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Resumo
O presente estudo tem como principais objectivos verificar, por um lado, qual será a
relação existente entre a espontaneidade e duas das cinco dimensões que compõe a personalidade
do indivíduo, ligada à teoria dos “Big-Five”, e por outro, averiguar quais serão as diferenças
encontradas entre géneros nos inventários utilizados. A amostra deste estudo é composta por
estudantes universitários e por trabalhadores, um total de 90 participantes que preencheram um
conjunto de questionários composto por uma ficha de dados demográficos, um inventário de
Espontaneidade (SAI-R), uma sub-escala de Impulsividade (N-5), e um inventário de
Personalidade (NEO-FFI). Os resultados obtidos demonstram a existência de uma correlação
positiva entre a espontaneidade e a dimensão de extroversão, e de uma correlação negativa entre
a dimensão de neuroticismo e a espontaneidade. No que toca às diferenças de género, não se
verificaram diferenças entre homens e mulheres na escala SAI-R e na sub - escala de extroversão,
mas foram encontradas diferenças estatisticamente significativas na sub - escala do neuroticismo,
sendo que as mulheres obtiveram valores mais elevados nesta sub – escala do que os homens na
amostra do presente estudo.
Palavras-Chave: Espontaneidade, Personalidade, Neuroticismo, Extroversão, Impulsividade.

Abstract
The present study has as basic purposes to check, on one hand, the kind of relationship
between spontaneity and two of the five dimensions that compose the individual personality, see
the “Big-Five” theory, and on the other, to verify the main differences between genders in the
used inventories. The sample of this study is composed of university students and workers, in a
total of 90 participants who answered a set of questionnaires (demographic data), a spontaneity
inventory (SAI-R), a impulsivity sub – scale (N-5), and a personality inventory (NEO-FFI). Data
showed a positive correlation between spontaneity and extraversion, and a negative correlation
between neuroticism and spontaneity. No differences between men and women were found in
the spontaneity inventory and extraversion sub-scale, but there were some statistical differences
in the neuroticism sub – scale, showing that the women, of this study, had higher values in this
sub-scale.
Key-Words: Spontaneity; Personality, Neuroticism, Extraversion, Impulsivity.
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Introdução
Muitos têm sido os estudos sobre os temas centrais nesta investigação,
Espontaneidade e Personalidade.
A realização do presente trabalho partiu do interesse em torno destes conceitos, pois
apesar de já serem alvo de estudos há vários anos, numa perspectiva individual ou relacionada
com outros conceitos (e.g. Stress, Bem-Estar, Orientação Temporal, Afectividade, entre outras),
não encontramos literatura que reporte aos objectivos desta tese, i.e., entender a correlação entre
duas dimensões da

