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RESUMO 

Homens e mulheres expressam preferências diferentes para parceiros românticos ideais. 

Essas preferências parecem variar com o nível de envolvimento e investimento esperado para 

o relacionamento, e as percepções que as pessoas têm sobre elas mesmas. O atual trabalho foi 

desenvolvido para expandir os achados relacionados a este tema, investigando a percepção de 

mercado para relacionamentos românticos e o efeito do contexto na autopercepção e 

preferências por parceiros românticos. Para esse propósito, 753 estudantes universitários, 

brasileiros e americanos, foram arrolados entre os meses de março de 2010 a novembro de 

2012 e participaram de pelo menos um dos quatro estudos que constituíram esta pesquisa, 

realizando a avaliação de descrições específicas de sujeitos-estímulo. Os estudos um e dois 

abordaram amostras brasileiras e americanas para respectivamente descrever as expectativas 

femininas e masculinas quanto ao mercado de relacionamentos românticos humano. Foi 

observado que indivíduos de ambos os sexos esperam que os casais possuam traços 

semelhantes, que cada traço não é avaliado de forma independente e, além das predisposições 

biológicas, fatores como as limitações do ambiente local e valores culturais também parecem 

afetar as expectativas românticas. Os contrastes entre as amostras mostrou que os americanos 

valorizaram a atratividade física e o status social ao descrever sujeitos do mesmo sexo e seus 

esperados parceiros, enquanto os brasileiros valorizaram habilidades sociais. Outra 

expectativa também foi identificada para ambos os sexos: espera-se que mulheres fisicamente 

atraentes e homens com alto status estejam pareados. O estudo três abordou as expectativas 

masculinas e femininas sobre quais características são as mais relevantes para garantir 

parceiros desejáveis para indivíduos do mesmo sexo. Os resultados mostraram que homens e 

mulheres podem ser agrupados juntos por possuir expectativas similares. Entretanto, o grupo 

composto por mais homens considerou as características de status como os atributos mais 

importantes, enquanto os grupos constituídos por mais mulheres indicaram que as habilidades 

sociais ou as características físicas como mais importantes para a atração de um parceiro 

desejável. Por fim, o estudo quatro investigou o efeito da comparação social na 

autopercepção e nas preferências românticas, revelando que os indivíduos estavam cientes 

dos atributos valorizados pelo sexo oposto e que a autopercepção foi afetada pelos atributos 

das outras pessoas. Em suma, este trabalho evidenciou que os relacionamentos românticos 

podem ser interpretados como um mercado biológico e que o valor dos atributos no mercado 

dos relacionamentos românticos está associado a relevância reprodutiva das características. 

Palavras-chave: Psicologia evolucionista, relacionamento, escolha de parceiros, evolução, 

comparação intercultural 
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ABSTRACT 

Men and women express different preferences for ideal romantic partners. These preferences 

seem to vary with the level of involvement and commitment expected for the relationship and 

the perceptions people have about themselves. The current work was developed to expand the 

findings related to this subject, investigating the market perception of romantic relationships 

and the effect of context on self-assessment and preferences for romantic partners. For this 

purpose, 753 undergraduate, Brazilian and American, were enrolled between March 2010 and 

November 2012 and took part in at least one of the four studies that compose this research, 

performing the assessment of specific stimulus-subject descriptions. Studies one and two 

addressed Brazilian and American samples to respectively describe female and male 

expectations on human mating market. It was observed that individuals from both the genders 

expect positive assortative mating within couples, that each trait is not evaluated 

independently, and, in addition to biological predispositions, factors as environmental local 

constrains and cultural values may also affect mating expectations. The contrasts between the 

samples showed that Americans valued physical-attractiveness and social-status in describing 

the same-gender subjects and their expected partners, while Brazilians valued social-skills. 

Another expectation was also identified for both genders: physically attractive women and 

men of high-status were expected to be paired to each other. Study three addressed males’ 

and females’ expectations regarding which characteristics are most relevant in ensuring 

desirable partnerships for same-gender individuals. The results showed that men and women 

can be grouped together by having similar expectations. However, the group mainly 

composed of men considered status characteristics as the most important attributes, while the 

groups mostly composed of women indicated that social skills or physical characteristics as 

the most important in appealing to a desirable partner. Finally, study four investigated the 

effect of social comparison on self-perception and mate preferences, revealing that 

individuals were aware of the attributes valued by the opposite-gender and that self-

perception was affected by the attributes of other people. In sum, this work evidenced that 

romantic relationships can be interpreted as a biological market and that the value of the 

attributes in the romantic mating marketplace are associated with reproductive relevance of 

the characteristics. 

Keywords: Evolutionary psychology, relationship, partner selection, evolution, cross-cultural 
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1. APRESENTAÇÃO 

═════════════════════════════════════════════════════ 
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Este trabalho está organizado no formato de artigos científicos e é composto por 

quatro manuscritos de estudos empíricos. No tópico Introdução foi apresentada a base teórica 

e os fundamentos da literatura abordados nos estudos. Nessa seção também foi apresentado o 

objetivo geral do trabalho, os objetivos específicos de cada estudo, bem como as hipóteses e 

predições dos mesmos. Dado que os estudos compartilham os mesmos instrumentos de coleta 

de dados, esse será abordado por completo no tópico Método Geral. Em seguida, são 

apresentados os manuscritos dos estudos empíricos redigidos na língua inglesa formatados 

para submissão. O primeiro e o segundo estudo foram elaborados a partir de dados 

provenientes de uma amostra brasileira e uma amostra americana. Nos demais estudos, foi 

abordada apenas a amostra brasileira. A compilação e contextualização dos resultados são 

apresentadas no tópico Considerações Finais, seguidas pelas Referências Bibliográficas. Por 

fim, seguem os Apêndices e Anexos citados no texto. 
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2. INTRODUÇÃO 

═════════════════════════════════════════════════════ 
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Além de nossas próprias habilidades, o sucesso de nossas atividades pode estar 

intimamente relacionado à qualidade dos indivíduos com quem interagimos, principalmente 

para as atividades que exigem ou são mais bem realizadas a partir da interação com outras 

pessoas. Com base neste argumento, espera-se que as pessoas selecionem parceiros com as 

competências adequadas para relacionamentos que exigem elevada cooperação, convívio e/ou 

comprometimento (Cottrell, Neuberg, & Li, 2007). Em termos gerais, algumas características 

são importantes para os mais diversos tipos de relacionamentos, sejam nas relações de 

amizade, relacionamentos amorosos, interações dentro de organizações ou até nos esportes 

coletivos. Diversos estudos apontam que traços como honestidade, sinceridade, amabilidade, 

ser cooperativo e, principalmente, ser confiável são valorizados em praticamente todos os 

tipos de relacionamento (Cottrell et al., 2007; Sprecher & Regan, 2002). 

Um tipo de relacionamento que apresenta fundamental importância na vida das 

pessoas é o relacionamento romântico, no presente estudo definido como relacionamento 

afetivo e íntimo entre dois indivíduos que se desenvolve em engajamentos socialmente 

reconhecidos como em namoro, casamento e parcerias para sexo casual. Nos relacionamentos 

românticos, além dessas preferências gerais, características como atratividade física, status 

social e traços de personalidade se tornam extremamente relevantes (Sprecher & Regan, 

2002). Nesses relacionamentos os indivíduos são mais seletivos, uma vez que os mesmos 

implicam no maior tempo de convívio, investimento no relacionamento e comprometimento 

(Brase, 2006). Usualmente, o relacionamento sexual pode resultar em filhos, o que pode 

aumentar ainda mais o investimento de tempo e energia. Para ambos os sexos, um parceiro 

romântico com alta qualidade deve apresentar, em complemento aos traços que favoreçam o 

convívio social, características que indiquem boa condição de saúde e boa saúde reprodutiva 

(Buss & Barnes, 1986). Contudo, homens e mulheres avaliam a qualidade de seus parceiros 

enfatizando certas características de forma diferenciada (Buss, 1989; Buss & Schmitt, 1993; 

Buunk, Dijkstra, Fetchenhauer, & Kenrick, 2002; Fletcher, Tither, O'Loughlin, Friesen, & 

Overall, 2004; Li & Kenrick, 2006; Lippa, 2007). 

A explicação biológica para a existência dos padrões de preferência femininos e 

masculinos se baseia na diferença do investimento que os pais realizam em seus filhos, ou 

seja, o tipo de investimento parental. Por meio da Teoria do Investimento Parental, Trivers 

(1972) argumenta que, nas espécies cujos indivíduos de ambos os sexos investem de forma 

assimétrica na prole, os indivíduos do sexo que investe mais se tornam um recurso valioso 

para os indivíduos do sexo que investem menos, e esses, por sua vez, competem para acessar 

este recurso. Desta forma, o tipo de investimento realizado por ambos os sexos pode implicar 
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na seletividade dos indivíduos do sexo oposto e no tipo de características que indicam a 

qualidade dos parceiros. 

Na espécie humana, as mulheres, em comparação aos homens, apresentam maior 

comprometimento fisiológico (gestação e lactação) além de investir recursos, tempo e energia 

no cuidado e criação da prole. Já para os homens a maior parte do investimento não é 

obrigatória, podendo haver investimento em recursos, tempo e energia no cuidado dos filhos 

(Buss & Schmitt, 1993; Gaulin & McBurney, 2001; Geary, Vigil, & Byrd-Craven, 2004; 

Kenrick, Kenrick, Sadalla, Groth, & Trost, 1990). Como os indivíduos de ambos os sexos 

investem de forma diferente na prole, o valor de um indivíduo como parceiro sexual depende 

de atributos diferentes. Uma parceira de alta qualidade deve ser aquela que apresenta boa 

condição de saúde reprodutiva, já que a mulher apresenta investimento fisiológico elevado 

nos filhos (Buss & Schmitt, 1993; Gaulin & McBurney, 2001; Pawlowski, 2000). Em 

paralelo, um parceiro de alta qualidade deve possuir recursos e tempo que possam ser 

revertidos em boas condições de sobrevivência para os filhos e para a parceira, já que a maior 

parte do investimento masculino é econômica (investimento de tempo e recursos) (Buss & 

Schmitt, 1993; Gaulin & McBurney, 2001; Geary et al., 2004; Pawlowski, 2000). 

De acordo com a Teoria das Estratégias Sexuais (Buss & Schmitt, 1993), os desafios 

enfrentados pelos sexos durante a busca por parceiros de alta qualidade originaram, através 

do processo de seleção natural (Darwin, 1859/2004), mecanismos psicológicos diferentes em 

cada sexo. Estes mecanismos configurariam padrões de preferências peculiares a homens e 

mulheres que, por sua vez, seriam modulados pela expectativa de duração do relacionamento 

(Buss, 2003; Castro & Lopes, 2011; Geary et al., 2004; Kenrick et al., 1990; Li & Kenrick, 

2006; Pawlowski, 2000). 

Buss e Schmitt (1993) sugerem que as adaptações selecionadas nas mulheres as 

inclinariam a preferir as características pessoais e as relacionadas à posse e capacidade de 

aquisição de recursos quando essas buscam parceiros para relacionamentos de longa duração 

(Geary et al., 2004; Pawlowski, 2000). Para os relacionamentos de curto prazo as mulheres 

devem preferir parceiros fisicamente atraentes e valorizar as características pessoais que são 

acessíveis nesse contexto, como bom humor (Fletcher et al., 2004). Em ambos os contextos 

as mulheres seriam mais seletivas na escolha de seus parceiros em função dos elevados custos 

associados ao investimento fisiológico e do comprometimento de seus recursos com uma 

prole originada por um parceiro de baixa qualidade (Buss & Schmitt, 1993; Brase, 2006; 

Kenrick, Groth, Trost, & Sadalla, 1993; Regan, 1998). 
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Já os homens, para os relacionamentos de curto prazo, estão inclinados a preferir 

parceiras com características que indiquem boa qualidade reprodutiva e fertilidade, como 

saúde, juventude e atratividade física, sendo também, em geral, menos seletivos, o que pode 

resultar no acesso a um maior número de parceiras (Geary et al., 2004; Kenrick et al., 1990; 

Pawlowski, 2000). Para relacionamentos de longo prazo, espera-se que seja mantida a 

atenção nos atributos físicos; todavia maior importância também é esperada para as 

características pessoais relacionadas à qualidade do convívio e habilidades parentais, bem 

como maior seletividade, já que este tipo de relacionamento implica em maior 

comprometimento de recursos, tempo e energia (Fletcher et al., 2004; Geary et al., 2004; 

Kenrick et al., 1990; Kenrick et al., 1993; Regan, 1998). 

Gangestad e Simpson (2000), através da Teoria da Estratégia Pluralística, ampliam 

este paradigma, acrescentando que o ambiente não deve ter se mantido estável durante todo o 

tempo de vida do indivíduo e que ajustes nas preferências e nas estratégias utilizadas seriam 

adaptativos. Para esses autores, devemos levar em consideração a influência do contexto no 

qual o indivíduo está inserido quando avaliamos suas preferências, já que o ambiente modula 

a expressão dos padrões comportamentais. 

De acordo com o panorama descrito, os relacionamentos românticos podem ser 

encarados como um mercado biológico (Noë & Hammerstein, 1995), ou seja, um “mercado 

romântico” no qual os indivíduos realizariam trocas no momento em que buscam companhia, 

selecionando parceiros que apresentam certas características e oferecendo suas características 

durante a conquista (Pawlowski, 2000). Neste sentido, espera-se que as pessoas possuam 

expectativas sobre o funcionamento dos relacionamentos românticos no ambiente na qual 

estão inseridas, expectativas que, por sua vez, podem modular a expressão do comportamento 

reprodutivo dos indivíduos. Além dos fatores internos, como o sexo das pessoas, fatores 

externos como pertencer a uma determinada cultura e até mesmo os atributos dos demais 

indivíduos presentes na população podem apresentar algum efeito sobre o que se espera nos 

relacionamentos românticos. 

Diversos trabalhos foram realizados a fim de investigar as preferências românticas. 

Muitos estudos focaram na descrição das características importantes que um determinado 

parceiro deveria apresentar (Pawlowski & Dunbar, 1999), outros expuseram certos traços que 

devem ser avaliados de acordo com o grau de importância (Castro & Lopes, 2011; Hill, 1945; 

Fletcher et al., 2004; Li & Kenrick, 2006; Li, Bailey, Kenrick, & Linsenmeier, 2002; Lippa, 

2007; Regan, 1998; Sprecher & Regan, 2002; Stewart, Stinnett, & Rosenfeld, 2000) e alguns 

utilizaram ambas as abordagens simultaneamente (Buss & Barnes, 1986). Todavia, na 
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maioria dos estudos realizados não foram investigados conjuntamente os fatores ambientais 

e/ou contextuais que podem influenciar as observações, apesar de diversos estudos já terem 

confirmado que fatores como familiaridade, exposição a parasitas, competidores e a razão 

sexual local modulam as preferências sexuais e a percepção dos indivíduos (Gangestad & 

Simpson, 2000; Gutierres, Kenrick, & Partch, 1999; Kniffin & Wilson, 2004; Scott, Swami, 

Josephson, & Penton-Voak, 2008; Stone, Shackelford, & Buss, 2007). 

O presente trabalho visou investigar a percepção que as pessoas possuem do mercado 

de relacionamentos românticos bem como o valor que elas atribuem às características dos 

sujeitos durante a avaliação de parceiros para relacionamentos românticos. Também buscou 

investigar como a percepção que os indivíduos possuem de suas próprias características e a 

preferência por parceiros românticos são afetadas pelos atributos das pessoas que estão ao seu 

redor. Esses pontos se mostram relevantes, pois tanto as expectativas, como um fator interno 

aos indivíduos, quanto o contexto situacional, como fator externo, podem afetar os 

julgamentos realizados e influenciar a expressão do comportamento na forma de tomada de 

decisões. Destacamos que, nos estudos que compõem este trabalho, foram utilizados perfis de 

sujeitos-estímulo com a finalidade de permitir uma avaliação mais realista por parte dos 

participantes. O uso desses perfis, ao invés da simples avaliação individual de cada 

característica por si só, permite inferências mais próximas das decisões reais, já que as 

escolhas e as avaliações de parceiros reais implicam na avaliação conjunta das diversas 

características que eles apresentam (Li et al., 2002; Pawlowski, 2000; Pawlowski & Dunbar, 

1999; Regan, 1998; Wiederman & Dubois, 1998). Estudos que extrapolam o foco nas 

preferências individuais e que abrangem os efeitos do contexto ambiental nas decisões dos 

sujeitos, como o que nos propusemos a desenvolver, podem enriquecer e ampliar o 

conhecimento sobre o processo de seleção de parceiros românticos. 
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3. OBJETIVOS 

═════════════════════════════════════════════════════ 
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Objetivo Geral 

Investigar a percepção do mercado de relacionamentos românticos e o efeito do 

contexto na autopercepção e preferências por parceiros românticos em seres humanos. 

 

Objetivos Específicos 

Estudo empírico 1 

Compreender as expectativas que estudantes universitárias brasileiras e americanas 

possuem sobre o mercado de relacionamento romântico, por meio da avaliação de diversas 

descrições de sujeitos-estímulo do sexo feminino e dos respectivos prováveis parceiros dessas 

descrições. 

 

Estudo empírico 2 

Identificar as expectativas que estudantes universitários brasileiros e americanos 

possuem sobre o mercado de relacionamento romântico, por meio da avaliação de diversas 

descrições de sujeitos-estímulo do sexo masculino e das respectivas prováveis parceiras 

dessas descrições. 

 

Estudo empírico 3 

Verificar as expectativas de estudantes brasileiros do sexo masculino e feminino sobre 

qual conjunto de características - atratividade física, habilidades sociais ou status social - é o 

mais relevante para assegurar parceiros desejáveis a indivíduos do mesmo sexo. 

 

Estudo empírico 4 

Investigar o efeito da comparação social sobre a autopercepção e preferências 

românticas de universitários brasileiros, por meio da exposição a sujeitos-estímulo do mesmo 

sexo dos participantes baseados em características relacionadas a habilidades sociais, traços 

físicos e atributos relacionados a status social. 
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4. HIPÓTESES E PREDIÇÕES 

═════════════════════════════════════════════════════ 
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Estudo empírico 1 

Hipótese 1: As participantes irão avaliar os sujeitos-estímulo do sexo feminino de acordo 

com os atributos presentes nas descrições. 

Predição 1.1: Para as descrições femininas com elevada atratividade física, maior  

pontuação será atribuída à atratividade do rosto, do corpo e à condição de saúde dos 

sujeitos-estímulo femininos, em contraste a avaliação das descrições com baixa 

atratividade física. 

Predição 1.2: Para as descrições femininas com elevada habilidade social, maior 

pontuação será atribuída à sociabilidade, ao bom humor e à sinceridade dos sujeitos-

estímulo femininos, em contraste a avaliação das descrições com baixa habilidade social. 

Predição 1.3: Para as descrições femininas com elevado status social, maior pontuação 

será atribuída à condição financeira, à determinação/disposição para o trabalho e à 

inteligência dos sujeitos-estímulo femininos, em contraste a avaliação das descrições 

com baixo status social. 

Hipótese 2: As participantes irão atribuir prováveis parceiros aos sujeitos-estímulo do sexo 

feminino com características similares aos atributos presentes nas descrições. 

Predição 2.1: Para as descrições femininas com elevada atratividade física, maior será a 

atratividade do rosto, do corpo e a condição de saúde atribuída aos prováveis parceiros, 

em contraste a avaliação dos parceiros das descrições com baixa atratividade física. 

Predição 2.2: Para as descrições femininas com elevada habilidade social, maior será a 

sociabilidade, o bom humor e a sinceridade atribuída aos prováveis parceiros, em 

contraste a avaliação dos parceiros das descrições com baixa habilidade social. 

Predição 2.3: Para as descrições femininas com elevado status social, maior será a 

condição financeira, a determinação/disposição para o trabalho e a inteligência atribuída 

aos prováveis parceiros, em contraste a avaliação dos parceiros das descrições com baixo 

status social. 

Hipótese 3: A presença de atributos específicos nas descrições femininas irá afetar a 

avaliação de outras qualidades dos sujeitos-estímulo femininos ou outras características 

esperadas nos seus prováveis parceiros. 

Predição 3.1: A presença de um conjunto de atributos com alta qualidade irá melhorar a 

avaliação de outros atributos nos sujeitos-estímulo do sexo feminino. 

Predição 3.2: A presença de um conjunto de atributos com alta qualidade nos sujeitos-

estímulo femininos irá melhorar a avaliação de outros atributos nos prováveis parceiros. 
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Hipótese 4: As participantes brasileiras e americanas apresentarão diferentes expectativas 

com relação a percepção do mercado romântico local.  

 

Estudo empírico 2 

Hipótese 1: Os participantes irão avaliar os sujeitos-estímulo do sexo masculino de acordo 

com os atributos presentes nas descrições. 

Predição 1.1: Para as descrições masculinas com elevada atratividade física, maior 

pontuação será atribuída à atratividade do rosto, do corpo e à condição de saúde dos 

sujeitos-estímulo masculinos, em contraste a avaliação das descrições com baixa 

atratividade física. 

Predição 1.2: Para as descrições masculinas com elevada habilidade social, maior 

pontuação será atribuída à sociabilidade, ao bom humor e à sinceridade dos sujeitos-

estímulo masculinos, em contraste a avaliação das descrições com baixa habilidade 

social. 

Predição 1.3: Para as descrições masculinas com elevado status social, maior pontuação 

será atribuída à condição financeira, à determinação/disposição para o trabalho e à 

inteligência dos sujeitos-estímulo masculinos, em contraste a avaliação das descrições 

com baixo status social. 

Hipótese 2: Os participantes irão atribuir prováveis parceiras aos sujeitos-estímulo do sexo 

masculino com características similares aos atributos presentes nas descrições. 

Predição 2.1: Para as descrições masculinas com elevada atratividade física, maior será 

a atratividade do rosto, do corpo e a condição de saúde atribuída às prováveis parceiras, 

em contraste a avaliação das parceiras das descrições com baixa atratividade física. 

Predição 2.2: Para as descrições masculinas com elevada habilidade social, maior será a 

sociabilidade, o bom humor e a sinceridade atribuída às prováveis parceiras, em contraste 

a avaliação das parceiras das descrições com baixa habilidade social. 

Predição 2.3: Para as descrições masculinas com elevado status social, maior será a 

condição financeira, a determinação/disposição para o trabalho e a inteligência atribuída 

às prováveis parceiras, em contraste a avaliação das parceiras das descrições com baixo 

status social. 

Hipótese 3: A presença de atributos específicos nas descrições masculinas irá afetar a 

avaliação de outras qualidades dos sujeitos-estímulo masculinos ou outras características 

esperadas nas suas prováveis parceiras. 
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Predição 3.1: A presença de um conjunto de atributos com alta qualidade irá melhorar a 

avaliação de outros atributos nos sujeitos-estímulo do sexo masculino. 

 Predição 3.2: A presença de um conjunto de atributos com alta qualidade nos sujeitos-

estímulo masculinos irá melhorar a avaliação de outros atributos nas prováveis parceiras. 

Hipótese 4: Os participantes brasileiros e americanos apresentarão diferentes expectativas 

com relação a percepção do mercado romântico local.  

