rna is
:aracteriza 0 hedonista machista. Tendo urn nivel cultural muito baixo (tern
lleste grupo relevancia os que, em cerca de 60% dos casos, possuem apenas
instruc;ao primaria), e com id ade compreendida entre os 35 e 54 anos, 0
hedonista machista tanto pode ser urn proprietario, como urn operario quali
I, cado, urn comerciante , urn agricultor ou urn pescador. Parecendo aliar 0
dominio das tecnicas sexuais avalorizac;ao do orgasmo, os hedonistas machisH consideram que para dois parceiros terem relac;oes sexuais e suficiente que
,~ conheC;am, se desejem ou busquem apenas passar urn born bocado - como
"e na arqueologia do desejo fizessem assentar toda a vivencia sexual. Como
corolario, brilham pelo numero de parceiras com quem (dizem) se relaciona
am: mais de 20 nalguns casos e, noutros, perderam-lhe a conta. A iniciac;ao
exual do hedonista machista da-se dos 10 aos 15 anos envolvendo, de forma
muis recorrente uma amiga (27 % dos casos) ou desconhecida (54 % dos casos),
lventualmente prostituta. Alias, e entre eles que mais se distingue a frequencia
de locais de prostituic;ao (visitados por 45 % dos inquiridos deste grupo) e
;Iccitam que urn homem (nao uma mulher l ) pague para ter relac;oes sexuais.
I ontudo, nao usam preservativos porque, alegadamente, lhes retira prazer. De
-n tre os grupos agregados na tipologia de hedonista, os machistas (grupo 10)
~a o os unicos a nao aceitarem explicitamente a homossexualidade, nomea
dil mente a homossexualidade masculina, rejeitada por mais de 90% dos mem
t)ros deste grupo . Ou seja, 0 seu machismo impoe limites ao hedonismo
libertario.
Os grupos II e 12 parece deftnirem urn hedonismo substantivamente
mais cultivado. Este sub-agregado tern presenc;a marcante de jovens (20 a
~ 9 anos) com nivel de instruc;ao que chega a atingir 0 ensino medio ou
superior. Alguns tiveram a sua iniciac;ao sexual na escola. Sao os unicos a
.. incarem de forma mais clara que a SIDA euma doenc;a como outra qualquer.
Acham intoleravel que urn homem tenha de pagar para ter re lac;6es sexuais
- nao certamente por razoes morais (como acontecera com os moralistas ) mas
(<6)
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por razoes simb6licas (acharao, provavelmente, desprestigiante

0

recurso

a

prostituic;:ao) .
Finalmente, tomando 0 conjunto dos indicadores da area da sexuali
dade como variciveis activas definimos, a partir das 12 classes de partic;:ao, 3
principais agregados que, por sua vez, apontam, idealmente, para tres gerac;:oes:
a gerac;ao do 25 de Abril, compreendendo os inquiridos nascidos entre 1971
e 1980, com idades compreendidas entre os 15 e 34 anos: a gerac;:ao da Grande
Guerra, comportando os inquiridos nascidos antes de 1941, isto e, com mais
de 54 anos: e, finalmente, uma gerac;ao de transic;ao da qual fazem parte os
inquiridos dos 35 aos 54 anos (figura n.o 4).
Caracterizaf,:ao dos grupos etarios
pelos indicadores (variiiveis activas) da area da sexualidade
[FIGURA N." 4]
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Em trayos gerais, podemos dizer que a g erar;ao de transir;iio perfila-se de
uma fonna hibrida,justificando-se, pois, que 0 contraste se faya entre as gerayoes
que se polarizam na estrutura demognifica: a g erar;iio de A bril e a g erar;ao da
rande Guerra. A primeira corresponde ao modelo anteriormente definido
w m o hedonista: os seus membros valorizam 0 prazer no sexo, todos os tipos
de reJacionamento sexual e as relayoes extraconjugais. 0 escalao dos 25 aos 29
anos caracteriza-se, em particular, por uma iniciayao sexual precoce - 0 que nao
al'ontece com a gerayao da Grande Guerra cujo trayo de distinividade, neste
a<.;r ecto , e a iniciayao com mais de 20 anos.
Por sua vez, as relayoes sexuais aparecem subordinadas, para agera~'ao de
A /wil, a uma 16gica de desejo; os primeiros contactos sexuais sao tidos na esfera
drls amizades e namoro e a vida sexual desenvolve-se nos mais diversificados
JOl.d is ; em contraste, na gerar;ao da Grande Guerra a iniciayao sexual faz-se
nn t>sfera matrimonial ou , en tao, com desconhecidas ou prostitutas; para os que
cI gam virgens ao casamento a tendencia e para nao se relacionarem com mais
nUl hum parceiro.
Enquanto que para a g erar;ao de Abril 0 usa de preservativos se encontra
gt'lleral izado, a gerayaO demograficamente oposta nao os usa, alegadamente por
falta de necessidade, Os rna is jovens encaram a SIDA como uma doenya qualquer
enquanto os mais velhos nao sabem bern 0 que ela representa. Homos sexualidade
e rnasturbayao sao pniticas nao aceitaveis pelos mais velhos mas toleradas pelos
1ll.11S 110VOS (a partir dos 20 anos) . Finalmente, em relayao a pomografia, os mais
jo ens tendem a concordar justamente com 0 que os mais velhos discordam: que
a I' mlOgrafia pode melhorar a vida sexual e proporcionar diversao; os mais novos
telldell1 tambem a rejeitar que a pomografia crie vicios ou que tenha de ser proibida,