Personalidade (Neuroticismo, Extroversão),

e os níveis de

Espontaneidade de uma amostra de indivíduos. Assim, a finalidade deste estudo é tentar
perceber de que modo é que estas variáveis se poderão relacionar entre si, sendo que a sua
pertinência confere um maior enriquecimento aos estudos e investigações referentes tanto ao
campo da Personalidade como da Espontaneidade.
Para se poder estabelecer esta correlação servimo-nos de duas escalas: o SAI-R,
Inventário de Avaliação da Espontaneidade, e o NEO-FFI, baseado na teoria dos 5 grandes
factores (“Big-Five”), uma versão reduzida do NEO-PI R, um Inventário de Personalidade.
Outro objectivo que se pretende atingir com esta investigação é o estudo da relação
entre Espontaneidade e Impulsividade.
Esta tese encontra-se dividida em 4 secções. Primeiramente será exposta uma revisão de
literatura que reporta aos conceitos em estudo, sendo que no final deste capítulo são
apresentados os objectivos e hipóteses definidas para esta investigação. Numa segunda secção é
apresentado o Método utilizado, e feita a descrição dos participantes, procedimento, e
instrumentos utilizados. De seguida, numa terceira fase, é elaborada e apresentada a análise dos
dados, que tem como objectivo principal o teste das hipóteses definidas inicialmente. Numa
última e quarta secção, é apresentada a discussão dos dados, anteriormente analisados, de acordo
com a literatura, ao mesmo tempo que se expõem as implicações práticas e teóricas perante os
resultados obtidos. Nesta secção são ainda identificadas algumas das limitações desta
investigação, e também dadas algumas sugestões para estudos futuros que se interessem por esta
temática.
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Revisão de Literatura:
Capítulo I: Espontaneidade
I. 1 – Definição de Espontaneidade
Quando falamos de Espontaneidade nos dias de hoje, e em linguagem corrente,
podemos estar a falar de um conceito visto como sinónimo de improvisação, impulsividade,
instinto e o oposto do que se considera como rotineiro ou planeado, e onde a situação
espontânea é caracterizada como aquela em que o indivíduo, sem grande reflexão prévia,
responde a uma nova ou corrente situação sem restrições ou premeditações.
Devido à contínua dificuldade no que toca à sua definição, muitos tem sido os autores a
estudar este conceito tão inerente à condição humana, o que em consequência leva a que existam
várias definições para a Espontaneidade.
Coloquialmente a Espontaneidade é considerada enquanto uma acção que surge a partir
de sentimentos inatos ou impulsivos, sem restrições ou premeditações, enquanto em linguagem
científica este conceito corresponde à “ (…) noção de agir a partir de sentimentos inerentes
(naturais) e/ou impulsivos, sem a presença de premeditação, mas com alguma direccionalidade e
contenção (…). ” (Christoforou & Kipper, 2006).
De acordo com a Teoria Moreniana, a Espontaneidade é caracterizada como “ (…) uma
energia que não pode ser conservada, isto é, que não se acumula; que se consome e/ou gasta
numa actividade de “tudo ou nada”; que pode ser observada e desenvolvida através de treino (…)
(Kipper, 1967, cit. por Kipper, 2000), (…) e que vai também estar associada ao um estilo de vida
saudável (Blatner & Blatner, 1988 cit. por Kipper, 2000). Já o contrário de Espontaneidade, de
acordo com esta Teoria, considera-se o estado de ansiedade e um estilo de vida monótono e
repetitivo (Kipper, 2000).
Um dos autores que mais se destacou através dos seus estudos e aplicação do conceito
nas suas práticas foi Jacob Levi Moreno, que considerou a Espontaneidade enquanto um
elemento fundamental na criação do Psicodrama, e como método na intervenção clínica e terapia
de grupo (Moreno, 1964, citado por Kipper, 2000). Nas suas várias obras acerca da
Espontaneidade, Moreno elaborou definições que melhor pudessem caracterizar este conceito.
Inicialmente, a espontaneidade era considerada para este autor enquanto “ (…) uma energia que
impulsionava os indivíduos para determinadas respostas (…)” (Fox, 1987, p.42 cit. por
Christoforou & Kipper, 2006), mais tarde, e segundo Kipper & Hundal (2005), a espontaneidade
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para Moreno deixa de ser o elemento que impulsionava o indivíduo para determinada resposta,
passando esta última, a própria resposta, a ser considera como espontaneidade (Christoforou &
Kipper, 2006). Definição que encontramos também no seu livro “Who Shall Survive?” de 1953,
onde a espontaneidade é então caracterizada como “ (…) uma resposta adequada a uma nova