 

Estudo empírico 3 

Hipótese 1: O tipo de características que homens e mulheres acreditam ser as mais relevantes 

para determinar a atratividade dos indivíduos do seu próprio sexo varia entre indivíduos do 

mesmo sexo e está associado a autopercepção destes indivíduos. 

Predição 1.1: Participantes de ambos os sexos serão agrupados por compartilhar a 

crença de que um conjunto específico de características é o mais relevante para garantir 

um parceiro desejável. 

Predição 1.2: A maior parte dos participantes do sexo masculino irá atribuir parceiros 

mais desejáveis para as descrições masculinas que possuem alto status financeiro. 

Predição 1.3: A maior parte das participantes do sexo feminino irá atribuir parceiros 

mais desejáveis para as descrições femininas que possuem alta atratividade física. 

Predição 1.4: Os participantes irão identificar como características mais relevantes para 

garantir um parceiro desejável os atributos descritos com maior pontuação em suas 

autopercepções. 

 

Estudo empírico 4 

Hipótese 1: Homens e mulheres irão avaliar de forma diferente a atratividade para 

relacionamento romântico de indivíduos do mesmo sexo em função do valor reprodutivo das 

características que eles apresentam. 

Predição 1.1: As participantes do sexo feminino irão avaliar como mais desejáveis para 

o sexo oposto as descrições femininas com alta atratividade física, em contraste com as 

descrições femininas com baixa atratividade física. 

Predição 1.2: Os participantes do sexo masculino irão avaliar como mais desejáveis para 

o sexo oposto as descrições masculinas com alto status social, em contraste com as 

descrições masculinas com baixo status social. 
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Predição 1.3: Participantes de ambos os sexos irão avaliar como mais desejáveis para o 

sexo oposto as descrições do mesmo sexo com alta habilidade social, em contraste com 

as descrições do mesmo sexo com baixa habilidade social. 

Hipótese 2: A autopercepção dos participantes femininos e masculinos é afetada pela 

exposição a indivíduos do mesmo sexo que possuem atributos com diferentes valores 

reprodutivos. 

Predição 2.1: As participantes do sexo feminino que tiveram contato com as descrições 

femininas com alta e baixa atratividade física irão, respectivamente, diminuir e aumentar 

a avaliação de suas características. 

Predição 2.2: Os participantes do sexo masculino que tiveram contato com as descrições 

masculinas com alto e baixo status social irão, respectivamente, diminuir e aumentar a 

avaliação de suas características. 

Predição 2.3: Participantes de ambos os sexos que tiveram contato com as descrições do 

mesmo sexo com alta e baixa habilidade social irão, respectivamente, diminuir e 

aumentar a avaliação de suas características. 

Hipótese 3: As preferências sexuais femininas e masculinas para parceiros ideais para 

relacionamento romântico de curto e longo prazo serão afetadas em função da exposição a 

indivíduos do mesmo sexo que possuem atributos com diferentes valor reprodutivo. 

Predição 3.1: As participantes do sexo feminino que tiveram contato com as descrições 

femininas com alta atratividade física irão ser menos exigentes ao descrever parceiros 

românticos ideais para relacionamento de curto e longo prazo, em contraste com as 

participantes que tiveram contato com as descrições femininas com baixa atratividade 

física. 

 Predição 3.2: Os participantes do sexo masculino que tiveram contato com as 

descrições masculinas com alto status social irão ser menos exigentes ao descrever 

parceiras românticas ideais para relacionamento de curto e longo prazo em contraste com 

os participantes que tiveram contato com as descrições masculinas com baixa 

atratividade física. 

Predição 3.3: Participantes de ambos os sexos que tiveram contato com as descrições do 

mesmo sexo com alta habilidade social irão ser menos exigentes ao descrever parceiros 

românticos ideais para relacionamento de curto e longo prazo, em contraste com os 

participantes que tiveram contato com as descrições do mesmo sexo com baixa 

habilidade social.  
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5. MÉTODO GERAL 

═════════════════════════════════════════════════════ 
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 O presente estudo foi composto por duas etapas. Na primeira etapa foi utilizada uma 

amostra proveniente de universitários brasileiros e americanos, enquanto que na segunda 

etapa participaram apenas universitários brasileiros. Em ambas as etapas, os participantes 

avaliaram descrições de sujeitos-estímulo especificamente planejados para o presente estudo 

e forneceram informações relacionadas a preferências sexuais, autopercepção e características 

sociodemográficas. A coleta de dados realizada no Brasil ocorreu no período de março de 

2010 até junho de 2011, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. A coleta de dados 

realizada nos Estados Unidos ocorreu no período de setembro a novembro de 2012, na cidade 

de Santa Bárbara, Califórnia. 

Este estudo foi desenvolvido respeitando as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de 

Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (CNS-196/96; Brasil, 1996), sob a anuência de todas 

as instituições envolvidas (Anexos A, B e C) e aprovação por parte do Comitê de Ética da 

Universidade da Califórnia, Santa Bárbara (Anexo D). Como critério de participação, os 

sujeitos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que descrevia a 

natureza da pesquisa e apresentava o contato dos pesquisadores responsáveis (Apêndices A e 

B). 

 

Participantes 

Participaram dessa pesquisa 753 estudantes universitários regularmente matriculados 

em cursos de graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

Universidade Potiguar (UnP), Faculdade de Ciências, Cultura e Extensão do RN (FACEX) e 

da Universidade da Califórnia, Santa Bárbara (UCSB). Após a coleta dos dados foi realizada 

uma triagem para verificar se os participantes satisfaziam os critérios de inclusão do estudo. 

Foram excluídos das análises os participantes que não responderam devidamente o 

questionário e que não apresentaram idade entre 18 e 29 anos. 

Após a triagem, os participantes da amostra principal foram agrupados originando as 

amostras utilizadas em cada estudo: 387 mulheres participaram do estudo 1 (227 brasileiras e 

160 americanas), 238 homens participaram do estudo 2 (132 brasileiros e 106 americanos), 

358 participantes brasileiros fizeram parte da amostra do estudo 3 (226 mulheres e 132 

homens, que participaram do estudo 1 ou 2), e 265 brasileiros participaram do estudo 4, nesse 

estudo 40 participaram do júri (20 mulheres e 20 homens) avaliando com um questionário 

fotografias-estímulo (Apêndice C) e 225 fizeram parte da amostra investigada (149 mulheres 

e 76 homens, que tomaram parte do estudo 1 ou 2 e completaram as duas etapas exigidas 
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nesse estudo). Os detalhes sobre caracterização das amostras utilizadas nos estudos estão 

descritos nas sessões correspondentes de cada estudo empírico. 

 

Procedimento e mensurações 

Primeira etapa 

Na primeira etapa, os participantes brasileiros receberam um caderno contendo a 

descrição dos sujeitos-estímulo e um questionário com questões referentes à avaliação destes 

perfis, dados pessoais e sociodemográficos. Os perfis descritos e os questionários foram 

especificamente desenvolvidos para as participantes do sexo feminino (Apêndice D) e do 

sexo masculino (Apêndice E). No Brasil, a coleta de dados foi realizada em salas de aula das 

instituições participantes. Na coleta de dados entre os universitários americanos, de forma 

similar ao procedimento adotado na amostra brasileira, os participantes do sexo feminino e do 

sexo masculino responderam questionários especificamente desenvolvidos para cada sexo 

(Apêndice F e Apêndice G, respectivamente). Nos Estados Unidos, a coleta de dados foi 

realizada em grupos de cinco participantes, mediante agendamento prévio, em um laboratório 

do Departamento de Antropologia. 

 

Formulação das descrições dos sujeitos-estímulo 

Nesta etapa, oito descrições de sujeitos-estímulo do mesmo sexo dos participantes 

foram desenvolvidas e aleatoriamente apresentadas a cada participante. Cada descrição foi 

apresentada em um parágrafo e foi formulada a partir da combinação de dois níveis (alta ou 

baixa expressividade) de três conjuntos de características: traços relacionados à atratividade 

física, habilidades sociais e status social (Tabela 1). 

 

Tabela 1  

Descrições/Condições Obtidas da Combinação entre os Níveis dos Atributos. 

Descrições/Condições Atratividade física Habilidades sociais Status social 

1 Alto Alto Alto 

2 Alto Alto Baixo 

3 Alto Baixo Alto  

4 Alto Baixo  Baixo 

5 Baixo Alto Alto 

6 Baixo Alto Baixo 

7 Baixo  Baixo Alto 

8 Baixo Baixo Baixo 
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Como exemplo, a descrição apresentada aos participantes do sexo masculino 

desenvolvida com alta expressividade para os três conjuntos de características foi a seguinte: 

J. P. O. é um homem extremamente bonito, muitas pessoas costumam pensar que ele deve ser 

modelo. Muitas mulheres dizem que ele é muito atraente e sexy. Ele é uma pessoa muito 

compreensiva, confiável, comunicativa e muito fácil de lidar. As pessoas que o conhecem 

dizem que ele é um bom ouvinte e o consideram um ótimo amigo. J. P. O. é um homem de 

sucesso, tem um ótimo emprego que lhe proporciona segurança financeira e muito dinheiro. 

Pode comprar o que existe de melhor. Da mesma forma, a descrição formulada com baixa 

expressividade para os mesmos conjuntos de características foi o seguinte: M. F. G. é um 

homem pouco atraente, muitas mulheres costumam considerá-lo feio. Várias pessoas dizem 

que beleza física não é seu ponto forte e o consideram nada sexy. Ele não é nada 

compreensivo, não se importa com os problemas dos amigos e tem dificuldade de se 

comunicar. As pessoas que o conhecem dizem que lidar com ele é muito difícil, por ser uma 

pessoa pouco confiável. M. F. G. tem um emprego ruim, sem segurança ou estabilidade, 

ganha pouco e o dinheiro que possui mal paga suas necessidades. O sexo dos perfis 

apresentados acima foi modificado nas descrições apresentadas às participantes do sexo 

feminino. 

 

Escalas de avaliação dos sujeitos-estímulo e dos participantes 

Para verificar como os participantes perceberam os sujeitos descritos e as expectativas 

acerca dos prováveis parceiros desses sujeitos foi solicitado que cada participante realizasse a 

avaliação de cada perfil observado (sujeito-estímulo) e o perfil do provável parceiro deste 

perfil. Nessas descrições foi utilizado um protocolo contendo nove características mensuradas 

em escala Likert com 10 pontos: rosto bonito, corpo bonito, saúde - traços relacionados à 

atratividade física; sociável, bem humorado, sincero - traços associados a habilidades sociais; 

boa condição financeira, determinado/trabalhador e inteligente - traços relacionados a status 

social. Os participantes também avaliaram a atratividade geral esperada dos prováveis 

parceiros de cada sujeito-estímulo marcando um ponto em uma escala de 100 milímetros (de 

“nada atraente” à “extremamente atraente”). Apenas para a amostra brasileira, os 

participantes também realizaram uma autopercepção seguindo o mesmo protocolo utilizado 

na avaliação dos sujeitos-estímulo e seus prováveis parceiros. Ao término de todas as 

avaliações, os participantes de ambas as amostras responderam questões sociodemográficas e 

questões relacionadas a preferências românticas. 
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Segunda etapa 

Na segunda etapa, os participantes do sexo masculino e feminino avaliaram através de 

um questionário (Apêndice H e Apêndice I, respectivamente) oito descrições de sujeitos-

estímulo acompanhadas por fotografias. 

 

Seleção das fotografias para as descrições dos sujeitos-estímulo 

As fotografias utilizadas neste estudo foram selecionadas a partir de um banco de 

dados com 60 imagens de homens e 60 imagens de mulheres que mostravam a face de uma 

pessoa sorrindo. Elas foram selecionadas a partir do site Hot or Not (www.hotornot.com) e de 

sites que possuem imagens de domínio público (e.g. www.dominiopublico.gov.br; 

www.public-domain-photos.com; http://commons.wikimedia.org; www.4freephotos.com)  

(Lee, Loewenstein, Ariely, Hong, & Young, 2008; Wilson & Daly, 2004). Essas fotografias 

foram classificadas com alta ou baixa atratividade física por um júri composto por 20 

indivíduos do sexo oposto ao da pessoa presente na imagem (os participantes do júri 

apresentavam características demográficas similares às das pessoas que participaram dos 

estudos empíricos e não foram incluídos nas demais análises).  

Para a obtenção da classificação de atratividade, cada imagem foi exposta através da 

projeção de um data show durante quatro segundos e os integrantes do júri avaliaram a 

atratividade física da pessoa presente na fotografia marcando um ponto em uma escala de 100 

milímetros (de “nada atraente” à “extremamente atraente”) (Apêndice C). As fotografias com 

avaliação da média da atratividade física acima de 70 milímetros foram aleatoriamente 

distribuídas para as descrições dos sujeitos-estímulo com alta atratividade física, enquanto 

aquelas com avaliação abaixo de 30 milímetros foram aleatoriamente distribuídas para as 

descrições dos sujeitos-estímulo com baixa atratividade física. As pessoas presentes nas 

fotografias também foram classificadas de acordo com cor de pele (IBGE, 2010b). Para esse 

estudo foram utilizadas fotografias de pessoas com cor de pele igual as que são as mais 

abundantes na população local, ou seja, pessoas com cor de pele branca e parda (distribuição 

na cidade de Natal de acordo com o censo do IBGE em 2010: 44,96% branca; 49,04% parda; 

0,98% amarela; 4,91% preta; e 0,11% indígena; IBGE, 2010a). Após as avaliações os 

participantes do júri responderam questões sociodemográficas e questões relacionadas a 

preferências românticas. 

 

 

 



20 

 

Formulação das descrições dos sujeitos-estímulo 

Nesta etapa, perfis foram descritos em parágrafos e cada um foi acompanhado por 

uma fotografia com atratividade física equivalente a atratividade física apresentada na 

descrição. Esses perfis foram formulados com base em três conjuntos de características 

(atratividade física, habilidades sociais ou status social) sendo cada um expresso em apenas 

um nível (alta ou baixa expressividade), o que resultou em oito condições experimentais 

diferentes (Tabela 1). Para cada condição experimental foram desenvolvidas oito descrições 

de sujeitos-estímulos do mesmo sexo dos participantes. Cada participante foi aleatoriamente 

distribuído para uma condição experimental e as oito descrições presentes em cada condição 

experimental foram aleatoriamente apresentadas a eles.  

 

Escalas de avaliação dos sujeitos-estímulo e dos participantes 

Nesta etapa os participantes avaliaram a atração que cada descrição despertaria nos 

indivíduos do sexo oposto. A atratividade foi medida marcando um ponto em uma escala de 

100 milímetros (de “nada atraente para o sexo oposto” à “extremamente atraente para o sexo 

oposto”). Após essas avaliações, os participantes realizaram uma autopercepção e 

descreveram parceiros ideais para relacionamentos românticos, de curto e longo prazo, 

utilizando o mesmo protocolo apresentado na primeira etapa do estudo. Por fim, responderam 

questões sociodemográficas e questões relacionadas a preferências românticas. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

═════════════════════════════════════════════════════ 
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Diversos trabalhos investigaram as preferências românticas e as razões por trás das 

escolhas realizadas na seleção de parceiros de relacionamentos românticos (Buss, 1989; 

Buunk et al., 2002; Castro & Lopes, 2011; Castro, Hattori, & Lopes, 2012; Fletcher et al., 

2004; Lee et al., 2008; Lippa, 2007). Este trabalho explorou um aspecto complementar às 

preferências e à escolha de parceiros, quando objetivou investigar as expectativas que 

homens e mulheres possuem sobre como devem ser formados os pares românticos, bem como 

o efeito do ambiente (contexto) nas expectativas, autopercepção e preferências românticas. 

Ao invés de questionar as preferências que as pessoas possuem por parceiros 

românticos ideais ou solicitar que os indivíduos envolvidos em relacionamentos avaliassem 

seus parceiros, os dois primeiros estudos abordaram as expectativas que indivíduos do sexo 

masculino e feminino possuem sobre o mercado de relacionamentos românticos. Para tal, os 

participantes avaliaram um pequeno universo constituído de oito sujeitos-estímulo do mesmo 

sexo, formulados a partir das variações de características relevantes na escolha de parceiros, 

e, após avaliar estes sujeitos, descreveram os prováveis parceiros que estes sujeitos deveriam 

possuir. Nesses estudos, foram utilizadas amostras originadas do Brasil e dos Estados Unidos, 

países que apresentam costumes e valores diferentes (Beekun, Stedham, & Yamamura, 2003; 

Pearson & Stephan, 1998), a fim de identificar possíveis efeitos do ambiente local e dos 

valores culturais. 

De forma geral, os resultados indicaram que homens e mulheres apresentam 

expectativas semelhantes. Foi observado que eles esperam que os pares sejam formados por 

pessoas com características similares, isto é, que os indivíduos com as melhores qualidades 

devem apresentar parceiros com os melhores atributos, e que a expressão de alguns traços 

afeta a avaliação de outras características nas próprias pessoas e também as características 

esperadas nos parceiros. Corroborando uma predição formulada pela Teoria das Estratégias 

Sexuais (Buss & Schmitt, 1993), os participantes do sexo masculino descreveram parceiras 

fisicamente atraentes para homens com alto status social, enquanto as participantes do sexo 

feminino descreveram parceiros com alto status social para as mulheres que apresentam alta 

atratividade física. A comparação entre as amostras provenientes do Brasil e dos Estados 

Unidos revelou que valores culturais e até mesmo limitações ambientais locais afetam as 

expectativas românticas de ambos os sexos. Um achado interessante foi que, enquanto os 

brasileiros valorizaram com maior intensidade as características relacionadas à habilidade 

social, os americanos deram mais ênfase aos atributos associados à atratividade física e status 

social. 
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Apesar das diferenças entre os sexos estarem sempre em destaque, elas podem 

apresentar caráter mais quantitativo que qualitativo, pois, de forma geral, espera-se que os 

parceiros que apresentam as melhores qualidades, independente do tipo, sejam sempre os 

mais desejados. Além disso, sabe-se que as características mais valorizadas por pessoas de 

ambos os sexos e para todos os tipos de relacionamento parecem ser aquelas relacionadas à 

confiança e bom convívio (Buss, 1985; Cottrell et al., 2007; Sprecher & Regan, 2002). Dessa 

forma, o terceiro estudo foi desenvolvido para verificar se homens e mulheres podem ser 

agrupados por acreditarem que um mesmo conjunto de características é o mais relevante nos 

indivíduos do mesmo sexo para atrair parceiros do sexo oposto. 

Nesse estudo, foi observado que indivíduos de ambos os sexos foram agrupados em 

três grupos, muito embora a proporção de homens e mulheres presentes em cada grupo não 

tenha sido semelhante. Em um dos agrupamentos, os participantes indicaram que as 

características relacionadas ao status social foram os atributos mais relevantes para garantir 

um parceiro desejável para os indivíduos do mesmo sexo. Este grupo apresentou uma maior 

proporção de homens. Os outros grupos foram constituídos majoritariamente por mulheres, e, 

enquanto um desses grupos indicou que as habilidades sociais são as características mais 

relevantes, o outro indicou que seriam os atributos físicos. O padrão observado sugere que o 

sexo das pessoas parece ser um dos fatores que influenciam as expectativas sobre qual tipo de 

atributos são mais valorizados pelo sexo oposto e que a relevância dos diferentes atributos 

para cada um dos sexos parece estar relacionada com o tipo de investimento que cada um dos 

sexos faz nos seus filhos (Trivers, 1972). Os resultados também indicaram que valorizar 

determinado tipo de características não está associado à percepção que as pessoas possuem de 

suas próprias características, o que permite especular que outras variáveis, como valores  e 

expectativas culturais, e não a autopercepção dos indivíduos, podem ter um efeito mais forte 

para determinar as expectativas românticas. 

Até o momento, os estudos evidenciaram que indivíduos de diferentes culturas 

apresentam algumas expectativas peculiares, que, no geral, homens e mulheres esperam que 

os parceiros nos casais apresentem características semelhantes, que indivídos de ambos os 

sexos podem até ser agrupados por valorizarem os mesmos traços nos sujeitos do mesmo 

sexo, e que as características das pessoas não podem ser avaliadas de forma independente 

uma das outras. O último estudo desse trabalho foi desenvolvido para investigar se a 

percepção das pessoas se modifica em função das características dos indivíduos que estão a 

sua volta. Nesse estudo, foi examinado o efeito que a comparação social intrassexual 
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apresenta sobre a visão que as pessoas possuem de seus próprios atributos e sobre o que 

valorizam nos parceiros românticos ideais.  

Por meio da exposição dos participantes a sujeitos-estímulo com diferentes 

combinações de atributos, foi verificado que as pessoas estão cientes das características 

valorizadas pela maior parte dos indivíduos do sexo oposto e que a autopercepção das 

pessoas parece ser afetada pelas características das pessoas próximas a elas. De modo 

sucinto, foi observado que mulheres expostas a descrições femininas com baixa atratividade 

física melhoraram a avaliação de sua face e se perceberam como pessoas mais determinadas e 

trabalhadoras, enquanto aquelas que tiveram contato com as descrições atraentes se sentiram 

menos determinadas e trabalhadoras. Entre os homens, aqueles expostos a descrições 

masculinas com baixo status social aumentaram a percepção do desejo que despertam como 

parceiros para o sexo oposto. Contudo, o efeito da comparação social intrassexual nas 

preferencias românticas não foi observado, sugerindo que outros fatores como, por exemplo, 

normas sociais, valores culturais ou limitações ambientais, poderiam ser mais importantes na 

determinação dessas preferências. 

 De forma conjunta, os resultados do trabalho sugerem que os relacionamentos 

românticos possuem características muito similares àquelas encontradas em um mercado 

biológico (Noë & Hammerstein, 1995; Pawlowski, 2000). Considerando as expectativas 

masculinas e femininas, dois grupos, homens e mulheres, conquistam parceiros com 

qualidade equivalente ao seu valor como parceiro romântico, que, por sua vez, se origina da 

interação entre os atributos que esses indivíduos possuem. Verificou-se também que, além 

dos fatores intrínsecos dos indivíduos (características dos parceiros nos casais), fatores 

externos a esse sistema afetam o valor dos atributos no mercado romântico. Fatores como 

valores culturais, limitações ambientais locais e o valor dos atributos das pessoas presentes no 

ambiente podem determinar o valor atribuído às características no mercado romântico local. 

Diferenças entre as expectativas encontradas entre os sexos e valorização diferencial de 

características específicas estão de acordo com as predisposições biológicas esperadas com 

base na assimetria do investimento parental que existe entre os sexos (Trivers, 1972). 

Contudo, a variação intrassexual não deixa de estar presente, isto é, apesar das diferenças 

observadas entre os sexos, muitos homens e mulheres possuem expectativas e 

comportamento similares. 

Por fim, este trabalho sugere que a relevância do tipo de atributo expresso por um 

sexo para a atração dos indivíduos do sexo oposto não está vinculada à autopercepção das 

pessoas, e que as preferências românticas parecem não sofrer efeito da comparação social 
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intrassexual. Esses últimos pontos permitem especular que valores culturais ou condições 

ambientais podem apresentar um papel mais importante na determinação desses 

comportamentos. 