I J. SINTESE CONCLUSIVA
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Pomografia pode melhorar vida sex ual
Nao concorda
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Concorda que a pornognlfia proporciona diversiio .
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Os dados do Inqu erito sugerem que a sociedade portuguesa se encontra
atrl\'essada POl' importantes e significativas clivagens soci ais quando se discu
tem as representayoes sobre a sexualidade e a vida amorosa. Poderiamos ser
Jevauos a concluir que, num pais de raizes cat6licas, as respostas (incluindo as
nao-respostas) de uma boa parte dos inquiridos - que tipologizamos de mora
li.I·'IIS - esbo yall1 um relativo comproll1isso ideol6gico com as posturas do
cUlolicismo em relayao a temas controversos como 0 adulterio , a homossexua
Ji di.lde, a prostituiyao ou a pornografia. Contudo, ao estudarem-se dife rentes
rmas
fo
de puritanismo sexual, e corrente confundirem-se as prescriyoes morais
COlT as condutas sexuai s_(47) As ideologias e vaJores que se produzem a prop6sito

_

P, Carrol Smith -Rosenberg, «Sex as sy mbol in victorian purity , ill Jeffrey C. A lexander e Steven
Seluman (Eds .), Culillre alld Society. Contemporary Debates , New Yo rk, Cambridge Uni versity Press,
19'-10, pp. 160,170 .
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do sexo podem nao corresponder as praticas do mesmo. Se as ideologias ou
prescric;6es morais fossem seguidas a risca os cat6licos nao teriam necessidade
da instituic;ao do confessionario. Neste sentido, nao estamos certos de que os
inquiridos nos ten ham respondido com absoluta sinceridade as quest6es levan
tadas. Responderam em func;ao das suas pniticas reais ou de prescric;6es morais?
Ha dados do Inquerito que apontam para uma valorizac;ao da dimensao
erotico -hedonista da sexualidade, sem que propriamente se possa dizer que eta
colida com a importancia que os inquiridos - nomeadamente os mais jovens -,
de facto , atribuem a dimensao amorosa. Tratar-se-a de urn revival do discurso
amoroso? De uma reactivac;ao do afecto por simulac;ao amorosa? De uma
reinvenc;ao do amor causada peta libertac;ao do desejo e do prazer? Sera que,
para as j ovens gerac;6es, esta aparente onda de «neo-romantismo» e contra-mare
de uma dessublimac;ao repressiva?
E certo que 0 erotismo envolve, por vezes, logicas de transgressao amea
c;adoras da estrutura conjugal. E provavel , tambem, que os comportamentos e
sentimentos associados a vida sexual e marital se estejam a converter - nomea
damente entre as jovens gerac;6es - em algo de flutuante, movedic;o , instavel.
o grande continente da normalidade sexual, cercado por pequenas ilhas de
desordem , parece ter-se transformado num arquipelago plural e diversificado de
estitos de comportamento sexual. Dado interessante, este, 0 de a sexualidade ter
sido descoberta como urn elemento estruturador de urn estilo de vida. Por outr~
lado, como vim os, ha uma consideravel heterogamia entre os mais jovens dos
inquiridos. A maior parte dos jovens - com as mulheres a aproximarem-se
tendencialmente dos homens - chegam ao casamento transportando uma ba
gagem substancial de experienc ia e de conhecimentos sexuais. Entre as mais
velhas gerac;6es, a actividade sexual era entendida como urn comportamento
adulto. Hoje em dia, a iniciac;ao sexual ocorre normalmente na adolescencia. Por
outr~ lado, agora que 0 nascimento dos filhos pode ser controlado e ate produzido
artificialmente, a sexualidade tornou-se mais autonoma, ao contrario do que
acontecia anti gamente, quando 0 controlo dos nascimentos resultava de uma
e~agerada disciplinada do prazer. Contudo, a infonnac;ao disponivel nao nos
perm ite prognosticar uma desconjugalizac;ao do matrimonio, ainda que a inicia
c;ao sexual seja encarada como normal fora do contexto matrimonial e a di
men sao procriativa seja fracamente associada as relac;6es sexuais.
Os dados do Inquerito realizado sugerem que a sexualidade se encontra