situação ou uma nova resposta para uma situação conhecida (…) ”. Nos dias de hoje, a
Espontaneidade é definida como “ (…) uma resposta apropriada a uma nova situação e uma nova resposta
para uma situação conhecida (…) ”. A Espontaneidade pode surgir sob dois tipos de formas, energia
e resposta, e assim, enquanto energia a espontaneidade corresponde (…) “a um estado
psicológico de prontidão para o acto, precedendo o acto em si (…) ”, e enquanto resposta vai
referir-se “ (…) ao acto em si (…) ” (Kipper, 2000).
Blatner & Blatner (1988), vêem a espontaneidade como um importante elemento
associado à saúde mental, e para Moreno (1964) o indivíduo espontâneo vai ser considerado
como melhor orientado na sua vida, com maiores níveis de inspiração e inteligência, e menor
ansiedade. Assim, podemos considerar que a ocorrência frequente de episódios de
espontaneidade é considerado como um benefício em termos mentais e/ou psicológicos (Kipper,
2000).
A espontaneidade é também vista enquanto uma qualidade que pode ser treinada ao
longo dos anos, o que leva à ideia de que se for alvo de treino (através de elementos como idade e
experiência) a espontaneidade pode ser aprendida e adquirida. Outra característica que podemos
encontrar associada à Espontaneidade é o facto de esta se poder encontrar no indivíduo quando
ele está a pensar, a sentir, quando está em descanso, e da mesma forma quando se encontra em
acção (Moreno, 1946, citado por Kipper 2005).
Em resumo, e segundo as várias descrições apresentadas por Moreno, a Espontaneidade é
vista enquanto um estado mental positivo; marcada por uma atitude que apresenta a preparação
para responder apropriadamente, de forma não premeditada a situações inesperadas; que se
encontra envolvida em actividades com fim criativo; tratando-se também de uma experiência
cognitiva e emocional (Kipper & Buras, 2009).
I. 2 - Canon Espontaneidade – Criatividade
Moreno (1993), propôs o Canon da Espontaneidade – Criatividade, no qual apresenta
elementos que permitem caracterizar a vida dos indivíduos em termos de produtividade e
satisfação. Para Moreno este canon caracteriza um ciclo que é experienciado pelo indivíduo, onde
a espontaneidade leva à criatividade, o que consequentemente resultava em conserva cultural
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(ver FIGURA 1). Uma vez criada, a conserva cultural iria impulsionar o surgimento de mais
episódios de espontaneidade, através do processo de aquecimento, o que levava a que o ciclo se
repetisse novamente. Assim, esta sequência é composta por 4 passos, onde o acto criativo tem
início a partir do processo de aquecimento, tratando-se de um estado primário que produz
entusiasmo e preparação para o indivíduo ser espontâneo, que leva à espontaneidade ou estado
espontâneo, que por sua vez, impulsiona o estado criativo, que se caracteriza por um estado
metal interno onde uma série de ideias surgem na mente do indivíduo, na sua maioria de forma
caótica, que surge sob a forma de acto criativo e que termina na forma de conserva cultural
(Kipper & Buras, 2009). Por outras palavras, estas 4 fases vão criar a acção, ajudando o indivíduo
a gerar ideias, e a produzir o produto final, que se apresenta sob a forma de comportamento.
Quando se fala neste processo de criação de ideias, tem de se fazer referência a um facto
anteriormente referido por Moreno, acerca da hipótese de a Espontaneidade poder tratar-se de
uma característica que pode ser treinada, e que este treino, deveria ser acompanhado por um
treino na criação de ideias alternativas, aquando de situações rotineiras e/diárias. Ainda acerca do
treino da Espontaneidade, não existe literatura que permita desvendar se os diferentes níveis de
espontaneidade apresentados pelos indivíduos, são fruto das suas características de personalidade
ou se serão resultado das suas próprias habilidades e treino (Kipper, 2006).
Aquecimento

Espontaneidade

Criatividade

Conserva
Cultural

Aquecimento

FIGURA 1 - Cânon da espontaneidade - criatividade (adaptado de Moreno, 1993)
Actualmente, Kipper apresenta uma revisão do Canon inicialmente proposto por
Moreno, começando por dividi-lo em duas partes (ver FIGURA 2). A primeira corresponde a
uma sequência saudável de espontaneidade – criatividade e que deverá seguir ideias preconizadas
no Canon de Moreno. A segunda é uma nova sequência, adicionada ao Canon anterior,
correspondendo ao seguimento patológico da espontaneidade – criatividade, caracterizando um
deficit no estado de espontaneidade ou sequência de um comportamento mal - adaptado. Ambas
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