Concluímos que a abordagem utilizada neste trabalho revelou novas informações para 

a compreensão dos relacionamentos humanos na dinâmica de um mercado biológico e que 

predisposições biológicas associadas ao sexo dos indivíduos, valores culturais, limitações 

ambientais e o ambiente social afetam as expectativas românticas e a avaliação que as 

pessoas realizam de suas próprias características. Esses fatores, por sua vez, podem modular 

o ajuste comportamental individual com a finalidade de otimizar o investimento de energia 

empregado na busca por parceiros românticos e expressão das estratégias ou táticas sexuais.  



129 

 

 

10. REFERÊNCIAS 

═════════════════════════════════════════════════════ 

  



130 

 

 

Beekun, R. I., Stedham, Y., & Yamamura, J. H. (2003). Business ethics in Brazil and the 

U.S.: A comparative investigation. Journal of Business Ethics, 42(3), 267-279. 

doi:10.1023/A:1022200702149 

Brase, G. L. (2006). Cues of parental investment as a factor in attractiveness. Evolution and 

Human Behavior, 27, 145–157. doi:10.1016/j.evolhumbehav.2005.06.003 

Brasil. (1996). Ministério da Saúde / Conselho Nacional de Saúde. Resolução 196/96 

Buss, D. M. (1985). Human mate selection: opposites are sometimes said to attract, but in 

fact we are likely to marry someone who is similar to us in almost every variable. 

American Scientist, 73, 47-51. 

Buss, D. M. (1989). Sex differences in human mate preferences: Evolutionary hypotheses 

tested in 37 cultures. Behavioral and Brain Sciences, 12(1), 1-14. 

doi:10.1017/S0140525X00023992 

Buss, D. M. (2003). The evolution of desire: Strategies of human mating (Revised edition). 

New York: Basic Books. 

Buss, D. M., & Barnes, M. (1986). Preferences in human mate selection. Journal of 

Personality and Social Psychology, 50(3), 559-570. doi:10.1037/0022-3514.50.3.559 

Buss, D. M., & Schmitt, D. P. (1993). Sexual strategies theory: An evolutionary perspective 

on human mating. Psychological Review, 100, 204-232. doi:10.1037/0033-

295X.100.2.204 

Buunk, B. P., Dijkstra, P., Fetchenhauer, D., & Kenrick, D. T. (2002). Age and gender 

differences in mate selection criteria for various involvement levels. Personal 

Relationship, 9(3), 271-278. doi:10.1111/1475-6811.00018 

Castro, F. N., & Lopes. F. A. (2011). Romantic preferences in Brazilian undergraduate 

students: From the short term to the long term. Journal of Sex Research, 48(5), 479-485. 

doi:10.1080/00224499.2010.506680 

Castro, F. N., Hattori, W. T., & Lopes. F. A. (2012). Relationship maintenance or preference 

satisfaction? Male and female strategies in romantic partner choice. Journal of Social, 

Evolutionary & Cultural Psychology, 6, 217-226. 

Cottrell, C. A., Neuberg, S. L., & Li, N. P. (2007). What do people desire in others? A 

sociofunctional perspective on the importance of different valued characteristics. Journal 

of Personality and Social Psychology, 92(2), 208-231. doi:10.1037/0022-3514.92.2.208 

Darwin, C. R. (2004). A origem das espécies. Belo Horizonte: Itatiaia. (Trabalho original 

publicado em 1859)  



131 

 

 

Fletcher, G. J., Tither, J. M., O'Loughlin, C., Friesen, M., & Overall, N. (2004). Warm and 

homely or cold and beautiful? Sex differences in trading off traits in mate selection. 

Personality and Social Psychology Bulletin, 30, 659-672. 

doi:10.1177/0146167203262847 

Gangestad, S. W., & Simpson, J. A. (2000). The evolution of human mating: trade-offs and 

strategic pluralism. Behavioral and Brain Sciences, 23, 573-644. 

doi:10.1017/S0140525X0000337X 

Gaulin, S. J., & McBurney, H. D. (2001). Psychology: an evolution approach. New Jersey: 

Prentice Hall. 

Geary, D. C., Vigil, J., & Byrd-Craven, J. (2004). Evolution of human mate choice. Journal 

of Sex Research, 41, 27-42. doi:10.1080/00224490409552211 

Gutierres, S. E., Kenrick, D. T., & Partch, J. J. (1999). Beauty, dominance, and the mating 

game: contrast effects in self-assessment reflect gender differences in mate selection. 

Personality and Social Psychology Bulletin, 25(9), 1126-1134. 

doi:10.1177/01461672992512006 

Hill, R. (1945). Campus values in mate selection. Journal of Home Economics, 37, 554-558. 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. (2010a). Censo Demográfico 2010: 

Resultados do Universo - Características da População e dos Domicílios (Tabela 3175). 

Retrieved from http://www.sidra.ibge.gov.br/cd/cd2010universo.asp?o=7&i=P 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. (2010b). Síntese de indicadores 

sociais: Uma análise das condições de vida da população Brasileira, Estudos & pesquisas: 

Informação demográfica e socioeconômica (número 27). Rio de Janeiro, Brazil: Author. 

Kenrick, D. T., Groth, G. E., Trost, M. R., & Sadalla, E. K. (1993). Integrating evolutionary 

and social exchange perspectives on relationships: effects of gender, self-appraisal, and 

involvemente level on mate selection criteria. Journal of Personality and Social 

Psychology, 64, 951-969. doi:10.1037/0022-3514.64.6.951 

Kenrick, D. T., Kenrick, D. T., Sadalla, E. K., Groth, G., & Trost, M. R. (1990). Evolution, 

traits, and the stages of human courtship: Qualifying the parental investiment model. 

Journal of Personality, 58(1), 97-116. doi:10.1111/j.1467-6494.1990.tb00909.x 

Kniffin, K. M., & Wilson, D. S. (2004). The effect of nonphysical traits on the perception of 

physical attractiveness: three naturalistic studies. Evolution and Human Behavior, 25(2), 

88-101. doi:10.1016/S1090-5138(04)00006-6 

Lee, L., Loewenstein, G., Ariely, D., Hong, J., & Young, J. (2008). If I’m not hot, are you hot 

or not? Physical-attractiveness evaluations and dating preferences as a function of one’s 



132 

 

 

own attractiveness. Psychological Science, 19(7), 669-677. doi:10.1111/j.1467-

9280.2008.02141.x 

Li, N. P., & Kenrick, D. T. (2006). Sex similarities and differences in preferences for short-

term mates: What, whether, and why. Journal of Personality and Social Psychology, 

90(3), 468-489. doi:10.1037/0022-3514.90.3.468 

Li, N. P., Bailey, J. M., Kenrick, D. T., & Linsenmeier, J. A. (2002). The necessities and 

luxuries of mate preferences: Testing the tradeoffs. Journal of Personality and Social 

Psychology, 82(6), 947-955. doi:10.1037/0022-3514.82.6.947 

Lippa, R. A. (2007). The preferred traits of mates in a cross-national study of heterosexual 

and homosexual men and women: an examination of biological and cultural influences. 

Archives of Sexual Behavior, 36, 193-208. doi:10.1007/s10508-006-9151-2 

Noë, R., & Hammerstein, P. (1995). Biological markets. Trends in Ecology & Evolution, 

10(8), 336-339. doi:10.1016/S0169-5347(00)89123-5 

Pawlowski, B. (2000). The biological meaning of preferences on the human mate market. 

Anthropological Review, 63, 39-72. 

Pawlowski, B., & Dunbar, R. I. (1999). Impact of market value on human mate choice 

decisions. Proceedings of the Royal Society B, 266, 281-285. doi:10.1098/rspb.1999.0634 

Pearson, V. M. S., & Stephan, W. G. (1998). Preferences for styles of negotiation: a 

comparison of Brazil and the U.S.. International Journal of Intercultural Relations, 

22(1), 67-83. doi:10.1016/S0147-1767(97)00036-9 

Regan, P. C. (1998). What if you can't get what you want? Willingness to compromise ideal 

mate selection standards as a function of sex, mate value, and relationship context. 

Personality & Social Psychology Bulletin, 24(12), 1294-1303. 

doi:10.1177/01461672982412004 

Scott, I., Swami, V., Josephson, S. C., & Penton-Voak, I. S. (2008). Context-dependent 

preferences for facial dimorphism in a rural Malaysian population. Evolution and Human 

Behavior, 29(4), 289-296. doi:10.1016/j.evolhumbehav.2008.02.004 

Sprecher, S., & Regan, P. C. (2002). Liking some things (in some people) more than others: 

Partner preferences in romantic relationships and friendships. Journal of Social and 

Personal Relationships, 19(4), 463-481. doi:10.1177/0265407502019004048 

Stewart, S., Stinnett, H., & Rosenfeld, L. B. (2000). Sex differences in desired characteristics 

of short-term and long-term relationship partners. Journal of Social and Personal 

Relationships, 17(6), 843-853. doi:10.1177/0265407500176008 



133 

 

 

Stone, E. A., Shackelford, T. K., & Buss, D. M. (2007). Sex ratio and mate preferences: a 

cross-cultural investigation. European Journal of Social Psychology, 37(2), 288-296. 

doi:10.1002/ejsp.357 

Trivers, R. L. (1972). Parental investment and sexual selection. In B. Campbell (Org.), Sexual 

Selection and the Descent of Man, 1871-1971 (pp. 136-179). Chicago: Aldine. 

Wiederman, M. W., & Dubois, S. L. (1998). Evolution and sex differences in preferences for 

short-term mates: results from a polity capturing study. Evolution and Human Behavior, 

19(3), 153-170. 

Wilson, M. & Daly, M. (2004). Do pretty women inspire men to discount the future? 

Proceedings of the Royal Society B, 271(4), 177-179 doi:10.1098/rsbl.2003.0134 

 

  



 
 
 

134 
 

 

APÊNDICES 
═════════════════════════════════════════════════════ 

  



 
 
 

135 
 

 

Apêndice A. Termo de consentimento livre e esclarecido para participantes brasileiros. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOBIOLOGIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos: 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa O CONTEXTO NA ESCOLHA DE PARCEIROS 

ROMANTICOS, que é coordenada pelo doutorando Felipe Nalon Castro e pela professora Fívia de 

Araújo Lopes. Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa procura investigar características que influenciam as escolhas românticas. Caso decida 

aceitar o convite, você será submetido(a) a seções de projeção de imagens/apresentação de um 

álbum contendo fotografias e ao preenchimento de um questionário, tarefa que será realizada em 

grupos de homens e mulheres. Esta atividade apresenta um risco mínimo de desconforto emocional 

dado que danos podem ocorrer devido à eventuais comentários realizados pelos demais 

participantes. Para minimizar qualquer desconforto e manter sua privacidade, o questionário 

apresentará caráter anônimo e deverá ser respondido individualmente, o que significa que todas as 

informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum momento. Os 

dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não 

identificar os voluntários. 

A presente pesquisa não envolve nenhuma troca financeira. Se você tiver algum gasto que seja 

devido à sua participação na pesquisa, você será ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se 

você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a 

indenização. Qualquer tipo de ressarcimento ou indenização será responsabilidade do Programa de 

Pós-graduação em Psicobiologia (UFRN). Você terá com os resultados da pesquisa, o benefício de 

obter mais informações a respeito da modulação dos critérios utilizados na escolha de parceiros. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, 

poderá perguntar diretamente para Felipe Nalon Castro, no endereço eletrônico 

castrofn@gmail.com, no Laboratório de Etologia Humana (Centro de Biociências - UFRN) ou pelo 

telefone (84) 32153409 – ramal 221.  

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios 

envolvidos e concordo em participar voluntariamente do projeto O CONTEXTO NA ESCOLHA DE 

PARCEIROS ROMÂNTICOS 

Participante da pesquisa: 

 Pesquisador responsável: 

Felipe Nalon Castro _______________________  Natal, ____ de __________de _____. 
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Apêndice B. Termo de consentimento livre e esclarecido para participantes americanos. 
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Approved for use thru: 9/19/2013. 

You are being asked to participate in a research study. The purpose of the study is to understand how 

people evaluate others as potential mates: What kinds of traits do people think are more important and 

less important when forming a romantic partnership?  We are studying these values by examining 

people's expectations about how the "mating market" works. We will ask you about the kinds of 

mating matches you expect others to make.   
  

PURPOSE: 

PROCEDURES: 

If you decide to participate, you will be asked to read descriptions of eight different people. You will 

be asked to rate each of these people in terms of nine different characteristics; and you will also be 

asked to predict the characteristics of each person's likely mate.  There are no right or wrong answers; 

we just want to know how you would picture each person and their mate. To see if individual factors 

affect people's perceptions of the mate market you will also be asked a few basic questions about 

yourself: your age, sexual orientation, ethnicity, level of physical activity and expenditures on beauty 

products.  Your answers will not ever be associated with your name. This one-time study is designed 

to take about 30 minutes.  We hope that about 150 people will complete this study. 
  

ALTERNATIVES: 

If you are participating in this study for Anthropology class credit, there are alternative ways for you 

to earn the same number of credits without being a research participant.  The credit alternative, which 

involves writing a short summary of a research article, is fully outlined on your course syllabus.   
  

RISKS: 

You may skip any questions you do not want to answer.  Either you or the research assistant may stop 

the study at any time. There are some portions of the subject’s description task and the survey that 

could be perceived as negative or make you uncomfortable.  If you think you might be too 

uncomfortable when describing the profiles, you might NOT want to participate.   
 

BENEFITS: 

There is no direct benefit to you anticipated from your participation in this study. 
 

CONFIDENTIALITY: 

All forms will be anonymously coded, your name will not be attached to your answers.  All forms will 

be stored in a locked lab and in a locked drawer; only the primary researcher will have the key to the 

drawer.  Digital copies of answers will be kept on a password-protected computer in a locked lab. In 

our published results, we will never report on individual questionnaires; instead, we will combine 

answers across all, or large groups (e.g., men, women) of participants.  Absolute confidentiality 

cannot be guaranteed, since research documents are not protected from subpoena. 
 

COSTS/PAYMENT: 

If you are participating in this study for Anthropology class credit you will receive one full research 

credit no matter how much (or how little) of the study you complete. If you are not participating for 

Anthropology class credit you will not receive any form payment. 
  

EMERGENCY CARE AND TREATMENT FOR INJURY: 

Although such injury is highly unlikely, if you are injured as a direct result of research procedures, 

you will receive reasonably necessary medical treatment at no cost. The University of California does 

not provide any other form of compensation for injury. 
 

CONTACT: 

If you have any questions the research assistant was unable to answer of if you have any questions 

that you think later, you may further contact the primary researcher, Felipe Nalon Castro at any time 

after the study at either castrofn@gmail.com or (805) 403 4300. 
 

I have read the statements above and am willing to proceed with the study: 

Signature: _________________________________________________ Date: _______________  

mailto:castrofn@gmail.com
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Apêndice C. Questionário utilizado por participantes-júri para avaliação das fotografias. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução (Por favor, leia atentamente) 

 

 

          Olá, imagine que você esta trabalhando em uma agência de 

modelos. Hoje é o seu primeiro dia de trabalho e sua tarefa é a 

avaliar um álbum de fotografias. Para cada fotografia você deve 

avaliar a cor do sujeito e a atratividade do modelo de acordo com 

o esquema abaixo: 

 

Para avaliar a atratividade do(a) modelo, você deverá marcar um traço ou 

uma seta em uma reta na qual cada ponta significa um extremo de 

atratividade, por exemplo: 

 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

 

Ou... 

 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Marca mais a esquerda:                                                     Marca mais a direita: 

Menor a atratividade                                                   Maior a atratividade 

 

A cor deverá ser marcada com um “x”: 
Qual é a cor da pele deste modelo? 
(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 
Atenção: Serão apresentadas 60 fotos e cada foto será apresentada 

durante 4 segundos! 

 

1 

1
4
0
 



 

Modelo 1 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 2 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 3 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 4 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 5 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 6 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

Modelo 7 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 8 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 9 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 10 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 11 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 12 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 
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Modelo 13 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 14 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 15 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 16 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 17 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 18 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

Modelo 19 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 20 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 21 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 22 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 23 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 24 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 
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Modelo 25 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 26 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 27 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 28 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 29 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 30 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

Modelo 31 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 32 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 33 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 34 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 35 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 36 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 
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Modelo 37 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 38 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 39 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 40 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 41 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 42 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

Modelo 43 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 44 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 45 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 46 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 47 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 48 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 
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Modelo 49 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 50 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 51 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 52 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 53 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 54 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

Modelo 55 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 56 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 57 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 58 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 59 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 

 

Modelo 60 De forma geral, quanto você considera atraente o(a) modelo? 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Qual é a cor da pele deste modelo? 

(   ) Amarela (   ) Branca (   ) Indígena (   ) Parda (   ) Preta 
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SEXO: Idade: Sua Altura: 
(    ) Feminino 
(    ) Masculino 

Anos Completos:  

 

Sua escolaridade (Marque um “x”) Estuda há 
quantos 

anos? 

(   ) 

(    ) Analfabeto/Até 3ª Série Fundamental 

(    ) 4ª Série Fundamental 

(    ) Fundamental Completo 

(    ) Ensino Médio Completo 

(    ) Ensino Superior Completo 
 

Eu sinto atração 
sexual por pessoas: 

Eu já me relacionei 
sexualmente com 
pessoas: 

Eu já me envolvi 
romanticamente com 
pessoas: 

(    ) Do sexo oposto 
(    ) Do mesmo sexo 
(    ) Dos dois sexos 
(    ) Não sei 

(    ) Do sexo oposto 
(    ) Do mesmo sexo 
(    ) Dos dois sexos 
(    ) Não sei 

(    ) Do sexo oposto 
(    ) Do mesmo sexo 
(    ) Dos dois sexos 
(    ) Não sei 

 

Atualmente você está: 

Se estiver em um 
relacionamento, responda as 

questões abaixo: 
(    ) Solteiro(a) 
(    ) Ficando 
(    ) Namorando 
(    ) Noivo(a) 
(    ) Casado(a) 
(    ) Outro, qual?_________________ 

Quanto tempo já dura 
o relacionamento? 

 

Qual a idade do seu 
parceiro atual? 

 

Qual a altura 
aproximada de seu 
parceiro atual? 

 

 

Com quantas pessoas você ficou na semana passada?  

Com quantas pessoas você ficou no mês passado?  

Com quantas pessoas você já namorou?  

Quanto tempo durou seu namoro mais longo?  

Qual a idade que você quer se casar ou se casou?  

Você têm filhos? (    )Não   (    )Sim Quantos? 
 

Qual a sua 
cor? 

Qual a cor de um 
parceiro 

romântico ideal? 

Se tiver se 
relacionando, qual 
a cor do parceiro 

atual? 

Se você já teve outro 
relacionamento, qual 

a cor do parceiro 
anterior? 

(    ) Amarela 
(    ) Branca 
(    ) Indígena 
(    ) Parda 
(    ) Preta 

(    ) Amarela 
(    ) Branca 
(    ) Indígena 
(    ) Parda 
(    ) Preta 

(    ) Amarela 
(    ) Branca 
(    ) Indígena 
(    ) Parda 
(    ) Preta 

(    ) Amarela 
(    ) Branca 
(    ) Indígena 
(    ) Parda 
(    ) Preta 

 

Você prefere parceiros românticos: 

(    )Mais alto; (   )Mesma altura; (   )Mais baixo; (   )Tanto faz  

A cor da pele de um potencial parceiro romântico faz diferença na escolha? 

(    )Sim (    ) Não 
 

 TEM (Quantidade) marque um “x” 

Posse de itens: Não tem 1 2 3 4 ou mais 

Televisor em cores      

Videocassete/DVD      

Rádios      

Banheiros      

Automóveis      

Empregadas mensalistas      

Máquinas de lavar      

Geladeira      

Freezer(*)      
*independente ou a 2ª porta da geladeira 

Grau de instrução do chefe da família:  

Analfabeto/Até 3ª Série Fundamental  

4ª Série Fundamental  

Fundamental Completo  

Ensino Médio Completo  

Ensino Superior Completo  

13 

Qual a idade mínima de um(a) parceiro(a) ideal?  
Qual a idade máxima de um(a) parceiro(a) ideal?  
Qual a melhor idade de um(a) parceiro(a) ideal?  
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Apêndice D. Descrições dos sujeitos-estímulo e questionário para os participantes brasileiros 

do sexo feminino para a etapa 1. 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia 

 Projeto: O contexto na escolha de parceiros românticos  

 

 
 

 

 

 

Sujeito 1 

 

 

 

 A. P. é considerada uma mulher de fácil relacionamento. Sempre 

disposta a auxiliar as outras pessoas, mesmo que seus afazeres sejam deixando 

para segundo plano. Ela se tornou diplomata há poucos anos, atualmente 

possui um ótimo salário e poucas despesas, possuindo assim dinheiro para 

gastar como e quando quiser. Tendo em vista suas características físicas muitas 

pessoas consideram que A. P. é uma mulher muito atraente, alguns relatam que 

é difícil tirar os olhos dela. 
 

 

 
 

 

 

Obs: O nome dos sujeitos foi indicado por meio de siglas para preservar sua identidade 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia 

 Projeto: O contexto na escolha de parceiros românticos  

 

 
 

 

 

 

Sujeito 2 

 

 

 

 Diversas pessoas consideram que M. L. possui características físicas 

extremamente bonitas, muitos até utilizam sua imagem como referência quando 

querem descrever uma mulher muito atraente. Ela trabalha como faxineira em 

uma instituição, atividade que ocupa a maior parte de seu tempo e que não 

fornece um bom salário. Todas as pessoas que conhecem falam que ela é uma 

pessoa de ótima convivência e gostam de estar ao seu redor. 
 

 

 

 

 

 

Obs: O nome dos sujeitos foi indicado por meio de siglas para preservar sua identidade 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia 

 Projeto: O contexto na escolha de parceiros românticos  

 

 
 

 

 

 

Sujeito 3 

 

 

 

V. M. é uma advogada renomada, sua assessoria é disputada por muitas 

empresas de grande porte, pois ela lida apenas com processos que envolvem 

muito dinheiro. V. M. é uma mulher que possui uma beleza física bem acima da 

média, vários conhecidos acreditam que ela poderia até ganhar dinheiro com 

sua imagem. Falam que ela é egocêntrica, não aceita opinião de terceiros e que 

está sempre criticando e colocando defeitos no trabalho dos outros. 
 

 

 

 

 

 

Obs: O nome dos sujeitos foi indicado por meio de siglas para preservar sua identidade 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia 

 Projeto: O contexto na escolha de parceiros românticos  

 

 
 

 

 

 

Sujeito 4 

 

 

 

 No quesito atratividade física A. P. faz bastante sucesso entre os homens. 

Ela pratica atividades físicas regularmente e cuida bem da sua saúde e de seu 

físico. É uma mulher esnobe, se sente superior aos demais e acredita ser a 

“dona da verdade”. Possui poucos amigos, pois sempre os discrimina. Ela atua 

como telefonista em uma empresa local, trabalhando dois expedientes. Não 

pode sair muito com seus amigos por falta de tempo e baixa remuneração.  
 