social mente sustentada por uma variedade de linguagens e representac;oes que
nos mostram que ela e diferentemente olhada e vivida pelos portugueses. Estas
distintas linguagens e representac;oes da sexualidade derivam de diferentes
praticas educacionais que se cruzam com diferentes ficc;6es romanticas e
eroticas, diferentes desejos e temores, diferentes expectativas e (des)iluso es .
Falando das principais diversidades sociais registadas, destacariamos a impor
tancia - para alem da instnl9a.o e do status social dos inquiridos - das variaveis
de genero e de gera9a.o na analise das vivencias sexuais pesquisadas. De facto,
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)S dados do Inquerito penni tern-nos falar tanto de uma sexualidade de genero
como de uma sexualidade ju venit.
Ficou demonstrado que 0 estudo da sexualidade e importante para a
·om preensao das articulaC;6es complexas que se estabelecem entre biologia, ge
'ero e sociedade. Embora as diferenc; as anatomicas entre homens e mulheres
ejam obvias, as normas e comportamentos sexuais, no seu sentido mais social,
11 3nsfonnam 0 sexo em genero. Alias, nao e por acaso que a sexualidade esta
para o «feminismo}) assim como aJor9a de trabalho estava para 0 «marxismo»(48)
j ustamente porque 0 feminismo identifica a sexualidade como uma «func;ao
s0cial» onde se exercita 0 poder masculino. E nesta perspectiva que podemos
diz er que as mudanc;as nos comportamentos sexuais que, tal vez, maiores
J;;percussoes tiveram, ou virao a ter, sejam aquelas que possibilitam uma maior
, Jtonomia sexua l feminina , embora as consequencias destas mudanc;as para a
~ x uali dade masculina sejam tambem evidentes.
Finalmente, os j ovens parecem ser transportadores de uma nova etica
!>. '( ual, bastante mais desinibida ou tolerante do que aquela que caractcriza as
f.- ra90es que Ihe precedem . Dir-s e-ia que - mas trata-se de uma hipotese a
r I!recer melhor aprofundamento em investigac;oes posteriores - enquanto as
n :lis ve lhas gerac;oes se encontram orientadas por valores que radi cam num
1 ·~ari o de colectivismo societal, as mais jovens gera c;6es abrac;am val ores mais
[ 1111 uantes que assentam num individualislno societal. (49) No primeiro caso parcce
IJ"-se uma subord inac;ao das aspi rcl(;oes individuais a causas colectivas: os
dlrc itos sociais, as iden tidades cOtn lln itarias, as dependencias emocionais. No
s, ~un d o caso dar-se-ia uma subordinac;ao das causas colectivas as aspirac;;oes
ill lh iduai s: realizac;ao pessoal, direitos privados, iniciativas individuais. Ora
e" .es dois quadros de va lores sustentam, possivelmente, duas diferentes eticas
s, '· uais. Entre as gerac;oes mais vel has , 0 ideario de colecti vismo societal da
cnbcnura a uma etica sexual conservadora , defensora do matrimonio in stitucio
n d, da estrutura fam il iar trad icio nal, das ligac;6es duradouras, de urn purita
nismo sexual. Entre as gerac;oes mai s j ovens - e porque a «modernidade» sc
a ,ocia a lima «cultura da separac;ao» _ ,f 0U) 0 ideari o do individualismo societal
esraria mais conectado com uma hica sexual experimentalista e Jragm entada
0 1 Ie hi! lugar para ligac;oes fugazes e romanticas; experiencias pre-matrimoniais
e )abitaci onais ; iniciac;6es sexuais precoces e relac;6es heterogamicas ; sendo,
fi nd lmente, obse rvavel Llma relativa tolerancia a diversas fonnas de sexualidade
slJcialmente ou ideologicamente consideradas mais «perifericas».

"" c. A. Mackinn on, «Feminism, marxi sm, meth od and state: an agenda fo r theo ry», in Sigl~~, r98 2,
7. nil. 515-544.
I'"') OS conceitos sao desenvolvidos por Karen K. Dion e Ken neth L. Dion , <<Indi vidua li stic and
colkct i,· isti c perspecti ves on gender and the cultural co ntexi ofl ove and inlimacy» , in.10111"1"'[ o/Social
I lie.\", 1993, vol. 49, n .O 3, pro 53-69.
,'<I, R. Bell ah, H6bilos del Coro=6 n, Alian za , Madrid, 1989, p. 2 15.
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