 

 

 

 

 

Obs: O nome dos sujeitos foi indicado por meio de siglas para preservar sua identidade 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia 

 Projeto: O contexto na escolha de parceiros românticos  

 

 
 

 

 

 

Sujeito 5 

 

 

 

 P. M. é uma mulher que ocupa o posto de general na atividade militar, 

com seu trabalho ela coordena vários programas importantes. Ganha muito 

mais dinheiro que suas amigas com mesma idade e em outras profissões. Para 

os padrões de beleza física ela é considerada desproporcional, as pessoas que 

convivem com ela costumam dizer que o físico não é seu ponto forte. Todas 

suas amigas a adoram. Elas a acham uma pessoa muito fácil de lidar, divertida 

e responsável, além de ser muito experiente para a sua idade.  
 

 

 

 

 

Obs: O nome dos sujeitos foi indicado por meio de siglas para preservar sua identidade 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia 

 Projeto: O contexto na escolha de parceiros românticos  

 

 
 

 

 

 

Sujeito 6 

 

 

 

 Quanto à beleza física A. M. não é capaz de atrair a atenção de outras 

pessoas, muitos dizem que sua aparência é estranha uma vez que está bem 

abaixo da média. Ela é uma mulher agradável e solidária que está sempre 

sorrindo e disposta a ajudar os amigos. Trabalha como atendente de um 

estabelecimento comercial no centro da cidade. Financeiramente falando a 

atividade que exerce não é muito vantajosa, pois a renda obtida não permite 

que tenha luxos. 
 

 

 

 

 

Obs: O nome dos sujeitos foi indicado por meio de siglas para preservar sua identidade 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia 

 Projeto: O contexto na escolha de parceiros românticos  

 

 
 

 

 

 

Sujeito 7 

 

 

 

 A. S. é uma mulher que apresenta atratividade física bem abaixo da 

média, algumas pessoas a consideram disforme ou até mesmo assimétrica. 

Ninguém consegue ficar muito tempo ao seu lado, pois muitos a consideram 

dissimulada, irritante e oportunista. Ela ganha muito dinheiro com a atividade 

que exerce e agora é a gerente de uma grande empresa muito conhecida no 

ramo industrial. 
 

 

 

 

 

 

Obs: O nome dos sujeitos foi indicado por meio de siglas para preservar sua identidade 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia 

 Projeto: O contexto na escolha de parceiros românticos  

 

 
 

 

 

 

Sujeito 8 

 

 

 

 Os homens consideram os atributos físicos de R. M. desinteressantes, 

relatando sua atratividade física como sendo desagradável. Ela é uma mulher 

egoísta e pouco confiável. Não possui muitos amigos e mesmo as pessoas mais 

próximas não a consideram uma boa companhia. Trabalha como garçonete de 

uma lanchonete que fica próxima a praça de seu bairro, apesar de gostar muito 

do que faz não consegue obter muito dinheiro com esta atividade. 
 

 

 

 

 

 

Obs: O nome dos sujeitos foi indicado por meio de siglas para preservar sua identidade  



 

Introdução (Por favor, leia atentamente) 

 
          Imagine que agora, que na sua profissão, você deve avaliar 

várias pessoas e tentar descobrir as qualidades que elas 

apresentam.  
 

          Observe as descrições dos sujeitos e descreva cada um deles 

de acordo com as características apresentadas no questionário 
(Quanto maior o número de círculos preenchidos maior é a expressão daquela 

característica no indivíduo). 
 

          Após a descrição dos sujeitos, descreva como deve ser o(a) 

parceiro(a) que este sujeito deve possuir e sua atratividade. 

 

 

Importante! Antes de começar... 

Coloque um número no retângulo abaixo para posterior pareamento deste 
questionário com o da segunda etapa do experimento:  

 

Número do questionário: 

 
3 primeiros números de sua identidade (RG)  

e os 3 últimos do seu número de celular. 

 

 

 

 

 

 

 

Sua participação é muito importante para nós! 

Toda a equipe agradece! Obrigado! 

1 

Sujeito 1  

Rosto 

Bonito 
OOOOOOOOO 

Boa Condição 

Financeira 
OOOOOOOOO Inteligente OOOOOOOOO 

Corpo 

Bonito 
OOOOOOOOO Sociável OOOOOOOOO 

Bem 

Humorado 
OOOOOOOOO 

Saúde OOOOOOOOO 
Determinado e 

Trabalhador 
OOOOOOOOO Sincero OOOOOOOOO 

 

Parceiro(a) para o sujeito 1  
Rosto 

Bonito 
OOOOOOOOO 

Boa Condição 

Financeira 
OOOOOOOOO Inteligente OOOOOOOOO 

Corpo 

Bonito 
OOOOOOOOO Sociável OOOOOOOOO 

Bem 

Humorado 
OOOOOOOOO 

Saúde OOOOOOOOO 
Determinado e 

Trabalhador 
OOOOOOOOO Sincero OOOOOOOOO 

De forma geral, qual é a atratividade do(a) parceiro descrito para o sujeito 1? 

Coloque um “x” na reta abaixo para representar sua opinião: 

 

 

Nada atraente  Extremamente atraente 

 

Sujeito 2  

Rosto 

Bonito 
OOOOOOOOO 

Boa Condição 

Financeira 
OOOOOOOOO Inteligente OOOOOOOOO 

Corpo 

Bonito 
OOOOOOOOO Sociável OOOOOOOOO 

Bem 

Humorado 
OOOOOOOOO 

Saúde OOOOOOOOO 
Determinado e 

Trabalhador 
OOOOOOOOO Sincero OOOOOOOOO 

 

Parceiro(a) para o sujeito 2  
Rosto 

Bonito 
OOOOOOOOO 

Boa Condição 

Financeira 
OOOOOOOOO Inteligente OOOOOOOOO 

Corpo 

Bonito 
OOOOOOOOO Sociável OOOOOOOOO 

Bem 

Humorado 
OOOOOOOOO 

Saúde OOOOOOOOO 
Determinado e 

Trabalhador 
OOOOOOOOO Sincero OOOOOOOOO 

De forma geral, qual é a atratividade do(a) parceiro descrito para o sujeito 2? 

Coloque um “x” na reta abaixo para representar sua opinião: 

 

 

Nada atraente  Extremamente atraente 

2 1
5
6

 



 

Sujeito 3  

Rosto 

Bonito 
OOOOOOOOO 

Boa Condição 

Financeira 
OOOOOOOOO Inteligente OOOOOOOOO 

Corpo 

Bonito 
OOOOOOOOO Sociável OOOOOOOOO 

Bem 

Humorado 
OOOOOOOOO 

Saúde OOOOOOOOO 
Determinado e 

Trabalhador 
OOOOOOOOO Sincero OOOOOOOOO 

 

Parceiro(a) para o sujeito 3  
Rosto 

Bonito 
OOOOOOOOO 

Boa Condição 

Financeira 
OOOOOOOOO Inteligente OOOOOOOOO 

Corpo 

Bonito 
OOOOOOOOO Sociável OOOOOOOOO 

Bem 

Humorado 
OOOOOOOOO 

Saúde OOOOOOOOO 
Determinado e 

Trabalhador 
OOOOOOOOO Sincero OOOOOOOOO 

De forma geral, qual é a atratividade do(a) parceiro descrito para o sujeito 3? 

Coloque um “x” na reta abaixo para representar sua opinião: 

 

 

Nada atraente  Extremamente atraente 

 

Sujeito 4  

Rosto 

Bonito 
OOOOOOOOO 

Boa Condição 

Financeira 
OOOOOOOOO Inteligente OOOOOOOOO 

Corpo 

Bonito 
OOOOOOOOO Sociável OOOOOOOOO 

Bem 

Humorado 
OOOOOOOOO 

Saúde OOOOOOOOO 
Determinado e 

Trabalhador 
OOOOOOOOO Sincero OOOOOOOOO 

 

Parceiro(a) para o sujeito 4  
Rosto 

Bonito 
OOOOOOOOO 

Boa Condição 

Financeira 
OOOOOOOOO Inteligente OOOOOOOOO 

Corpo 

Bonito 
OOOOOOOOO Sociável OOOOOOOOO 

Bem 

Humorado 
OOOOOOOOO 

Saúde OOOOOOOOO 
Determinado e 

Trabalhador 
OOOOOOOOO Sincero OOOOOOOOO 

De forma geral, qual é a atratividade do(a) parceiro descrito para o sujeito 4? 

Coloque um “x” na reta abaixo para representar sua opinião: 

 

 

Nada atraente  Extremamente atraente 

3 

Sujeito 5  

Rosto 

Bonito 
OOOOOOOOO 

Boa Condição 

Financeira 
OOOOOOOOO Inteligente OOOOOOOOO 

Corpo 

Bonito 
OOOOOOOOO Sociável OOOOOOOOO 

Bem 

Humorado 
OOOOOOOOO 

Saúde OOOOOOOOO 
Determinado e 

Trabalhador 
OOOOOOOOO Sincero OOOOOOOOO 

 

Parceiro(a) para o sujeito 5  
Rosto 

Bonito 
OOOOOOOOO 

Boa Condição 

Financeira 
OOOOOOOOO Inteligente OOOOOOOOO 

Corpo 

Bonito 
OOOOOOOOO Sociável OOOOOOOOO 

Bem 

Humorado 
OOOOOOOOO 

Saúde OOOOOOOOO 
Determinado e 

Trabalhador 
OOOOOOOOO Sincero OOOOOOOOO 

De forma geral, qual é a atratividade do(a) parceiro descrito para o sujeito 5? 

Coloque um “x” na reta abaixo para representar sua opinião: 

 

 

Nada atraente  Extremamente atraente 

 

Sujeito 6  

Rosto 

Bonito 
OOOOOOOOO 

Boa Condição 

Financeira 
OOOOOOOOO Inteligente OOOOOOOOO 

Corpo 

Bonito 
OOOOOOOOO Sociável OOOOOOOOO 

Bem 

Humorado 
OOOOOOOOO 

Saúde OOOOOOOOO 
Determinado e 

Trabalhador 
OOOOOOOOO Sincero OOOOOOOOO 

 

Parceiro(a) para o sujeito 6  
Rosto 

Bonito 
OOOOOOOOO 

Boa Condição 

Financeira 
OOOOOOOOO Inteligente OOOOOOOOO 

Corpo 

Bonito 
OOOOOOOOO Sociável OOOOOOOOO 

Bem 

Humorado 
OOOOOOOOO 

Saúde OOOOOOOOO 
Determinado e 

Trabalhador 
OOOOOOOOO Sincero OOOOOOOOO 

De forma geral, qual é a atratividade do(a) parceiro descrito para o sujeito 6? 

Coloque um “x” na reta abaixo para representar sua opinião: 

 

 

Nada atraente  Extremamente atraente 

4 1
5
7

 



 

Sujeito 7  

Rosto 

Bonito 
OOOOOOOOO 

Boa Condição 

Financeira 
OOOOOOOOO Inteligente OOOOOOOOO 

Corpo 

Bonito 
OOOOOOOOO Sociável OOOOOOOOO 

Bem 

Humorado 
OOOOOOOOO 

Saúde OOOOOOOOO 
Determinado e 

Trabalhador 
OOOOOOOOO Sincero OOOOOOOOO 

 

Parceiro(a) para o sujeito 7  
Rosto 

Bonito 
OOOOOOOOO 

Boa Condição 

Financeira 
OOOOOOOOO Inteligente OOOOOOOOO 

Corpo 

Bonito 
OOOOOOOOO Sociável OOOOOOOOO 

Bem 

Humorado 
OOOOOOOOO 

Saúde OOOOOOOOO 
Determinado e 

Trabalhador 
OOOOOOOOO Sincero OOOOOOOOO 

De forma geral, qual é a atratividade do(a) parceiro descrito para o sujeito 7? 

Coloque um “x” na reta abaixo para representar sua opinião: 

 

 

Nada atraente  Extremamente atraente 

 

Sujeito 8  

Rosto 

Bonito 
OOOOOOOOO 

Boa Condição 

Financeira 
OOOOOOOOO Inteligente OOOOOOOOO 

Corpo 

Bonito 
OOOOOOOOO Sociável OOOOOOOOO 

Bem 

Humorado 
OOOOOOOOO 

Saúde OOOOOOOOO 
Determinado e 

Trabalhador 
OOOOOOOOO Sincero OOOOOOOOO 

 

Parceiro(a) para o sujeito 8  
Rosto 

Bonito 
OOOOOOOOO 

Boa Condição 

Financeira 
OOOOOOOOO Inteligente OOOOOOOOO 

Corpo 

Bonito 
OOOOOOOOO Sociável OOOOOOOOO 

Bem 

Humorado 
OOOOOOOOO 

Saúde OOOOOOOOO 
Determinado e 

Trabalhador 
OOOOOOOOO Sincero OOOOOOOOO 

De forma geral, qual é a atratividade do(a) parceiro descrito para o sujeito 8? 

Coloque um “x” na reta abaixo para representar sua opinião: 

 

 

Nada atraente  Extremamente atraente 

5 

 

 

 

Como você se avalia em relação às características 

abaixo? 

Autoavaliação (Você) 
Rosto 

Bonito 
OOOOOOOOO 

Boa Condição 

Financeira 
OOOOOOOOO Inteligente OOOOOOOOO 

Corpo 

Bonito 
OOOOOOOOO Sociável OOOOOOOOO 

Bem 

Humorado 
OOOOOOOOO 

Saúde OOOOOOOOO 
Determinado e 

Trabalhador 
OOOOOOOOO Sincero OOOOOOOOO 

De forma geral, o quanto é a sua atratividade como parceiro romântico? 
Coloque um “x” na reta abaixo para representar sua avaliação: 

 

 

Nada atraente  Extremamente atraente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

1
5
8

 



 

SEXO: Idade: Sua Altura: 
(    ) Feminino 
(    ) Masculino 

Anos Completos:  

 

Sua escolaridade (Marque um “x”) Estuda há 
quantos anos? 

(   ) 

(    ) Fundamental Completo\Médio Incompleto 

(    ) Ensino Médio Completo\Superior incompleto 

(    ) Ensino Superior Completo 
 

Eu sinto atração 
sexual por pessoas: 

Eu já me relacionei 
sexualmente com 
pessoas: 

Eu já me envolvi 
romanticamente com 
pessoas: 

(    ) Do sexo oposto 
(    ) Do mesmo sexo 
(    ) Dos dois sexos 
(    ) Não sei 

(    ) Do sexo oposto 
(    ) Do mesmo sexo 
(    ) Dos dois sexos 
(    ) Não sei 

(    ) Do sexo oposto 
(    ) Do mesmo sexo 
(    ) Dos dois sexos 
(    ) Não sei 

 

Atualmente você está: 

Se estiver em um 
relacionamento, responda as 

questões abaixo: 
(    ) Solteiro(a) 
(    ) Ficando 
(    ) Namorando 
(    ) Noivo(a) 
(    ) Casado(a) 
(    ) Outro, qual?_________________ 

Quanto tempo já dura o 
relacionamento? 

 

Qual a idade do seu 
parceiro atual? 

 

Qual a altura aproximada 
de seu parceiro atual? 

 

 

Com quantas pessoas você ficou na semana passada?  

Com quantas pessoas você ficou no mês passado?  

Com quantas pessoas você já namorou?  

Quanto tempo durou seu namoro mais longo?  

Qual a idade que você quer se casar ou se casou?  

Você têm filhos? (    )Não   (    )Sim Quantos? 

Qual a sua 
cor? 

Qual a cor de um 
parceiro 

romântico ideal? 

Se tiver se 
relacionando, qual a 

cor do parceiro 
atual? 

Se você já teve outro 
relacionamento, qual 

a cor do parceiro 
anterior? 

(    ) Amarela 
(    ) Branca 
(    ) Indígena 
(    ) Parda 
(    ) Preta 

(    ) Amarela 
(    ) Branca 
(    ) Indígena 
(    ) Parda 
(    ) Preta 

(    ) Amarela 
(    ) Branca 
(    ) Indígena 
(    ) Parda 
(    ) Preta 

(    ) Amarela 
(    ) Branca 
(    ) Indígena 
(    ) Parda 
(    ) Preta 

 

Você prefere parceiros românticos: (    )Mais alto;         (   )Mesma altura; 
(   )Mais baixo;       (   )Tanto faz 

A cor da pele de um parceiro romântico faz diferença na escolha? (      )Sim;       (      ) Não 
 

 TEM (Quantidade) marque um “x” 

Posse de itens: Não tem 1 2 3 4 ou mais 

Televisor em cores      

Videocassete/DVD      

Rádios      

Banheiros      

Automóveis      

Empregadas mensalistas      

Máquinas de lavar      

Geladeira      

Freezer(*)      
*independente ou a 2ª porta da geladeira 

Grau de instrução do chefe da família: 

(     ) - Analfabeto/Até 3ª Série Fundamental 
(     ) - 4ª Série Fundamental 
(     ) - Fundamental Completo 
(     ) - Ensino Médio Completo 
(     ) - Ensino Superior Completo 

 

Em média, qual é o seu investimento mensal em produtos de beleza 

e tratamento estético? (Shampoo, condicionador, protetor solar, 

hidratante, maquiagem; tratamento de cabelo, pele, mãos, pés, etc.) 

R$: 

Quantas vezes na semana você pratica atividade física?              _____________ 

Quanto tempo dura cada uma das sessões de atividades física?      _____________ 
8

Qual a idade mínima de um(a) parceiro(a) ideal?  
Qual a idade máxima de um(a) parceiro(a) ideal?  
Qual a melhor idade de um(a) parceiro(a) ideal?  

1
5
9
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Apêndice E. Descrições dos sujeitos-estímulo e questionário para os participantes brasileiros 

do sexo masculino para a etapa 1. 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia 

 Projeto: O contexto na escolha de parceiros românticos  

 

 
 

 

 

 

Sujeito 1 

 

 

 

 M. P. é considerado um homem competente, de fácil relacionamento. 

Sempre disposto a auxiliar as outras pessoas, mesmo que seus afazeres sejam 

deixando para segundo plano. Ele se tornou diplomata há poucos anos, 

atualmente possui um ótimo salário e poucas despesas, possuindo assim 

dinheiro para gastar como e quando quiser. Tendo em vista suas características 

físicas muitas pessoas consideram que M. P. é um homem muito atraente, 

alguns relatam que é difícil tirar os olhos dele. 
 

 

 

 

 

Obs: O nome dos sujeitos foi indicado por meio de siglas para preservar sua identidade 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia 

 Projeto: O contexto na escolha de parceiros românticos  

 

 
 

 

 

 

Sujeito 2 

 

 

 

 Diversas pessoas consideram que T. L. possui características físicas 

extremamente bonitas, muitos até utilizam sua imagem como referência quando 

querem descrever um homem muito atraente. Ele trabalha como faxineiro em 

uma instituição, atividade que ocupa a maior parte de seu tempo e que não 

fornece um bom salário. Todas as pessoas que conhecem falam que ele é uma 

pessoa de ótima convivência e gostam de estar ao seu redor. 

 
 

 

 

 

 

Obs: O nome dos sujeitos foi indicado por meio de siglas para preservar sua identidade 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia 

 Projeto: O contexto na escolha de parceiros românticos  

 

 
 

 

 

 

Sujeito 3 

 

 

 

 F. M. é um advogado renomado, sua assessoria é disputada por muitas 

empresas de grande porte, pois ele lida apenas com processos que envolvem 

muito dinheiro. F. M. é um homem que possui uma beleza física bem acima da 

média, vários conhecidos acreditam que ele poderia até ganhar dinheiro com 

sua imagem. Falam que ele é egocêntrico, não aceita opinião de terceiros e que 

está sempre criticando e colocando defeitos no trabalho dos outros  

 
 

 

 

 

 

Obs: O nome dos sujeitos foi indicado por meio de siglas para preservar sua identidade 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia 

 Projeto: O contexto na escolha de parceiros românticos  

 

 
 

 

 

 

Sujeito 4 

 

 

 

 No quesito atratividade física R. P. faz bastante sucesso entre as 

mulheres. Ele pratica atividades físicas regularmente e cuida bem da sua saúde 

e de seu físico. É um homem esnobe, se sente superior aos demais e acredita ser 

o “dono da verdade”. Possui poucos amigos, pois sempre os discrimina. Ele 

atua como telefonista em uma empresa local, trabalhando dois expedientes. 

Não pode sair muito com seus amigos por falta de tempo e baixa remuneração. 

 
 

 

 

 

 

Obs: O nome dos sujeitos foi indicado por meio de siglas para preservar sua identidade 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia 

 Projeto: O contexto na escolha de parceiros românticos  

 

 
 

 

 

 

Sujeito 5 

 

 

 

 C. H. é um homem que ocupa o posto de general na atividade militar, 

com seu trabalho ele coordena vários programas importantes. Ganha muito 

mais dinheiro que seus amigos com mesma idade e em outras profissões. Para 

os padrões de beleza física ele é considerado desproporcional, as pessoas que 

convivem com ele costumam dizer que o físico não é seu ponto forte. Todos seus 

amigos o adoram. Eles o acham uma pessoa muito fácil de lidar, divertida e 

responsável, além de ser muito experiente para a sua idade.  

 

 
 

 

 

Obs: O nome dos sujeitos foi indicado por meio de siglas para preservar sua identidade 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia 

 Projeto: O contexto na escolha de parceiros românticos  

 

 
 

 

 

 

Sujeito 6 

 

 

 

 Quanto à beleza física M. D. não é capaz de atrair a atenção de outras 

pessoas, muitos dizem que sua aparência é estranha uma vez que esta bem 

abaixo da média. Ele é um hoem agradável e solidário que está sempre 

sorrindo e disposto a ajudar os amigos. Trabalha como atendente de um 

estabelecimento comercial no centro da cidade. Financeiramente falando a 

atividade que exerce não é muito vantajosa, pois a renda obtida não permite 

que tenha luxos.  

 

 

 
 

 

Obs: O nome dos sujeitos foi indicado por meio de siglas para preservar sua identidade 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia 

 Projeto: O contexto na escolha de parceiros românticos  

 

 
 

 

 

 

Sujeito 7 

 

 

 

 V. S. é um homem que apresenta atratividade física bem abaixo da média, 

algumas pessoas o consideram disforme ou até mesmo assimétrico. Ninguém 

consegue ficar muito tempo ao seu lado, pois muitos a consideram dissimulado, 

irritante e oportunista. Ele ganha muito dinheiro com a atividade que exerce e 

agora é o gerente de uma grande empresa muito conhecida no ramo industrial. 

 

 

 

 
 

 

 

Obs: O nome dos sujeitos foi indicado por meio de siglas para preservar sua identidade 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia 

 Projeto: O contexto na escolha de parceiros românticos  

 

 
 

 

 

 

Sujeito 8 

 

 

 

 As mulheres consideram os atributos físicos de H. M. desinteressantes, 

relatando sua atratividade física como sendo desagradável. Ele é um homem 

egoísta e pouco confiável. Não possui muitos amigos e mesmo as pessoas mais 

próximas não o consideram uma boa companhia. Trabalha como garçom de 

uma lanchonete que fica próxima a praça de seu bairro, apesar de gostar muito 

do que faz não consegue obter muito dinheiro com esta atividade. 

 

 

 

 

 
Obs: O nome dos sujeitos foi indicado por meio de siglas para preservar sua identidade  



 

Introdução (Por favor, leia atentamente) 

 
          Imagine que agora, que na sua profissão, você deve avaliar 

várias pessoas e tentar descobrir as qualidades que elas 

apresentam.  
 

          Observe as descrições dos sujeitos e descreva cada um deles 

de acordo com as características apresentadas no questionário 
(Quanto maior o número de círculos preenchidos maior é a expressão daquela 

característica no indivíduo). 
 

          Após a descrição dos sujeitos, descreva como deve ser o(a) 

parceiro(a) que este sujeito deve possuir e sua atratividade. 

 

 

Importante! Antes de começar... 

Coloque um número no retângulo abaixo para posterior pareamento deste 
questionário com o da segunda etapa do experimento:  

 

Número do questionário: 

 
3 primeiros números de sua identidade (RG)  

e os 3 últimos do seu número de celular. 

 

 

 

 

 

 

 

Sua participação é muito importante para nós! 

Toda a equipe agradece! Obrigado! 

1 

Sujeito 1  

Rosto 

Bonito 
OOOOOOOOO 

Boa Condição 

Financeira 
OOOOOOOOO Inteligente OOOOOOOOO 

Corpo 

Bonito 
OOOOOOOOO Sociável OOOOOOOOO 

Bem 

Humorado 
OOOOOOOOO 

Saúde OOOOOOOOO 
Determinado e 

Trabalhador 
OOOOOOOOO Sincero OOOOOOOOO 

 

Parceiro(a) para o sujeito 1  
Rosto 

Bonito 
OOOOOOOOO 

Boa Condição 

Financeira 
OOOOOOOOO Inteligente OOOOOOOOO 

Corpo 

Bonito 
OOOOOOOOO Sociável OOOOOOOOO 

Bem 

Humorado 
OOOOOOOOO 

Saúde OOOOOOOOO 
Determinado e 

Trabalhador 
OOOOOOOOO Sincero OOOOOOOOO 

De forma geral, qual é a atratividade do(a) parceiro descrito para o sujeito 1? 

Coloque um “x” na reta abaixo para representar sua opinião: 

 

 

Nada atraente  Extremamente atraente 

 

Sujeito 2  

Rosto 

Bonito 
OOOOOOOOO 

Boa Condição 

Financeira 
OOOOOOOOO Inteligente OOOOOOOOO 

Corpo 

Bonito 
OOOOOOOOO Sociável OOOOOOOOO 

Bem 

Humorado 
OOOOOOOOO 

Saúde OOOOOOOOO 
Determinado e 

Trabalhador 
OOOOOOOOO Sincero OOOOOOOOO 

 

Parceiro(a) para o sujeito 2  
Rosto 

Bonito 
OOOOOOOOO 

Boa Condição 

Financeira 
OOOOOOOOO Inteligente OOOOOOOOO 

Corpo 

Bonito 
OOOOOOOOO Sociável OOOOOOOOO 

Bem 

Humorado 
OOOOOOOOO 

Saúde OOOOOOOOO 
Determinado e 

Trabalhador 
OOOOOOOOO Sincero OOOOOOOOO 

De forma geral, qual é a atratividade do(a) parceiro descrito para o sujeito 2? 

Coloque um “x” na reta abaixo para representar sua opinião: 

 

 

Nada atraente  Extremamente atraente 

2 1
6
9

 



 

Sujeito 3  

Rosto 

Bonito 
OOOOOOOOO 

Boa Condição 

Financeira 
OOOOOOOOO Inteligente OOOOOOOOO 

Corpo 

Bonito 
OOOOOOOOO Sociável OOOOOOOOO 

Bem 

Humorado 
OOOOOOOOO 

Saúde OOOOOOOOO 
Determinado e 

Trabalhador 
OOOOOOOOO Sincero OOOOOOOOO 

 

Parceiro(a) para o sujeito 3  
Rosto 

Bonito 
OOOOOOOOO 

Boa Condição 

Financeira 
OOOOOOOOO Inteligente OOOOOOOOO 

Corpo 

Bonito 
OOOOOOOOO Sociável OOOOOOOOO 

Bem 

Humorado 
OOOOOOOOO 

Saúde OOOOOOOOO 
Determinado e 

Trabalhador 
OOOOOOOOO Sincero OOOOOOOOO 

De forma geral, qual é a atratividade do(a) parceiro descrito para o sujeito 3? 

Coloque um “x” na reta abaixo para representar sua opinião: 

 

 

Nada atraente  Extremamente atraente 

 

Sujeito 4  

Rosto 

Bonito 
OOOOOOOOO 

Boa Condição 

Financeira 
OOOOOOOOO Inteligente OOOOOOOOO 

Corpo 

Bonito 
OOOOOOOOO Sociável OOOOOOOOO 

Bem 

Humorado 
OOOOOOOOO 

Saúde OOOOOOOOO 
Determinado e 

Trabalhador 
OOOOOOOOO Sincero OOOOOOOOO 

 

Parceiro(a) para o sujeito 4  
Rosto 

Bonito 
OOOOOOOOO 

Boa Condição 

Financeira 
OOOOOOOOO Inteligente OOOOOOOOO 

Corpo 

Bonito 
OOOOOOOOO Sociável OOOOOOOOO 

Bem 

Humorado 
OOOOOOOOO 

Saúde OOOOOOOOO 
Determinado e 

Trabalhador 
OOOOOOOOO Sincero OOOOOOOOO 

De forma geral, qual é a atratividade do(a) parceiro descrito para o sujeito 4? 

Coloque um “x” na reta abaixo para representar sua opinião: 

 

 

Nada atraente  Extremamente atraente 

3 

Sujeito 5  

Rosto 

Bonito 
OOOOOOOOO 

Boa Condição 

Financeira 
OOOOOOOOO Inteligente OOOOOOOOO 

Corpo 

Bonito 
OOOOOOOOO Sociável OOOOOOOOO 

Bem 

Humorado 
OOOOOOOOO 

Saúde OOOOOOOOO 
Determinado e 

Trabalhador 
OOOOOOOOO Sincero OOOOOOOOO 

 

Parceiro(a) para o sujeito 5  
Rosto 

Bonito 
OOOOOOOOO 

Boa Condição 

Financeira 
OOOOOOOOO Inteligente OOOOOOOOO 

Corpo 

Bonito 
OOOOOOOOO Sociável OOOOOOOOO 

Bem 

Humorado 
OOOOOOOOO 

Saúde OOOOOOOOO 
Determinado e 

Trabalhador 
OOOOOOOOO Sincero OOOOOOOOO 

De forma geral, qual é a atratividade do(a) parceiro descrito para o sujeito 5? 

Coloque um “x” na reta abaixo para representar sua opinião: 

 

 

Nada atraente  Extremamente atraente 

 

Sujeito 6  

Rosto 

Bonito 
OOOOOOOOO 

Boa Condição 

Financeira 
OOOOOOOOO Inteligente OOOOOOOOO 

Corpo 

Bonito 
OOOOOOOOO Sociável OOOOOOOOO 

Bem 

Humorado 
OOOOOOOOO 

Saúde OOOOOOOOO 
Determinado e 

Trabalhador 
OOOOOOOOO Sincero OOOOOOOOO 

 

Parceiro(a) para o sujeito 6  
Rosto 

Bonito 
OOOOOOOOO 

Boa Condição 

Financeira 
OOOOOOOOO Inteligente OOOOOOOOO 

Corpo 

Bonito 
OOOOOOOOO Sociável OOOOOOOOO 

Bem 

Humorado 
OOOOOOOOO 

Saúde OOOOOOOOO 
Determinado e 

Trabalhador 
OOOOOOOOO Sincero OOOOOOOOO 

De forma geral, qual é a atratividade do(a) parceiro descrito para o sujeito 6? 

Coloque um “x” na reta abaixo para representar sua opinião: 

 

 

Nada atraente  Extremamente atraente 

4 

1
7

0
 



 

Sujeito 7  

Rosto 

Bonito 
OOOOOOOOO 

Boa Condição 

Financeira 
OOOOOOOOO Inteligente OOOOOOOOO 

Corpo 

Bonito 
OOOOOOOOO Sociável OOOOOOOOO 

Bem 

Humorado 
OOOOOOOOO 

Saúde OOOOOOOOO 
Determinado e 

Trabalhador 
OOOOOOOOO Sincero OOOOOOOOO 

 

Parceiro(a) para o sujeito 7  
Rosto 

Bonito 
OOOOOOOOO 

Boa Condição 

Financeira 
OOOOOOOOO Inteligente OOOOOOOOO 

Corpo 

Bonito 
OOOOOOOOO Sociável OOOOOOOOO 

Bem 

Humorado 
OOOOOOOOO 

Saúde OOOOOOOOO 
Determinado e 

Trabalhador 
OOOOOOOOO Sincero OOOOOOOOO 

De forma geral, qual é a atratividade do(a) parceiro descrito para o sujeito 7? 

Coloque um “x” na reta abaixo para representar sua opinião: 

 

 

Nada atraente  Extremamente atraente 

 

Sujeito 8  

Rosto 

Bonito 
OOOOOOOOO 

Boa Condição 

Financeira 
OOOOOOOOO Inteligente OOOOOOOOO 

Corpo 

Bonito 
OOOOOOOOO Sociável OOOOOOOOO 

Bem 

Humorado 
OOOOOOOOO 

Saúde OOOOOOOOO 
Determinado e 

Trabalhador 
OOOOOOOOO Sincero OOOOOOOOO 

 

Parceiro(a) para o sujeito 8  
Rosto 

Bonito 
OOOOOOOOO 

Boa Condição 

Financeira 
OOOOOOOOO Inteligente OOOOOOOOO 

Corpo 

Bonito 
OOOOOOOOO Sociável OOOOOOOOO 

Bem 

Humorado 
OOOOOOOOO 

Saúde OOOOOOOOO 
Determinado e 

Trabalhador 
OOOOOOOOO Sincero OOOOOOOOO 

De forma geral, qual é a atratividade do(a) parceiro descrito para o sujeito 8? 

Coloque um “x” na reta abaixo para representar sua opinião: 

 

 

Nada atraente  Extremamente atraente 

5 

 

 

 

Como você se avalia em relação às características 

abaixo? 

Autoavaliação (Você) 
Rosto 

Bonito 
OOOOOOOOO 

Boa Condição 

Financeira 
OOOOOOOOO Inteligente OOOOOOOOO 

Corpo 

Bonito 
OOOOOOOOO Sociável OOOOOOOOO 

Bem 

Humorado 
OOOOOOOOO 

Saúde OOOOOOOOO 
Determinado e 

Trabalhador 
OOOOOOOOO Sincero OOOOOOOOO 

De forma geral, o quanto é a sua atratividade como parceiro romântico? 
Coloque um “x” na reta abaixo para representar sua avaliação: 

 

 

Nada atraente  Extremamente atraente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

1
7
1

 



 

SEXO: Idade: Sua Altura: 
(    ) Feminino 
(    ) Masculino 

Anos Completos:  

 

Sua escolaridade (Marque um “x”) Estuda há 
quantos anos? 

(   ) 

(    ) Fundamental Completo\Médio Incompleto 

(    ) Ensino Médio Completo\Superior incompleto 

(    ) Ensino Superior Completo 
 

Eu sinto atração 
sexual por pessoas: 

Eu já me relacionei 
sexualmente com 
pessoas: 

Eu já me envolvi 
romanticamente com 
pessoas: 

(    ) Do sexo oposto 
(    ) Do mesmo sexo 
(    ) Dos dois sexos 
(    ) Não sei 

(    ) Do sexo oposto 
(    ) Do mesmo sexo 
(    ) Dos dois sexos 
(    ) Não sei 

(    ) Do sexo oposto 
(    ) Do mesmo sexo 
(    ) Dos dois sexos 
(    ) Não sei 

 

Atualmente você está: 

Se estiver em um 
relacionamento, responda as 

questões abaixo: 
(    ) Solteiro(a) 
(    ) Ficando 
(    ) Namorando 
(    ) Noivo(a) 
(    ) Casado(a) 
(    ) Outro, qual?_________________ 

Quanto tempo já dura o 
relacionamento? 

 

Qual a idade do seu 
parceiro atual? 

 

Qual a altura aproximada 
de seu parceiro atual? 

 

 

Com quantas pessoas você ficou na semana passada?  

Com quantas pessoas você ficou no mês passado?  

Com quantas pessoas você já namorou?  

Quanto tempo durou seu namoro mais longo?  

Qual a idade que você quer se casar ou se casou?  

Você têm filhos? (    )Não   (    )Sim Quantos? 

Qual a sua 
cor? 

Qual a cor de um 
parceiro 

romântico ideal? 

Se tiver se 
relacionando, qual a 

cor do parceiro 
atual? 

Se você já teve outro 
relacionamento, qual 

a cor do parceiro 
anterior? 

(    ) Amarela 
(    ) Branca 
(    ) Indígena 
(    ) Parda 
(    ) Preta 

(    ) Amarela 
(    ) Branca 
(    ) Indígena 
(    ) Parda 
(    ) Preta 

(    ) Amarela 
(    ) Branca 
(    ) Indígena 
(    ) Parda 
(    ) Preta 

(    ) Amarela 
(    ) Branca 
(    ) Indígena 
(    ) Parda 
(    ) Preta 

 

Você prefere parceiros românticos: (    )Mais alto;         (   )Mesma altura; 
(   )Mais baixo;       (   )Tanto faz 

A cor da pele de um parceiro romântico faz diferença na escolha? (      )Sim;       (      ) Não 
 

 TEM (Quantidade) marque um “x” 

Posse de itens: Não tem 1 2 3 4 ou mais 

Televisor em cores      

Videocassete/DVD      

Rádios      

Banheiros      

Automóveis      

Empregadas mensalistas      

Máquinas de lavar      

Geladeira      

Freezer(*)      
*independente ou a 2ª porta da geladeira 

Grau de instrução do chefe da família: 

(     ) - Analfabeto/Até 3ª Série Fundamental 
(     ) - 4ª Série Fundamental 
(     ) - Fundamental Completo 
(     ) - Ensino Médio Completo 
(     ) - Ensino Superior Completo 

 

Em média, qual é o seu investimento mensal em produtos de beleza 

e tratamento estético? (Shampoo, condicionador, protetor solar, 

hidratante, maquiagem; tratamento de cabelo, pele, mãos, pés, etc.) 

R$: 

Quantas vezes na semana você pratica atividade física?              _____________ 

Quanto tempo dura cada uma das sessões de atividades física?      _____________ 
8 

 

Qual a idade mínima de um(a) parceiro(a) ideal?  
Qual a idade máxima de um(a) parceiro(a) ideal?  
Qual a melhor idade de um(a) parceiro(a) ideal?  

1
7
2
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Apêndice F. Questionário para os participantes americanos do sexo feminino. 
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Introduction 

 

Thank you for agreeing to participate. You can skip any question you 

don’t want to answer.  

 

We are examining differences and similarities within couples. There 

are no right answers; we only want to know what you think. Your 

participation is worthwhile only if you answer completely honestly. 

 

In the following pages you will be introduced to eight people. Please 

read the description of each person. Afterward, you will be asked to 

describe the person; next you will be asked to describe the person’s 

probable partner.  

 

You will describe the person and their probable partner by filling in 

the circles that represent nine specific attributes. The more full circles, 

the more that person has the attribute. For example: 

 

Intelligence ●●○○○○○○○  To describe someone who is unintelligent 

   

Intelligence ●●●●●●●●○  To describe someone who is very intelligent 

 

Finally you will be asked to describe the overall desirability of 

person’s partner by placing an “x” along a line. For example, this 

mark means the partner is moderately desirable: 

 
 

 

              Not desirable at all                       Extremely desirable 

 

At the very end you will be asked to complete a short questionnaire 

about yourself. 
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Person 1 

 

M. P. is an easy-going, competent woman. She is always helpful to other people even 

if she has to stop what she is doing. She became a government diplomat a few years 

ago. Now she has a good salary and few expenses so she has a lot of money to spend 

however she likes. Given her physical characteristics, many people find that M. P. is 

lovely; some say it's hard to take their eyes off her. 

 

Description:  Partner description: 
Attractive Face OOOOOOOOO  Attractive Face OOOOOOOOO 

Attractive Body OOOOOOOOO  Attractive Body OOOOOOOOO 

Good Health OOOOOOOOO  Good Health OOOOOOOOO 

Good Financial Status OOOOOOOOO  Good Financial Status OOOOOOOOO 

Sociability OOOOOOOOO  Sociability OOOOOOOOO 

Ambition/Hard Worker OOOOOOOOO  Ambition/Hard Worker OOOOOOOOO 

Intelligence OOOOOOOOO  Intelligence OOOOOOOOO 

Agreeableness OOOOOOOOO  Agreeableness OOOOOOOOO 

Sincerity OOOOOOOOO  Sincerity OOOOOOOOO 
     

In general, what is the overall desirability of person 1’s partner? 

Please, mark an “x” in the line below to inform your opinion: 
 

 

              Not desirable at all                       Extremely desirable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Person 2

 

Several people believe that T. L. is extremely lovely. Many even use her as a 

reference when they want to describe a very beautiful woman. She is a janitor; her job 

leaves her little free time and not much spending money. Everyone who knows her 

says that she is funny; people enjoy being around her. 

 

Description:  Partner description: 

Attractive Face OOOOOOOOO  Attractive Face OOOOOOOOO 

Attractive Body OOOOOOOOO  Attractive Body OOOOOOOOO 

Good Health OOOOOOOOO  Good Health OOOOOOOOO 

Good Financial Status OOOOOOOOO  Good Financial Status OOOOOOOOO 

Sociability OOOOOOOOO  Sociability OOOOOOOOO 

Ambition/Hard Worker OOOOOOOOO  Ambition/Hard Worker OOOOOOOOO 

Intelligence OOOOOOOOO  Intelligence OOOOOOOOO 

Agreeableness OOOOOOOOO  Agreeableness OOOOOOOOO 

Sincerity OOOOOOOOO  Sincerity OOOOOOOOO 
     

In general, what is the overall desirability of person 2’s partner? 

Please, mark an “x” in the line below to inform your opinion: 
 

 

              Not desirable at all                       Extremely desirable 
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Person 3

 

F. N. is a distinguished lawyer; her advice is valued by many large companies and she 

deals only with cases that involve a lot of money. Several of her acquaintances believe 

she could be a model. They also say that she is selfish, that she does not accept advice 

from others, and that she is always criticizing and finding flaws in other peoples’ 

work. 

 

Description:  Partner description: 
Attractive Face OOOOOOOOO  Attractive Face OOOOOOOOO 

Attractive Body OOOOOOOOO  Attractive Body OOOOOOOOO 

Good Health OOOOOOOOO  Good Health OOOOOOOOO 

Good Financial Status OOOOOOOOO  Good Financial Status OOOOOOOOO 

Sociability OOOOOOOOO  Sociability OOOOOOOOO 

Ambition/Hard Worker OOOOOOOOO  Ambition/Hard Worker OOOOOOOOO 

Intelligence OOOOOOOOO  Intelligence OOOOOOOOO 

Agreeableness OOOOOOOOO  Agreeableness OOOOOOOOO 

Sincerity OOOOOOOOO  Sincerity OOOOOOOOO 
     

In general, what is the overall desirability of person 3’s partner? 

Please, mark an “x” in the line below to inform your opinion: 
 

 

              Not desirable at all                       Extremely desirable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Person 4

 

Men think R. P. is hot. She exercises regularly and takes good care of her health and 

her body. She is snob; she feels superior to others and is a know-it-all. She has few 

friends because she is very judgmental. She works as a telemarketer at a local 

company, working double shifts. Due to lack of time and a low salary, she cannot go 

out often with her friends. 

 

Description:  Partner description: 

Attractive Face OOOOOOOOO  Attractive Face OOOOOOOOO 

Attractive Body OOOOOOOOO  Attractive Body OOOOOOOOO 

Good Health OOOOOOOOO  Good Health OOOOOOOOO 

Good Financial Status OOOOOOOOO  Good Financial Status OOOOOOOOO 

Sociability OOOOOOOOO  Sociability OOOOOOOOO 

Ambition/Hard Worker OOOOOOOOO  Ambition/Hard Worker OOOOOOOOO 

Intelligence OOOOOOOOO  Intelligence OOOOOOOOO 

Agreeableness OOOOOOOOO  Agreeableness OOOOOOOOO 

Sincerity OOOOOOOOO  Sincerity OOOOOOOOO 
     

In general, what is the overall desirability of person 4’s partner? 

Please, mark an “x” in the line below to inform your opinion: 
 

 

              Not desirable at all                       Extremely desirable 
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Person 5

 

C. H. holds a high rank in the military where she coordinates several major operations. 

She earns much more than her same-age friends. She is ugly; people who know her 

say that looks are not her strong point. All her friends love her. They consider C.H. an 

amusing and easy-going person who is nevertheless very competent and responsible 

for her age. 

 

Description:  Partner description: 
Attractive Face OOOOOOOOO  Attractive Face OOOOOOOOO 

Attractive Body OOOOOOOOO  Attractive Body OOOOOOOOO 

Good Health OOOOOOOOO  Good Health OOOOOOOOO 

Good Financial Status OOOOOOOOO  Good Financial Status OOOOOOOOO 

Sociability OOOOOOOOO  Sociability OOOOOOOOO 

Ambition/Hard Worker OOOOOOOOO  Ambition/Hard Worker OOOOOOOOO 

Intelligence OOOOOOOOO  Intelligence OOOOOOOOO 

Agreeableness OOOOOOOOO  Agreeableness OOOOOOOOO 

Sincerity OOOOOOOOO  Sincerity OOOOOOOOO 
     

In general, what is the overall desirability of person 5’s partner? 

Please, mark an “x” in the line below to inform your opinion: 
 

 

              Not desirable at all                       Extremely desirable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Person 6

 

D. M.’s appearance does not appeal to men. Many people say she looks strange. She is 

a nice, supportive woman who is always smiling and willing to help her friends. She 

works as a salesperson in a shop near the city center. Financially speaking, her job is 

not very good because it pays poorly and does not allow her many luxuries. 

 

Description:  Partner description: 

Attractive Face OOOOOOOOO  Attractive Face OOOOOOOOO 

Attractive Body OOOOOOOOO  Attractive Body OOOOOOOOO 

Good Health OOOOOOOOO  Good Health OOOOOOOOO 

Good Financial Status OOOOOOOOO  Good Financial Status OOOOOOOOO 

Sociability OOOOOOOOO  Sociability OOOOOOOOO 

Ambition/Hard Worker OOOOOOOOO  Ambition/Hard Worker OOOOOOOOO 

Intelligence OOOOOOOOO  Intelligence OOOOOOOOO 

Agreeableness OOOOOOOOO  Agreeableness OOOOOOOOO 

Sincerity OOOOOOOOO  Sincerity OOOOOOOOO 
     

In general, what is the overall desirability of person 6’s partner? 

Please, mark an “x” in the line below to inform your opinion: 
 

 

              Not desirable at all                       Extremely desirable 
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Person 7

 

In terms of physical attractiveness V. S. is well below average. Some people consider 

her asymmetrical and unpleasant to look at. Nobody likes to be around her because 

they consider her an irritating and shady person. She earns a high salary as a manager 

of a major industrial company. 

 

Description:  Partner description: 
Attractive Face OOOOOOOOO  Attractive Face OOOOOOOOO 

Attractive Body OOOOOOOOO  Attractive Body OOOOOOOOO 

Good Health OOOOOOOOO  Good Health OOOOOOOOO 

Good Financial Status OOOOOOOOO  Good Financial Status OOOOOOOOO 

Sociability OOOOOOOOO  Sociability OOOOOOOOO 

Ambition/Hard Worker OOOOOOOOO  Ambition/Hard Worker OOOOOOOOO 

Intelligence OOOOOOOOO  Intelligence OOOOOOOOO 

Agreeableness OOOOOOOOO  Agreeableness OOOOOOOOO 

Sincerity OOOOOOOOO  Sincerity OOOOOOOOO 
     

In general, what is the overall desirability of person 7’s partner? 

Please, mark an “x” in the line below to inform your opinion: 
 

 

              Not desirable at all                       Extremely desirable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Person 8

 

Men consider M. H. terrible looking. She is self-centered and unreliable. She does not 

have many friends and even her closest friends do not enjoy spending time with her. 

She works as a waitress in a café that is near her home. Although she enjoys her job, 

she does not earn much money. 

 

Description:  Partner description: 

Attractive Face OOOOOOOOO  Attractive Face OOOOOOOOO 

Attractive Body OOOOOOOOO  Attractive Body OOOOOOOOO 

Good Health OOOOOOOOO  Good Health OOOOOOOOO 

Good Financial Status OOOOOOOOO  Good Financial Status OOOOOOOOO 

Sociability OOOOOOOOO  Sociability OOOOOOOOO 

Ambition/Hard Worker OOOOOOOOO  Ambition/Hard Worker OOOOOOOOO 

Intelligence OOOOOOOOO  Intelligence OOOOOOOOO 

Agreeableness OOOOOOOOO  Agreeableness OOOOOOOOO 

Sincerity OOOOOOOOO  Sincerity OOOOOOOOO 
     

In general, what is the overall desirability of person 8’s partner? 

Please, mark an “x” in the line below to inform your opinion: 
 

 

              Not desirable at all                       Extremely desirable 
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About you 

 

Your gender: 

( 1 ) Female 

( 2 ) Male 

 

How old are you? ______  

 

How tall are you? ______ft ______in  

 

What best describes your sexual orientation? 

( 1 ) Exclusively heterosexual 

( 2 ) Mostly heterosexual 

( 3 ) Mostly homosexual 

( 4 ) Exclusively homosexual 

( 5 ) Transsexual 

( 6 ) Other 

 

What is your ethnicity? 

( 1 ) Hispanic 

( 2 ) Native American 

( 3 ) African 

( 4 ) Asian 

( 5 ) European 

( 6 ) Pacific Islander  

( 7 ) Mixed ethnicity 

( 8 ) Other ______________________ 

 

On average, what is your monthly expenditure on beauty products and beauty treatments? 

(For example: hair products, moisturizer, make-up, nail-treatment) $ ___________ 

 

How many times a week do you work-out (For example: cardio, weights, yoga)? ________ 

times 

How long does each work-out session last? _______minutes ________hours 

 

If you were going out tonight looking for a romantic relationship, what would you expect to find? 

Please, mark an “x” in the line below to inform your opinion: 

 

More women 

looking for partners 
 

More men 

looking for partners 

 

The study is finished. Thank you for your participation. F1 
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Apêndice G. Questionário para os participantes americanos do sexo masculino. 
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Introduction 

 

Thank you for agreeing to participate. You can skip any question you 

don’t want to answer.  

 

We are examining differences and similarities within couples. There 

are no right answers; we only want to know what you think. Your 

participation is worthwhile only if you answer completely honestly. 

 

In the following pages you will be introduced to eight people. Please 

read the description of each person. Afterward, you will be asked to 

describe the person; next you will be asked to describe the person’s 

probable partner.  

 

You will describe the person and their probable partner by filling in 

the circles that represent nine specific attributes. The more full circles, 

the more that person has the attribute. For example: 

 

Intelligence ●●○○○○○○○  To describe someone who is unintelligent 

   

Intelligence ●●●●●●●●○  To describe someone who is very intelligent 

 

Finally you will be asked to describe the overall desirability of 

person’s partner by placing an “x” along a line. For example, this 

mark means the partner is moderately desirable: 

 
 

 

              Not desirable at all                       Extremely desirable 

 

At the very end you will be asked to complete a short questionnaire 

about yourself. 
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Person 1 

 

M. P. is an easy-going, competent man. He is always helpful to other people even if he 

has to stop what he is doing. He became a government diplomat a few years ago. Now 

he has a good salary and few expenses so he has a lot of money to spend however he 

likes. Given his physical characteristics, many people find that M. P. is a very 

attractive man; some say it's hard to take their eyes off him. 
 

Description:  Partner description: 
Attractive Face OOOOOOOOO  Attractive Face OOOOOOOOO 

Attractive Body OOOOOOOOO  Attractive Body OOOOOOOOO 

Good Health OOOOOOOOO  Good Health OOOOOOOOO 

Good Financial Status OOOOOOOOO  Good Financial Status OOOOOOOOO 

Sociability OOOOOOOOO  Sociability OOOOOOOOO 

Ambition/Hard Worker OOOOOOOOO  Ambition/Hard Worker OOOOOOOOO 

Intelligence OOOOOOOOO  Intelligence OOOOOOOOO 

Agreeableness OOOOOOOOO  Agreeableness OOOOOOOOO 

Sincerity OOOOOOOOO  Sincerity OOOOOOOOO 
     

In general, what is the overall desirability of person 1’s partner? 

Please, mark an “x” in the line below to inform your opinion: 
 

 

              Not desirable at all                       Extremely desirable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Person 2

 

Several people believe that T. L. is extremely handsome. Many even use him as a 

reference when they want to describe a very good-looking man. He is a janitor; his job 

leaves him little free time and not much spending money. Everyone who knows him 

says that he is funny; people enjoy being around him. 

 

Description:  Partner description: 

Attractive Face OOOOOOOOO  Attractive Face OOOOOOOOO 

Attractive Body OOOOOOOOO  Attractive Body OOOOOOOOO 

Good Health OOOOOOOOO  Good Health OOOOOOOOO 

Good Financial Status OOOOOOOOO  Good Financial Status OOOOOOOOO 

Sociability OOOOOOOOO  Sociability OOOOOOOOO 

Ambition/Hard Worker OOOOOOOOO  Ambition/Hard Worker OOOOOOOOO 

Intelligence OOOOOOOOO  Intelligence OOOOOOOOO 

Agreeableness OOOOOOOOO  Agreeableness OOOOOOOOO 

Sincerity OOOOOOOOO  Sincerity OOOOOOOOO 
     

In general, what is the overall desirability of person 2’s partner? 

Please, mark an “x” in the line below to inform your opinion: 
 

 

              Not desirable at all                       Extremely desirable 
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Person 3

 

F. N. is a distinguished lawyer; his advice is valued by many large companies and he 

deals only with cases that involve a lot of money. Several of his acquaintances believe 

he could be a model. They also say that he is selfish, that he does not accept advice 

from others, and that he is always criticizing and finding flaws in other peoples’ work. 

 

Description:  Partner description: 
Attractive Face OOOOOOOOO  Attractive Face OOOOOOOOO 

Attractive Body OOOOOOOOO  Attractive Body OOOOOOOOO 

Good Health OOOOOOOOO  Good Health OOOOOOOOO 

Good Financial Status OOOOOOOOO  Good Financial Status OOOOOOOOO 

Sociability OOOOOOOOO  Sociability OOOOOOOOO 

Ambition/Hard Worker OOOOOOOOO  Ambition/Hard Worker OOOOOOOOO 

Intelligence OOOOOOOOO  Intelligence OOOOOOOOO 

Agreeableness OOOOOOOOO  Agreeableness OOOOOOOOO 

Sincerity OOOOOOOOO  Sincerity OOOOOOOOO 
     

In general, what is the overall desirability of person 3’s partner? 

Please, mark an “x” in the line below to inform your opinion: 
 

 

              Not desirable at all                       Extremely desirable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Person 4

 

Women think R. P. is hot. He exercises regularly and takes good care of his health and 

his body. He is snob; he feels superior to others and is a know-it-all. He has few 

friends because he is very judgmental. He works as a telemarketer at a local company, 

working double shifts. Due to lack of time and a low salary, he cannot go out often 

with his friends. 
 

Description:  Partner description: 

Attractive Face OOOOOOOOO  Attractive Face OOOOOOOOO 

Attractive Body OOOOOOOOO  Attractive Body OOOOOOOOO 

Good Health OOOOOOOOO  Good Health OOOOOOOOO 

Good Financial Status OOOOOOOOO  Good Financial Status OOOOOOOOO 

Sociability OOOOOOOOO  Sociability OOOOOOOOO 

Ambition/Hard Worker OOOOOOOOO  Ambition/Hard Worker OOOOOOOOO 

Intelligence OOOOOOOOO  Intelligence OOOOOOOOO 

Agreeableness OOOOOOOOO  Agreeableness OOOOOOOOO 

Sincerity OOOOOOOOO  Sincerity OOOOOOOOO 
     

In general, what is the overall desirability of person 4’s partner? 

Please, mark an “x” in the line below to inform your opinion: 
 

 

              Not desirable at all                       Extremely desirable 
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Person 5

 

C. H. holds a high rank in the military where he coordinates several major operations. 

He earns much more than his same-age friends. He is ugly; people who know him say 

that looks are not his strong point. All his friends love him. They consider C.H. an 

amusing and easy-going person who is nevertheless very competent and responsible 

for his age. 
 

Description:  Partner description: 
Attractive Face OOOOOOOOO  Attractive Face OOOOOOOOO 

Attractive Body OOOOOOOOO  Attractive Body OOOOOOOOO 

Good Health OOOOOOOOO  Good Health OOOOOOOOO 

Good Financial Status OOOOOOOOO  Good Financial Status OOOOOOOOO 

Sociability OOOOOOOOO  Sociability OOOOOOOOO 

Ambition/Hard Worker OOOOOOOOO  Ambition/Hard Worker OOOOOOOOO 

Intelligence OOOOOOOOO  Intelligence OOOOOOOOO 

Agreeableness OOOOOOOOO  Agreeableness OOOOOOOOO 

Sincerity OOOOOOOOO  Sincerity OOOOOOOOO 
     

In general, what is the overall desirability of person 5’s partner? 

Please, mark an “x” in the line below to inform your opinion: 
 

 

              Not desirable at all                       Extremely desirable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Person 6

 

D.M.’s appearance does not appeal to women. Many people say he looks strange. He 

is a nice, supportive man who is always smiling and willing to help his friends. He 

works as a salesperson in a shop near the city center. Financially speaking, his job is 

not very good because it pays poorly and does not allow him many luxuries. 

 

Description:  Partner description: 

Attractive Face OOOOOOOOO  Attractive Face OOOOOOOOO 

Attractive Body OOOOOOOOO  Attractive Body OOOOOOOOO 

Good Health OOOOOOOOO  Good Health OOOOOOOOO 

Good Financial Status OOOOOOOOO  Good Financial Status OOOOOOOOO 

Sociability OOOOOOOOO  Sociability OOOOOOOOO 

Ambition/Hard Worker OOOOOOOOO  Ambition/Hard Worker OOOOOOOOO 

Intelligence OOOOOOOOO  Intelligence OOOOOOOOO 

Agreeableness OOOOOOOOO  Agreeableness OOOOOOOOO 

Sincerity OOOOOOOOO  Sincerity OOOOOOOOO 
     

In general, what is the overall desirability of person 6’s partner? 

Please, mark an “x” in the line below to inform your opinion: 
 

 

              Not desirable at all                       Extremely desirable 
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Person 7

 

In terms of physical attractiveness V. S. is well below average. Some people consider 

him asymmetrical and unpleasant to look at. Nobody likes to be around him because 

they consider him an irritating and shady person. He earns a high salary as a manager 

of a major industrial company. 

 

Description:  Partner description: 
Attractive Face OOOOOOOOO  Attractive Face OOOOOOOOO 

Attractive Body OOOOOOOOO  Attractive Body OOOOOOOOO 

Good Health OOOOOOOOO  Good Health OOOOOOOOO 

Good Financial Status OOOOOOOOO  Good Financial Status OOOOOOOOO 

Sociability OOOOOOOOO  Sociability OOOOOOOOO 

Ambition/Hard Worker OOOOOOOOO  Ambition/Hard Worker OOOOOOOOO 

Intelligence OOOOOOOOO  Intelligence OOOOOOOOO 

Agreeableness OOOOOOOOO  Agreeableness OOOOOOOOO 

Sincerity OOOOOOOOO  Sincerity OOOOOOOOO 
     

In general, what is the overall desirability of person 7’s partner? 

Please, mark an “x” in the line below to inform your opinion: 
 

 

              Not desirable at all                       Extremely desirable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Person 8

 

Women consider M. H. terrible looking. He is self-centered and unreliable. He does 

not have many friends and even his closest friends do not enjoy spending time with 

him. He works as a waiter in a café that is near his home. Although he enjoys his job, 

he does not earn much money. 

 

Description:  Partner description: 

Attractive Face OOOOOOOOO  Attractive Face OOOOOOOOO 

Attractive Body OOOOOOOOO  Attractive Body OOOOOOOOO 

Good Health OOOOOOOOO  Good Health OOOOOOOOO 

Good Financial Status OOOOOOOOO  Good Financial Status OOOOOOOOO 

Sociability OOOOOOOOO  Sociability OOOOOOOOO 

Ambition/Hard Worker OOOOOOOOO  Ambition/Hard Worker OOOOOOOOO 

Intelligence OOOOOOOOO  Intelligence OOOOOOOOO 

Agreeableness OOOOOOOOO  Agreeableness OOOOOOOOO 

Sincerity OOOOOOOOO  Sincerity OOOOOOOOO 
     

In general, what is the overall desirability of person 8’s partner? 

Please, mark an “x” in the line below to inform your opinion: 
 

 

              Not desirable at all                       Extremely desirable 
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About you 

 

Your gender: 

( 1 ) Female 

( 2 ) Male 

 

How old are you? ______  

 

How tall are you? ______ft ______in  

 

What best describes your sexual orientation? 

( 1 ) Exclusively heterosexual 

( 2 ) Mostly heterosexual 

( 3 ) Mostly homosexual 

( 4 ) Exclusively homosexual 

( 5 ) Transsexual 

( 6 ) Other 

 

What is your ethnicity? 

( 1 ) Hispanic 

( 2 ) Native American 

( 3 ) African 

( 4 ) Asian 

( 5 ) European 

( 6 ) Pacific Islander  

( 7 ) Mixed ethnicity 

( 8 ) Other ______________________ 

 

On average, what is your monthly expenditure on beauty products and beauty treatments? 

(For example: hair products, moisturizer, make-up, nail-treatment) $ ___________ 

 

How many times a week do you work-out (For example: cardio, weights, yoga)? ________ 

times 

How long does each work-out session last? _______minutes ________hours 

 

If you were going out tonight looking for a romantic relationship, what would you expect to find? 

Please, mark an “x” in the line below to inform your opinion: 

 

More women 

looking for partners 
 

More men 

looking for partners 

 

The study is finished. Thank you for your participation. M1 
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Apêndice H. Modelo de apresentação dos sujeitos-estímulo, descrições dos sujeitos-estímulo 

por condição experimental e questionário para os participantes brasileiros do sexo feminino 

para a etapa 2. 
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Modelo de apresentação dos sujeitos estímulo: 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia 

 Projeto: O contexto na escolha de parceiros românticos  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sujeito 1 

 A. P. é uma mulher muito sociável. Ela conhece muitas pessoas e possui 

muitos amigos que adoram sua companhia. Atualmente administra uma grande 

organização internacional e está sempre viajando para diversos países e lidando 

com pessoas importantes. Fica sempre instalada nos melhores hotéis e aproveita 

para conhecer o que cada lugar tem a oferecer de melhor. No quesito 

atratividade física, ela faz bastante sucesso entre os indivíduos do sexo oposto. 

Também pratica atividade física regularmente e cuida bem da sua saúde e de seu 

físico. 
Obs: O nome dos sujeitos foi indicado por meio de siglas para preservar sua identidade. 

CM11 

 

FOTOGRAFIA 

SELECIONADA 
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Descrições dos sujeitos-estímulo femininos por condição experimental: 

 

Condição 1 

[Atratividade física = Alta / Habilidades social = Alta / Status financeiro = Alto] 

 

Sujeito 1: A. P. é uma mulher muito sociável. Ela conhece muitas pessoas e possui muitos amigos 

que adoram sua companhia. Atualmente administra uma grande organização internacional e está 

sempre viajando para diversos países e lidando com pessoas importantes. Fica sempre instalada nos 

melhores hotéis e aproveita para conhecer o que cada lugar tem a oferecer de melhor. No quesito 

atratividade física, ela faz bastante sucesso entre os indivíduos do sexo oposto. Também pratica 

atividade física regularmente e cuida bem da sua saúde e de seu físico. 

 

Sujeito 2: Em relação à aparência e porte muitas pessoas falam que C. H. é muito bonita. Alguns 

conhecidos dizem que ela se parece com uma modelo internacional. É considerada uma mulher 

competente e de fácil relacionamento, está sempre disposta a auxiliar as outras pessoas, mesmo que 

seus afazeres sejam deixando para segundo plano. Ela é uma advogada renomada e sua assessoria é 

disputada por muitas empresas de grande porte, pois lida apenas com processos que envolvem muito 

dinheiro. 

 

Sujeito 3: E. O. é uma pessoa otimista e divertida. Ela sempre busca ver o lado bom das coisas e é 

sempre convidada para festas por ser uma boa companhia. Administra uma grande propriedade rural 

que herdou desde pequena. Sua atividade permite que ela tenha um elevado poder aquisitivo. Tendo 

em vista suas características físicas, muitas pessoas consideram que E. O. é uma pessoa muito 

atraente, alguns relatam que é difícil tirar os olhos dela. 

 

Sujeito 4: Muitas mulheres consideram G. M. linda. Ela já foi chamada várias vezes para ser 

fotografada profissionalmente para divulgação de diversos produtos. Muitos dizem que ela é uma 

mulher carismática, prestativa e envolvida na solução dos problemas das pessoas que estão a sua 

volta. Profissionalmente, ocupa o posto de general na atividade militar e com seu trabalho coordena 

vários programas importantes. Ganha muito mais dinheiro que suas amigas com mesma idade e em 

outras profissões. 

 

Sujeito 5: Todos os amigos de I. P. a adoram. Eles a acham uma pessoa muito fácil de lidar, divertida 

e responsável, além de ser muito experiente para a sua idade. Com relação a atratividade física, ela é 

considerada uma mulher extremamente atraente, sendo muitas vezes elogiada pelos indivíduos do 

sexo oposto. Ganha muito dinheiro com a atividade que exerce, pois agora é a gerente de uma grande 

empresa muito conhecida no ramo industrial. 

 

Sujeito 6: L. M. é uma pessoa agradável e solidária que está sempre sorrindo e disposta a ajudar os 

amigos. Ela se tornou diplomata há poucos anos, atualmente tem um ótimo salário e poucas despesas, 

possuindo assim dinheiro para gastar como e quando quiser. Possui uma beleza física bem acima da 

média e vários conhecidos acreditam que ela poderia até ganhar dinheiro com sua imagem. 

 

Sujeito 7: N. T. é uma mulher honesta que apresenta um ótimo senso de humor. Nos horários vagos 

presta trabalhos voluntários, pois sempre gosta de estar próximo das pessoas necessitadas. Ela é uma 

médica muito requisitada e possui duas clínicas na qual trabalha e administra. Mantém um ganho de 

renda muito acima que o de muitos colegas na área. Diversas pessoas consideram que N. T. possui 

características físicas extremamente bonitas, muitos até utilizam sua imagem como referência quando 

querem descrever uma pessoa muito atraente. 

 

Sujeito 8: P. C. é uma banqueira muito competente e através de sua profissão ela pode sempre 

adquirir o que existe de melhor. Apresenta uma beleza sedutora e suas características físicas chamam 

a atenção das pessoas ao seu redor. Todas as pessoas que a conhecem falam que ela é uma pessoa de 

ótima convivência e gostam de estar ao seu lado. 
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Condição 2 

[Atratividade física = Alta / Habilidades social = Alta / Status financeiro = Baixo] 

 

Sujeito 1: A. P. é uma mulher muito sociável. Ela conhece muitas pessoas e possui muitos amigos 

que adoram sua companhia. É porteira noturna em uma pousada pequena da cidade e apesar de 

trabalhar toda noite a quantidade de dinheiro que ganha está bem abaixo da media dos demais 

porteiros. No quesito atratividade física, faz bastante sucesso entre os indivíduos do sexo oposto. 

Também pratica atividade física regularmente e cuida bem da sua saúde e de seu físico.  

 

Sujeito 2: Em relação à aparência e porte muitas pessoas falam que C. H. é muito bonita. Alguns 

conhecidos dizem que ela se parece com uma modelo internacional. É considerada uma mulher 

competente e de fácil relacionamento, está sempre disposta a auxiliar as outras pessoas, mesmo que 

seus afazeres sejam deixando para segundo plano. Ela trabalha como balconista em uma loja de um 

bairro mais afastado do centro. Aprecia as mercadorias, mas seu salário não permite comprá-las.  

 

Sujeito 3: E. O. é uma pessoa otimista e divertida. Ela sempre busca ver o lado bom das coisas e é 

sempre convidada para festas por ser uma boa companhia. Exerce a profissão de motorista, trabalho 

muito cansativo e que não permite a compra de produtos além das necessidades básicas. Tendo em 

vista suas características físicas, muitas pessoas consideram que E. O. é uma pessoa muito atraente, 

alguns relatam que é difícil tirar os olhos dela. 

 

Sujeito 4: Muitas mulheres consideram G. M. linda. Ela já foi chamada várias vezes para ser 

fotografada profissionalmente para divulgação de diversos produtos. Muitos dizem que ela é uma 

mulher carismática, prestativa e envolvida na solução dos problemas das pessoas que estão a sua 

volta. Ela trabalha como atendente de um estabelecimento comercial no centro da cidade. 

Financeiramente falando, a atividade que exerce não é muito vantajosa, pois a renda obtida não 

permite que tenha luxos.  

 

Sujeito 5: Todos os amigos de I. P. a adoram. Eles a acham uma pessoa muito fácil de lidar, divertida 

e responsável, além de ser muito experiente para a sua idade. Com relação a atratividade física, ela é 

considerada uma mulher extremamente atraente, sendo muitas vezes elogiada pelos indivíduos do 

sexo oposto. Trabalha como faxineira em uma instituição, atividade que ocupa a maior parte de seu 

tempo e que não fornece um bom salário. 

 

Sujeito 6: L. M. é uma pessoa agradável e solidária que está sempre sorrindo e disposta a ajudar os 

amigos. Ela exerce a atividade de mecânica, tanto de carro quanto de motos. Com esta atividade 

ganha pouco dinheiro e algumas vezes têm dificuldade para pagar suas contas. Possui uma beleza 

física bem acima da média e vários conhecidos acreditam que ela poderia até ganhar dinheiro com sua 

imagem. 

 

Sujeito 7: N. T. é uma mulher honesta que apresenta um ótimo senso de humor. Nos horários vagos 

presta trabalhos voluntários, pois sempre gosta de estar próximo das pessoas necessitadas. Atua como 

telefonista em uma empresa local, trabalhando dois expedientes. Não pode sair muito com seus 

amigos por falta de tempo e baixa remuneração. Diversas pessoas consideram que N. T. possui 

características físicas extremamente bonitas, muitos até utilizam sua imagem como referência quando 

querem descrever uma pessoa muito atraente. 

 

Sujeito 8: P. C. é garçonete de uma lanchonete que fica próxima a praça de seu bairro, apesar de 

gostar muito do que faz não consegue obter muito dinheiro com esta atividade. Apresenta uma beleza 

sedutora e suas características físicas chamam a atenção das pessoas ao seu redor. Todas as pessoas 

que a conhecem falam que ela é uma pessoa de ótima convivência e gostam de estar ao seu lado. 

 

Condição 3 

[Atratividade física = Alta / Habilidades social = Baixa / Status financeiro = Alto] 
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Sujeito 1: Muitas pessoas falam que A. P. é uma mulher de difícil convivência. Raramente algo lhe 

agrada e por esse motivo possui poucos amigos. Atualmente administra uma grande organização 

internacional e está sempre viajando para diversos países e lidando com pessoas importantes. Fica 

sempre instalada nos melhores hotéis e aproveita para conhecer o que cada lugar tem a oferecer de 

melhor. No quesito atratividade física, ela faz bastante sucesso entre os indivíduos do sexo oposto. 

Também pratica atividades físicas regularmente e cuida bem da sua saúde e de seu físico. 

 

Sujeito 2: Em relação à aparência e porte muitas pessoas falam que C. H. é muito bonita. Alguns 

conhecidos dizem que ela se parece com uma modelo internacional. . É uma pessoa introvertida, 

impulsiva, agressiva e ignorante. O convívio com C. H. é muito difícil. Ela é uma advogada renomada 

e sua assessoria é disputada por muitas empresas de grande porte, pois lida apenas com processos que 

envolvem muito dinheiro. 

 

Sujeito 3: E. O. é esnobe, se sente superior aos demais e acredita ser a “dona da verdade”. Possui 

poucos amigos, pois sempre os discrimina. Ela administra uma grande propriedade rural que herdou 

desde pequena. Sua atividade permite que ela tenha um elevado poder aquisitivo. Tendo em vista suas 

características físicas, muitas pessoas consideram que E. O. é uma pessoa muito atraente, alguns 

relatam que é difícil tirar os olhos dela. 

 

Sujeito 4: Muitas mulheres consideram G. M. linda. Ela já foi chamada várias vezes para ser 

fotografada profissionalmente para divulgação de diversos produtos. Falam que ela é egocêntrica, não 

aceita opinião de terceiros e está sempre criticando e colocando defeitos no trabalho dos outros. 

Profissionalmente, ocupa o posto de general na atividade militar e com seu trabalho coordena vários 

programas importantes. Ganha muito mais dinheiro que suas amigas com mesma idade e em outras 

profissões. 

 

Sujeito 5: As pessoas não costumam se aproximar muito de I. P. por ser mal educada e antipática. 

Está sempre mal humorada e prefere ficar sozinha. Com relação a atratividade física, ela é 

considerada uma mulher extremamente atraente, sendo muitas vezes elogiada pelos indivíduos do 

sexo oposto. Ganha muito dinheiro com a atividade que exerce, pois agora é a gerente de uma grande 

empresa muito conhecida no ramo industrial. 

Sujeito 6: L. M. é uma mulher egoísta e pouco confiável. Não possui muitos amigos e mesmo as 

pessoas mais próximas não a consideram uma boa companhia. Ela se tornou diplomata há poucos 

anos, atualmente possui um ótimo salário e poucas despesas, possuindo assim dinheiro para gastar 

como e quando quiser. Possui uma beleza física bem acima da média e vários conhecidos acreditam 

que ela poderia até ganhar dinheiro com sua imagem. 

 

Sujeito 7: N. T. espanta as pessoas a sua volta, pois é considerada uma mulher extremamente 

complicada de se lidar já que possui uma personalidade forte e não considera a opinião das outras 

pessoas. Ela é uma médica muito requisitada, possui duas clínicas na qual trabalha e administra. 

Mantém um ganho de renda muito acima que o de muitos colegas na área. Diversas pessoas 

consideram que N. T. possui características físicas extremamente bonitas, muitos até utilizam sua 

imagem como referência quando querem descrever uma pessoa muito atraente. 

 

Sujeito 8: P. C. é uma banqueira muito competente e através de sua profissão ela pode sempre 

adquirir o que existe de melhor. Apresenta uma beleza sedutora e suas características físicas chamam 

a atenção das pessoas ao seu redor. Ninguém consegue ficar muito tempo ao seu lado, pois muitos a 

consideram dissimulada, irritante e oportunista. 

 

Condição 4 

[Atratividade física = Alta / Habilidades social = Baixa / Status financeiro = Baixo] 

 

Sujeito 1: Muitas pessoas falam que A. P. é uma mulher de difícil convivência. Raramente algo lhe 

agrada e por esse motivo possui poucos amigos. É porteira noturna em uma pousada pequena da 

cidade e apesar de trabalhar toda noite a quantidade de dinheiro que ganha está bem abaixo da media 
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dos demais porteiros. No quesito atratividade física, ela faz bastante sucesso entre os indivíduos do 

sexo oposto. Também pratica atividade física regularmente e cuida bem da sua saúde e de seu físico. 

 

Sujeito 2: Em relação à aparência e porte muitas pessoas falam que C. H. é muito bonita. Alguns 

conhecidos dizem que ela se parece com uma modelo internacional. É uma pessoa introvertida, 

impulsiva, agressiva e ignorante. O convívio com C. H. é muito difícil. Ela trabalha como balconista 

em uma loja de um bairro mais afastado do centro. Aprecia as mercadorias, mas seu salário não 

permite comprá-las. 

 

Sujeito 3: E. O. é esnobe, se sente superior aos demais e acredita ser a “dona da verdade”. Possui 

poucos amigos, pois sempre os discrimina. Exerce a profissão de motorista, trabalho muito cansativo 

e que não permite a compra de produtos além das necessidades básicas. Tendo em vista suas 

características físicas, muitas pessoas consideram que E. O. é uma pessoa muito atraente, alguns 

relatam que é difícil tirar os olhos dela. 

 

Sujeito 4: Muitas mulheres consideram G. M. linda. Ela já foi chamada várias vezes para ser 

fotografada profissionalmente para divulgação de diversos produtos. Falam que ela é egocêntrica, não 

aceita opinião de terceiros e está sempre criticando e colocando defeitos no trabalho dos outros. Ela 

trabalha como atendente de um estabelecimento comercial no centro da cidade. Financeiramente 

falando, a atividade que exerce não é muito vantajosa, pois a renda obtida não permite que tenha 

luxos. 

 

Sujeito 5: As pessoas não costumam se aproximar muito de I. P. por ser mal educada e antipática. 

Está sempre mal humorada e prefere ficar sozinha. Com relação a atratividade física, ela é 

considerada uma mulher extremamente atraente, sendo muitas vezes elogiada pelos indivíduos do 

sexo oposto. Trabalha como faxineira em uma instituição, atividade que ocupa a maior parte de seu 

tempo e que não fornece um bom salário. 

 

Sujeito 6: L. M. é uma mulher egoísta e pouco confiável. Não possui muitos amigos e mesmo as 

pessoas mais próximas não a consideram uma boa companhia. Ela exerce a atividade de mecânica, 

tanto de carro quanto de motos. Com esta atividade ganha pouco dinheiro e algumas vezes têm 

dificuldade para pagar suas contas. Possui uma beleza física bem acima da média e vários conhecidos 

acreditam que ela poderia até ganhar dinheiro com sua imagem. 

 

Sujeito 7: N. T. espanta as pessoas a sua volta, pois é considerada uma mulher extremamente 

complicada de se lidar, já que possui uma personalidade forte e não considera a opinião das outras 

pessoas. Atua como telefonista em uma empresa local, trabalhando dois expedientes. Não pode sair 

muito com seus amigos por falta de tempo e baixa remuneração. Diversas pessoas consideram que N. 

T. possui características físicas extremamente bonitas, muitos até utilizam sua imagem como 

referência quando querem descrever uma pessoa muito atraente. 

 

Sujeito 8: P. C. é garçonete de uma lanchonete que fica próxima a praça de seu bairro, apesar de 

gostar muito do que faz não consegue obter muito dinheiro com esta atividade. Apresenta uma beleza 

sedutora e suas características físicas chamam a atenção das pessoas ao seu redor. Ninguém consegue 

ficar muito tempo ao seu lado, pois muitos a consideram dissimulada, irritante e oportunista. 

 

Condição 5 

[Atratividade física = Baixa / Habilidades social = Alta / Status financeiro = Alto] 

 

Sujeito 1: A. P. é uma mulher muito sociável. Ela conhece muitas pessoas e possui muitos amigos 

que adoram sua companhia. Atualmente administra uma grande organização internacional e está 

sempre viajando para diversos países e lidando com pessoas importantes. Fica sempre instalada nos 

melhores hotéis e aproveita para conhecer o que cada lugar tem a oferecer de melhor. Quanto a beleza 

física, não é capaz de atrair a atenção de outras pessoas. Muitos dizem que sua aparência é estranha, 

uma vez que está bem abaixo da média. 
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Sujeito 2: Os homens consideram os atributos físicos de C. H. desinteressantes, relatando sua 

atratividade física como sendo desagradável. É considerada uma mulher competente e de fácil 

relacionamento, está sempre disposta a auxiliar as outras pessoas, mesmo que seus afazeres sejam 

deixando para segundo plano. Ela é uma advogada renomada e sua assessoria é disputada por muitas 

empresas de grande porte, pois lida apenas com processos que envolvem muito dinheiro. 

 

Sujeito 3: E. O. é uma pessoa otimista e divertida. Ela sempre busca ver o lado bom das coisas e é 

sempre convidada para festas por ser uma boa companhia. Ela administra uma grande propriedade 

rural que herdou desde pequena. Sua atividade permite que ela tenha um elevado poder aquisitivo. De 

acordo com algumas pessoas, as características físicas de E. O. podem ser consideradas 

desagradáveis. 

 

Sujeito 4: O aspecto físico de G. M. é bastante desagradável. Muitos conhecidos consideram que sua 

atratividade física é extremamente baixa, o que chega a chamar a atenção das pessoas. Muitos dizem 

que ela é uma mulher carismática, prestativa e envolvida na solução dos problemas das pessoas que 

estão a sua volta. Profissionalmente, ocupa o posto de general na atividade militar e com seu trabalho 

ela coordena vários programas importantes. Ganha muito mais dinheiro que suas amigas com mesma 

idade e em outras profissões. 

 

Sujeito 5: Todos os amigos de I. P. a adoram. Eles a acham uma pessoa muito fácil de lidar, divertida 

e responsável, além de ser muito experiente para a sua idade. Ela é considerada, pela maioria das 

pessoas, como uma pessoa que possui traços físicos muito pouco atraentes. Muitos a consideram feia. 

Ganha muito dinheiro com a atividade que exerce, pois agora é a gerente de uma grande empresa 

muito conhecida no ramo industrial. 

 

Sujeito 6: L. M. é uma pessoa agradável e solidária que está sempre sorrindo e disposta a ajudar os 

amigos. Ela se tornou diplomata há poucos anos, atualmente possui um ótimo salário e poucas 

despesas, possuindo assim dinheiro para gastar como e quando quiser. Para os padrões de beleza 

física, L. M. é considerada desproporcional. As pessoas que convivem com ela costumam dizer que 

estas características não são seu ponto forte. 

 

Sujeito 7: N. T. é uma mulher honesta que apresenta um ótimo senso de humor. Nos horários vagos 

presta trabalhos voluntários, pois sempre gosta de estar próximo das pessoas necessitadas. Ela é uma 

médica muito requisitada, possui duas clínicas na qual trabalha e administra. Mantém um ganho de 

renda muito acima do que o de muitos colegas na área. Com relação ao aspecto físico, ela é esquisita, 

sendo considerada muito pouco atraente pela maior parte dos indivíduos do sexo oposto. 

 

Sujeito 8: P. C. é uma banqueira muito competente e através de sua profissão ela pode sempre 

adquirir o que existe de melhor. Ela apresenta atratividade física bem abaixo da média e algumas 

pessoas a consideram disforme ou assimétrica. Todas as pessoas que a conhecem falam que ela é uma 

pessoa de ótima convivência e gostam de estar ao seu lado. 

 

Condição 6 

[Atratividade física = Baixa / Habilidades social = Alta / Status financeiro = Baixo] 

 

Sujeito 1: A. P. é uma mulher muito sociável. Ela conhece muitas pessoas e possui muitos amigos 

que adoram sua companhia. É porteira noturna em uma pousada pequena da cidade e apesar de 

trabalhar toda noite a quantidade de dinheiro que ganha está bem abaixo da media dos demais 

porteiros. Quanto a beleza física, não é capaz de atrair a atenção de outras pessoas. Muitos dizem que 

sua aparência é estranha, uma vez que está bem abaixo da média. 

 

Sujeito 2: Os homens consideram os atributos físicos de C. H. desinteressantes, relatando sua 

atratividade física como sendo desagradável. É considerada uma mulher competente e de fácil 

relacionamento, está sempre disposta a auxiliar as outras pessoas, mesmo que seus afazeres sejam 
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deixando para segundo plano. Ela trabalha como balconista em uma loja de um bairro mais afastado 

do centro. Aprecia as mercadorias, mas seu salário não permite comprá-las. 

 

Sujeito 3: E. O. é uma pessoa otimista e divertida. Ela sempre busca ver o lado bom das coisas e é 

sempre convidada para festas por ser uma boa companhia. Exerce a profissão de motorista, trabalho 

muito cansativo e que não permite a compra de produtos além das necessidades básicas. De acordo 

com algumas pessoas, as características físicas de E. O. podem ser consideradas desagradáveis. 

 

Sujeito 4: O aspecto físico de G. M. é bastante desagradável. Muitos conhecidos consideram que sua 

atratividade física é extremamente baixa, o que chega a chamar a atenção das pessoas. Muitos dizem 

que ela é uma mulher carismática, prestativa e envolvida na solução dos problemas das pessoas que 

estão a sua volta. Ela trabalha como atendente de um estabelecimento comercial no centro da cidade. 

Financeiramente falando, a atividade que exerce não é muito vantajosa, pois a renda obtida não 

permite que tenha luxos. 

 

Sujeito 5: Todos os amigos de I. P. a adoram. Eles a acham uma pessoa muito fácil de lidar, divertida 

e responsável, além de ser muito experiente para a sua idade ela é considerada, pela maioria das 

pessoas, como uma pessoa que possui traços físicos muito pouco atraentes. Muitos a consideram feia. 

Trabalha como faxineira em uma instituição, atividade que ocupa a maior parte de seu tempo e que 

não fornece um bom salário. 

 

Sujeito 6: L. M. é uma pessoa agradável e solidária que está sempre sorrindo e disposta a ajudar os 

amigos. Ela exerce a atividade de mecânica, tanto de carro quanto de motos. Com esta atividade 

ganha pouco dinheiro e algumas vezes têm dificuldade para pagar suas contas. Para os padrões de 

beleza física, L. M. é considerada desproporcional. As pessoas que convivem com ela costumam dizer 

que estas características não são seu ponto forte. 

 

Sujeito 7: N. T. é uma mulher honesta que apresenta um ótimo senso de humor. Nos horários vagos 

presta trabalhos voluntários, pois sempre gosta de estar próximo das pessoas necessitadas. Atua como 

telefonista em uma empresa local, trabalhando dois expedientes. Não pode sair muito com seus 

amigos por falta de tempo e baixa remuneração. Com relação ao aspecto físico, ela é esquisita, sendo 

considerada muito pouco atraente pela maior parte dos indivíduos do sexo oposto. 

 

Sujeito 8: P. C. é garçonete de uma lanchonete que fica próxima a praça de seu bairro. Apesar de 

gostar muito do que faz não consegue obter muito dinheiro com esta atividade. Ela apresenta 

atratividade física bem abaixo da média e algumas pessoas a consideram disforme ou assimétrica. 

Todas as pessoas que a conhecem falam que ela é uma pessoa de ótima convivência e gostam de estar 

ao seu lado. 

 

Condição 7 

[Atratividade física = Baixa / Habilidades social = Baixa / Status financeiro = Alto] 

 

Sujeito 1: Muitas pessoas falam que A. P. é uma mulher de difícil convivência. Raramente algo lhe 

agrada e por esse motivo possui poucos amigos. Atualmente administra uma grande organização 

internacional e está sempre viajando para diversos países e lidando com pessoas importantes. Fica 

sempre instalada nos melhores hotéis e aproveita para conhecer o que cada lugar tem a oferecer de 

melhor. Quanto a beleza física, não é capaz de atrair a atenção de outras pessoas. Muitos dizem que 

sua aparência é estranha, uma vez que está bem abaixo da média. 

 

Sujeito 2: Os homens consideram os atributos físicos de C. H. desinteressantes, relatando sua 

atratividade física como sendo desagradável. É uma pessoa introvertida, impulsiva, agressiva e 

ignorante. O convívio com C. H. é muito difícil. Ela é uma advogada renomada e sua assessoria é 

disputada por muitas empresas de grande porte, pois lida apenas com processos que envolvem muito 

dinheiro. 
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Sujeito 3: E. O. é esnobe, se sente superior aos demais e acredita ser a “dona da verdade”. Possui 

poucos amigos, pois sempre os discrimina. Ela administra uma grande propriedade rural que herdou 

desde pequena. Sua atividade permite que ela tenha um elevado poder aquisitivo. De acordo com 

algumas pessoas, as características físicas de E. O. podem ser consideradas desagradáveis. 

 

Sujeito 4: O aspecto físico de G. M. é bastante desagradável. Muitos conhecidos consideram que sua 

atratividade física é extremamente baixa, o que chega a chamar a atenção das pessoas. Falam que ela é 

egocêntrica, não aceita opinião de terceiros e está sempre criticando e colocando defeitos no trabalho 

dos outros. Profissionalmente, ocupa o posto de general na atividade militar e com seu trabalho ela 

coordena vários programas importantes. Ganha muito mais dinheiro que suas amigas com mesma 

idade e em outras profissões. 

 

Sujeito 5: As pessoas não costumam se aproximar muito de I. P. por ser mal educada e antipática. 

Está sempre mal humorada e prefere ficar sozinha. Ela é considerada, pela maioria das pessoas, como 

uma pessoa que possui traços físicos muito pouco atraentes. Muitos a consideram feia. Ganha muito 

dinheiro com a atividade que exerce, pois agora é a gerente de uma grande empresa muito conhecida 

no ramo industrial. 

 

Sujeito 6: L. M. é uma mulher egoísta e pouco confiável. Não possui muitos amigos e mesmo as 

pessoas mais próximas não a consideram uma boa companhia. Ela se tornou diplomata há poucos 

anos, atualmente possui um ótimo salário e poucas despesas, possuindo assim dinheiro para gastar 

como e quando quiser. Para os padrões de beleza física, L. M. é considerada desproporcional. As 

pessoas que convivem com ela costumam dizer que estas características não são seu ponto forte. 

 

Sujeito 7: N. T. espanta as pessoas a sua volta, pois é considerada uma mulher extremamente 

complicada de se lidar já que possui uma personalidade forte e não considera a opinião das outras 

pessoas. Ela é uma médica muito requisitada, possui duas clínicas na qual trabalha e administra. 

Mantém um ganho de renda muito acima do que o de muitos colegas na área. Com relação ao aspecto 

físico, ela é esquisita, sendo considerada muito pouco atraente pela maior parte dos indivíduos do 

sexo oposto. 

 

Sujeito 8: P. C. é uma banqueira muito competente e através de sua profissão ela pode sempre 

adquirir o que existe de melhor. Ela apresenta atratividade física bem abaixo da média e algumas 

pessoas a consideram disforme ou assimétrica. Ninguém consegue ficar muito tempo ao seu lado, pois 

muitos a consideram dissimulada, irritante e oportunista. 

 

Condição 8 

[Atratividade física = Baixa / Habilidades social = Baixa / Status financeiro = Baixo] 

 

Sujeito 1: Muitas pessoas falam que A. P. é uma mulher de difícil convivência. Raramente algo lhe 

agrada e por esse motivo possui poucos amigos. É porteira noturna em uma pousada pequena da 

cidade e apesar de trabalhar toda noite a quantidade de dinheiro que ganha está bem abaixo da media 

dos demais porteiros. Quanto a beleza física, não é capaz de atrair a atenção de outras pessoas. Muitos 

dizem que sua aparência é estranha, uma vez que está bem abaixo da média. 

 

Sujeito 2: Os homens consideram os atributos físicos de C. H. desinteressantes, relatando sua 

atratividade física como sendo desagradável. É uma pessoa introvertida, impulsiva, agressiva e 

ignorante. O convívio com C. H. é muito difícil. Ela trabalha como balconista em uma loja de um 

bairro mais afastado do centro. Aprecia as mercadorias, mas seu salário não permite comprá-las. 

 

Sujeito 3: E. O. é esnobe, se sente superior aos demais e acredita ser a “dona da verdade”. Possui 

poucos amigos, pois sempre os discrimina. Exerce a profissão de motorista, trabalho muito cansativo 

e que não permite a compra de produtos além das necessidades básicas. De acordo com algumas 

pessoas, as características físicas de E. O. podem ser consideradas desagradáveis. 
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Sujeito 4: O aspecto físico de G. M. é bastante desagradável. Muitos conhecidos consideram que sua 

atratividade física é extremamente baixa, o que chega a chamar a atenção das pessoas. Falam que ela é 

egocêntrica, não aceita opinião de terceiros e está sempre criticando e colocando defeitos no trabalho 

dos outros. Ela trabalha como atendente de um estabelecimento comercial no centro da cidade. 

Financeiramente falando, a atividade que exerce não é muito vantajosa, pois a renda obtida não 

permite que tenha luxos. 

 

Sujeito 5: As pessoas não costumam se aproximar muito de I. P. por ser mal educada e antipática. 

Está sempre mal humorada e prefere ficar sozinha. Ela é considerada, pela maioria das pessoas, como 

uma pessoa que possui traços físicos muito pouco atraentes. Muitos a consideram feia. Trabalha como 

faxineira em uma instituição, atividade que ocupa a maior parte de seu tempo e que não fornece um 

bom salário. 

 

Sujeito 6: L. M. é uma mulher egoísta e pouco confiável. Não possui muitos amigos e mesmo as 

pessoas mais próximas não a consideram uma boa companhia. Ela exerce a atividade de mecânica, 

tanto de carro quanto de motos. Com esta atividade ganha pouco dinheiro e algumas vezes têm 

dificuldade para pagar suas contas. Para os padrões de beleza física, L. M. é considerada 

desproporcional. As pessoas que convivem com ela costumam dizer que estas características não são 

seu ponto forte. 

 

Sujeito 7: N. T. espanta as pessoas a sua volta, pois é considerada uma mulher extremamente 

complicada de se lidar já que possui uma personalidade forte e não considera a opinião das outras 

pessoas. Atua como telefonista em uma empresa local, trabalhando dois expedientes. Não pode sair 

muito com seus amigos por falta de tempo e baixa remuneração. Com relação ao aspecto físico, ela é 

esquisita, sendo considerada muito pouco atraente pela maior parte dos indivíduos do sexo oposto. 

 

Sujeito 8: P. C. é garçonete de uma lanchonete que fica próxima a praça de seu bairro, apesar de 

gostar muito do que faz não consegue obter muito dinheiro com esta atividade. Ela apresenta 

atratividade física bem abaixo da média e algumas pessoas a consideram disforme ou assimétrica. 

Ninguém consegue ficar muito tempo ao seu lado, pois muitos a consideram dissimulada, irritante e 

oportunista. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de identificação: 

 
 

Introdução (Por favor, leia atentamente) 

 

          Neste momento você deve tentar descobrir como os 

indivíduos do sexo oposto devem avaliar a atratividade dos sujeitos 

apresentados, ou seja, o quanto os sujeitos apresentados devem ser 

atraentes para o sexo oposto.  

 

 

Marque um “x” na reta que mede a atratividade de cada sujeito 

para dizer o quanto você acha que os indivíduos do sexo oposto 

devem considerar o sujeito atraente.  

 

Para avaliar a atratividade você deverá marcar um traço ou uma 

seta em uma reta na qual cada ponta significa um extremo de 

atratividade, por exemplo: 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

 

Ou... 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Marca mais a esquerda:                                                     Marca mais a direita: 

Menor a atratividade                                                   Maior a atratividade 
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De forma geral, como você acha que os indivíduos do sexo oposto avaliariam a 

atratividade do sujeito 1?  

Coloque um “x” na reta abaixo para representar sua opinião: 

 
Nada atraente para 

o sexo oposto 

 Extremamente atraente 

para o sexo oposto 

 
De forma geral, como você acha que os indivíduos do sexo oposto avaliariam a 

atratividade do sujeito 2?  

Coloque um “x” na reta abaixo para representar sua opinião: 

 
Nada atraente para 

o sexo oposto 

 Extremamente atraente 

para o sexo oposto 

 
De forma geral, como você acha que os indivíduos do sexo oposto avaliariam a 

atratividade do sujeito 3?  

Coloque um “x” na reta abaixo para representar sua opinião: 

 
Nada atraente para 

o sexo oposto 

 Extremamente atraente 

para o sexo oposto 

 
De forma geral, como você acha que os indivíduos do sexo oposto avaliariam a 

atratividade do sujeito 4?  

Coloque um “x” na reta abaixo para representar sua opinião: 

 
Nada atraente para 

o sexo oposto 

 Extremamente atraente 

para o sexo oposto 

 
De forma geral, como você acha que os indivíduos do sexo oposto avaliariam a 

atratividade do sujeito 5?  

Coloque um “x” na reta abaixo para representar sua opinião: 

 
Nada atraente para 

o sexo oposto 

 Extremamente atraente 

para o sexo oposto 
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De forma geral, como você acha que os indivíduos do sexo oposto avaliariam a 

atratividade do sujeito 6?  

Coloque um “x” na reta abaixo para representar sua opinião: 

 
Nada atraente para 

o sexo oposto 

 Extremamente atraente 

para o sexo oposto 

 
De forma geral, como você acha que os indivíduos do sexo oposto avaliariam a 

atratividade do sujeito 7?  

Coloque um “x” na reta abaixo para representar sua opinião: 

 
Nada atraente para 

o sexo oposto 

 Extremamente atraente 

para o sexo oposto 

 
De forma geral, como você acha que os indivíduos do sexo oposto avaliariam a 

atratividade do sujeito 8?  

Coloque um “x” na reta abaixo para representar sua opinião: 

 
Nada atraente para 

o sexo oposto 

 Extremamente atraente 

para o sexo oposto 

 

 

 

 

 

 

Não se esqueça da próxima pagina  

Sua opinião é muito importante para nós. 
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Sobre religiosidade, você se considera: 
(   )Ateu; (   )Católico; (   )Espírita; (   )Evangélico; (   )Outro. Qual?_______________ 

Se você saisse hoje, a procura de um relacionamento romântico, o que você 
encontraria ? (Marque um x na reta abaixo para representar sua opinião) 

 
Mais mulheres disponíveis                                                        Mais homens disponíveis 
  (Procurando parceiros)                                                               (Procurando parceiras)                                                 

1
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Como você se avalia em relação às características abaixo? 

Auto-avaliação (Você) 
Rosto 

Bonito 
OOOOOOOOO 

Boa Condição 

Financeira 
OOOOOOOOO Inteligente OOOOOOOOO 

Corpo 

Bonito 
OOOOOOOOO Sociável OOOOOOOOO 

Bem 

Humorado 
OOOOOOOOO 

Saúde OOOOOOOOO 
Determinado e 

Trabalhador 
OOOOOOOOO Sincero OOOOOOOOO 

De forma geral, o quanto é a sua atratividade como parceiro romântico? 
Coloque um “x” na reta abaixo para representar sua avaliação: 

 

 

Nada atraente  Extremamente atraente 

 

 

 

 

Idade: 
 

 

Qual a cor da sua pele? 
(   ) Amarela 

(   ) Branca 

(   ) Indígena 

(   ) Parda 

(   ) Preta 

Altura: 
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“Imagine que você está saindo (se encontrando) com alguém uma ou mais 

vezes, sem uma expectativa de um relacionamento mais sério, mas com 

possibilidade do encontro resultar em relação sexual. Como seria esta 

pessoa?” 

 

Parceiro(a) Ideal 
Rosto 

Bonito 
OOOOOOOOO 

Boa Condição 

Financeira 
OOOOOOOOO Inteligente OOOOOOOOO 

Corpo 

Bonito 
OOOOOOOOO Sociável OOOOOOOOO 

Bem 

Humorado 
OOOOOOOOO 

Saúde OOOOOOOOO 
Determinado e 

Trabalhador 
OOOOOOOOO Sincero OOOOOOOOO 

De forma geral, o quanto é a atratividade deste parceiro romântico? 
Coloque um “x” na reta abaixo para representar sua avaliação: 

 

 

Nada atraente  Extremamente atraente 

 

 

“Neste momento, imagine que você está saindo (se encontrando) com alguém 

por um longo período, agora com alguma possibilidade, mas não certa, de 

namoro ou de casamento. Como seria esta pessoa?” 

 

Parceiro(a) Ideal 
Rosto 

Bonito 
OOOOOOOOO 

Boa Condição 

Financeira 
OOOOOOOOO Inteligente OOOOOOOOO 

Corpo 

Bonito 
OOOOOOOOO Sociável OOOOOOOOO 

Bem 

Humorado 
OOOOOOOOO 

Saúde OOOOOOOOO 
Determinado e 

Trabalhador 
OOOOOOOOO Sincero OOOOOOOOO 

De forma geral, o quanto é a atratividade deste parceiro romântico? 
Coloque um “x” na reta abaixo para representar sua avaliação: 

 

 

Nada atraente  Extremamente atraente 
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Apêndice I. Modelo de apresentação dos sujeitos-estímulo, descrições dos sujeitos-estímulo 

por condição experimental e questionário para os participantes brasileiros do sexo masculino 

para a etapa 2. 
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Modelo de apresentação dos sujeitos estímulo: 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia 

 Projeto: O contexto na escolha de parceiros românticos  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sujeito 1 

 A. P. é um homem muito sociável. Ele conhece muitas pessoas e possui 

muitos amigos que adoram sua companhia. Atualmente administra uma grande 

organização internacional e está sempre viajando para diversos países e lidando 

com pessoas importantes. Fica sempre instalado nos melhores hotéis e aproveita 

para conhecer o que cada lugar tem a oferecer de melhor. No quesito 

atratividade física, ele faz bastante sucesso entre os indivíduos do sexo oposto. 

Também pratica atividade física regularmente e cuida bem da sua saúde e de seu 

físico. 
Obs: O nome dos sujeitos foi indicado por meio de siglas para preservar sua identidade. 

CM11 

 

FOTOGRAFIA 

SELECIONADA 
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Descrições dos sujeitos-estímulo masculinos por condição experimental: 

 

Condição 1 

[Atratividade física = Alta / Habilidades social = Alta / Status financeiro = Alto] 

 

Sujeito 1: A. P. é um homem muito sociável. Ele conhece muitas pessoas e possui muitos amigos que 

adoram sua companhia. Atualmente administra uma grande organização internacional e está sempre 

viajando para diversos países e lidando com pessoas importantes. Fica sempre instalado nos melhores 

hotéis e aproveita para conhecer o que cada lugar tem a oferecer de melhor. No quesito atratividade 

física, ele faz bastante sucesso entre os indivíduos do sexo oposto. Também pratica atividade física 

regularmente e cuida bem da sua saúde e de seu físico. 

 

Sujeito 2: Em relação à aparência e porte muitas pessoas falam que C. H. é muito bonito. Alguns 

conhecidos dizem que ele se parece com um modelo internacional. É considerado um homem 

competente e de fácil relacionamento, está sempre disposto a auxiliar as outras pessoas, mesmo que 

seus afazeres sejam deixando para segundo plano. Ele é um advogado renomado e sua assessoria é 

disputada por muitas empresas de grande porte, pois lida apenas com processos que envolvem muito 

dinheiro. 

 

Sujeito 3: E. O. é um sujeito otimista e divertido. Ele sempre busca ver o lado bom das coisas e é 

sempre convidado para festas por ser uma boa companhia. Administra uma grande propriedade rural 

que herdou desde pequeno. Sua atividade permite que ele tenha um elevado poder aquisitivo. Tendo 

em vista suas características físicas, muitas pessoas consideram que E. O. é uma pessoa muito 

atraente, alguns relatam que é difícil tirar os olhos dele. 

 

Sujeito 4: Muitas mulheres consideram G. M. lindo. Ele já foi chamado várias vezes para ser 

fotografado profissionalmente para divulgação de diversos produtos. Muitos dizem que ele é um 

homem carismático, prestativo e envolvido na solução dos problemas das pessoas que estão a sua 

volta. Profissionalmente, ocupa o posto de general na atividade militar e com seu trabalho coordena 

vários programas importantes. Ganha muito mais dinheiro que seus amigos com mesma idade e em 

outras profissões. 

 

Sujeito 5: Todos os amigos de I. P. o adoram. Eles o acham uma pessoa muito fácil de lidar, divertida 

e responsável, além de ser muito experiente para a sua idade. Com relação a atratividade física, ele é 

considerado um homem extremamente atraente, sendo muitas vezes elogiado pelos indivíduos do sexo 

oposto. Ganha muito dinheiro com a atividade que exerce, pois agora é o gerente de uma grande 

empresa muito conhecida no ramo industrial. 

 

Sujeito 6: L. M. é uma pessoa agradável e solidária que está sempre sorrindo e disposta a ajudar os 

amigos. Ele se tornou diplomata há poucos anos, atualmente tem um ótimo salário e poucas despesas, 

possuindo assim dinheiro para gastar como e quando quiser. Possui uma beleza física bem acima da 

média e vários conhecidos acreditam que ele poderia até ganhar dinheiro com sua imagem. 

 

Sujeito 7: N. T. é um homem honesto que apresenta um ótimo senso de humor. Nos horários vagos 

presta trabalhos voluntários, pois sempre gosta de estar próximo das pessoas necessitadas. Ele é um 

médico muito requisitado e possui duas clínicas na qual trabalha e administra. Mantém um ganho de 

renda muito acima que o de muitos colegas na área. Diversas pessoas consideram que N. T. possui 

características físicas extremamente bonitas, muitos até utilizam sua imagem como referência quando 

querem descrever uma pessoa muito atraente. 

 

Sujeito 8: P. C. é um banqueiro muito competente e através de sua profissão ele pode sempre adquirir 

o que existe de melhor. Apresenta uma beleza sedutora e suas características físicas chamam a 

atenção das pessoas ao seu redor. Todas as pessoas que o conhecem falam que ele é uma pessoa de 

ótima convivência e gostam de estar ao seu lado. 
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Condição 2 

[Atratividade física = Alta / Habilidades social = Alta / Status financeiro = Baixo] 

 

Sujeito 1: A. P. é um homem muito sociável. Ele conhece muitas pessoas e possui muitos amigos que 

adoram sua companhia. É porteiro noturno em uma pousada pequena da cidade e apesar de trabalhar 

toda noite a quantidade de dinheiro que ganha está bem abaixo da media dos demais porteiros. No 

quesito atratividade física, faz bastante sucesso entre os indivíduos do sexo oposto. Também pratica 

atividade física regularmente e cuida bem da sua saúde e de seu físico.  

 

Sujeito 2: Em relação à aparência e porte muitas pessoas falam que C. H. é muito bonito. Alguns 

conhecidos dizem que ele se parece com um modelo internacional. É considerado um homem 

competente e de fácil relacionamento, está sempre disposto a auxiliar as outras pessoas, mesmo que 

seus afazeres sejam deixando para segundo plano. Ele trabalha como balconista em uma loja de um 

bairro mais afastado do centro. Aprecia as mercadorias, mas seu salário não permite comprá-las.  

 

Sujeito 3: E. O. é um sujeito otimista e divertido. Ele sempre busca ver o lado bom das coisas e é 

sempre convidado para festas por ser uma boa companhia. Exerce a profissão de motorista, trabalho 

muito cansativo e que não permite a compra de produtos além das necessidades básicas. Tendo em 

vista suas características físicas, muitas pessoas consideram que E. O. é uma pessoa muito atraente, 

alguns relatam que é difícil tirar os olhos dele. 

 

Sujeito 4: Muitas mulheres consideram G. M. lindo. Ele já foi chamado várias vezes para ser 

fotografado profissionalmente para divulgação de diversos produtos. Muitos dizem que ele é um 

homem carismático, prestativo e envolvido na solução dos problemas das pessoas que estão a sua 

volta. Ele trabalha como atendente de um estabelecimento comercial no centro da cidade. 

Financeiramente falando, a atividade que exerce não é muito vantajosa, pois a renda obtida não 

permite que tenha luxos.  

 

Sujeito 5: Todos os amigos de I. P. o adoram. Eles o acham uma pessoa muito fácil de lidar, divertida 

e responsável, além de ser muito experiente para a sua idade. Com relação a atratividade física, ele é 

considerado um homem extremamente atraente, sendo muitas vezes elogiado pelos indivíduos do sexo 

oposto. Trabalha como faxineiro em uma instituição, atividade que ocupa a maior parte de seu tempo 

e que não fornece um bom salário. 

 

Sujeito 6: L. M. é uma pessoa agradável e solidária que está sempre sorrindo e disposta a ajudar os 

amigos. Ele exerce a atividade de mecânico, tanto de carro quanto de motos. Com esta atividade 

ganha pouco dinheiro e algumas vezes têm dificuldade para pagar suas contas. Possui uma beleza 

física bem acima da média e vários conhecidos acreditam que ele poderia até ganhar dinheiro com sua 

imagem. 

 

Sujeito 7: N. T. é um homem honesto que apresenta um ótimo senso de humor. Nos horários vagos 

presta trabalhos voluntários, pois sempre gosta de estar próximo das pessoas necessitadas. Atua como 

telefonista em uma empresa local, trabalhando dois expedientes. Não pode sair muito com seus 

amigos por falta de tempo e baixa remuneração. Diversas pessoas consideram que N. T. possui 

características físicas extremamente bonitas, muitos até utilizam sua imagem como referência quando 

querem descrever uma pessoa muito atraente. 

 

Sujeito 8: P. C. é garçom de uma lanchonete que fica próxima a praça de seu bairro, apesar de gostar 

muito do que faz não consegue obter muito dinheiro com esta atividade. Apresenta uma beleza 

sedutora e suas características físicas chamam a atenção das pessoas ao seu redor. Todas as pessoas 

que o conhecem falam que ele é uma pessoa de ótima convivência e gostam de estar ao seu lado. 

 

Condição 3 

[Atratividade física = Alta / Habilidades social = Baixa / Status financeiro = Alto] 
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Sujeito 1: Muitas pessoas falam que A. P. é um homem de difícil convivência. Raramente algo lhe 

agrada e por esse motivo possui poucos amigos. Atualmente administra uma grande organização 

internacional e está sempre viajando para diversos países e lidando com pessoas importantes. Fica 

sempre instalado nos melhores hotéis e aproveita para conhecer o que cada lugar tem a oferecer de 

melhor. No quesito atratividade física, ele faz bastante sucesso entre os indivíduos do sexo oposto. 

Também pratica atividades físicas regularmente e cuida bem da sua saúde e de seu físico. 

 

Sujeito 2: Em relação à aparência e porte muitas pessoas falam que C. H. é muito bonito. Alguns 

conhecidos dizem que ele se parece com um modelo internacional. . É uma pessoa introvertida, 

impulsiva, agressiva e ignorante. O convívio com C. H. é muito difícil. Ele é um advogado renomado 

e sua assessoria é disputada por muitas empresas de grande porte, pois lida apenas com processos que 

envolvem muito dinheiro. 

 

Sujeito 3: E. O. é esnobe, se sente superior aos demais e acredita ser o “dono da verdade”. Possui 

poucos amigos, pois sempre os discrimina. Ele administra uma grande propriedade rural que herdou 

desde pequeno. Sua atividade permite que ele tenha um elevado poder aquisitivo. Tendo em vista suas 

características físicas, muitas pessoas consideram que E. O. é uma pessoa muito atraente, alguns 

relatam que é difícil tirar os olhos dele. 

 

Sujeito 4: Muitas mulheres consideram G. M. lindo. Ele já foi chamado várias vezes para ser 

fotografado profissionalmente para divulgação de diversos produtos. Falam que ele é egocêntrico, não 

aceita opinião de terceiros e está sempre criticando e colocando defeitos no trabalho dos outros. 

Profissionalmente, ocupa o posto de general na atividade militar e com seu trabalho coordena vários 

programas importantes. Ganha muito mais dinheiro que seus amigos com mesma idade e em outras 

profissões. 

 

Sujeito 5: As pessoas não costumam se aproximar muito de I. P. por ser mal educado e antipático. 

Está sempre mal humorado e prefere ficar sozinho. Com relação a atratividade física, ele é 

considerado um homem extremamente atraente, sendo muitas vezes elogiado pelos indivíduos do sexo 

oposto. Ganha muito dinheiro com a atividade que exerce, pois agora é o gerente de uma grande 

empresa muito conhecida no ramo industrial. 

 

Sujeito 6: L. M. é um homem egoísta e pouco confiável. Não possui muitos amigos e mesmo as 

pessoas mais próximas não o consideram uma boa companhia. Ele se tornou diplomata há poucos 

anos, atualmente possui um ótimo salário e poucas despesas, possuindo assim dinheiro para gastar 

como e quando quiser. Possui uma beleza física bem acima da média e vários conhecidos acreditam 

que ele poderia até ganhar dinheiro com sua imagem. 

 

Sujeito 7: N. T. espanta as pessoas a sua volta, pois é considerado um homem extremamente 

complicado de se lidar já que possui uma personalidade forte e não considera a opinião das outras 

pessoas. Ele é um médico muito requisitado, possui duas clínicas na qual trabalha e administra. 

Mantém um ganho de renda muito acima que o de muitos colegas na área. Diversas pessoas 

consideram que N. T. possui características físicas extremamente bonitas, muitos até utilizam sua 

imagem como referência quando querem descrever uma pessoa muito atraente. 

 

Sujeito 8: P. C. é um banqueiro muito competente e através de sua profissão ele pode sempre adquirir 

o que existe de melhor. Apresenta uma beleza sedutora e suas características físicas chamam a 

atenção das pessoas ao seu redor. Ninguém consegue ficar muito tempo ao seu lado, pois muitos o 

consideram dissimulado, irritante e oportunista. 

 

Condição 4 

[Atratividade física = Alta / Habilidades social = Baixa / Status financeiro = Baixo] 
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Sujeito 1: Muitas pessoas falam que A. P. é um homem de difícil convivência. Raramente algo lhe 

agrada e por esse motivo possui poucos amigos. É porteiro noturno em uma pousada pequena da 

cidade e apesar de trabalhar toda noite a quantidade de dinheiro que ganha está bem abaixo da media 

dos demais porteiros. No quesito atratividade física, ele faz bastante sucesso entre os indivíduos do 

sexo oposto. Também pratica atividade física regularmente e cuida bem da sua saúde e de seu físico. 

 

Sujeito 2: Em relação à aparência e porte muitas pessoas falam que C. H. é muito bonito. Alguns 

conhecidos dizem que ele se parece com um modelo internacional. É uma pessoa introvertida, 

impulsiva, agressiva e ignorante. O convívio com C. H. é muito difícil. Ele trabalha como balconista 

em uma loja de um bairro mais afastado do centro. Aprecia as mercadorias, mas seu salário não 

permite comprá-las. 

 

Sujeito 3: E. O. é esnobe, se sente superior aos demais e acredita ser o “dono da verdade”. Possui 

poucos amigos, pois sempre os discrimina. Exerce a profissão de motorista, trabalho muito cansativo 

e que não permite a compra de produtos além das necessidades básicas. Tendo em vista suas 

características físicas, muitas pessoas consideram que E. O. é uma pessoa muito atraente, alguns 

relatam que é difícil tirar os olhos dele. 

 

Sujeito 4: Muitas mulheres consideram G. M. lindo. Ele já foi chamado várias vezes para ser 

fotografado profissionalmente para divulgação de diversos produtos. Falam que ele é egocêntrico, não 

aceita opinião de terceiros e está sempre criticando e colocando defeitos no trabalho dos outros. Ele 

trabalha como atendente de um estabelecimento comercial no centro da cidade. Financeiramente 

falando, a atividade que exerce não é muito vantajosa, pois a renda obtida não permite que tenha 

luxos. 

 

Sujeito 5: As pessoas não costumam se aproximar muito de I. P. por ser mal educado e antipático. 

Está sempre mal humorado e prefere ficar sozinho. Com relação a atratividade física, ele é 

considerado um homem extremamente atraente, sendo muitas vezes elogiado pelos indivíduos do sexo 

oposto. Trabalha como faxineiro em uma instituição, atividade que ocupa a maior parte de seu tempo 

e que não fornece um bom salário. 

 

Sujeito 6: L. M. é um homem egoísta e pouco confiável. Não possui muitos amigos e mesmo as 

pessoas mais próximas não o consideram uma boa companhia. Ele exerce a atividade de mecânico, 

tanto de carro quanto de motos. Com esta atividade ganha pouco dinheiro e algumas vezes têm 

dificuldade para pagar suas contas. Possui uma beleza física bem acima da média e vários conhecidos 

acreditam que ele poderia até ganhar dinheiro com sua imagem. 

 

Sujeito 7: N. T. espanta as pessoas a sua volta, pois é considerado um homem extremamente 

complicado de se lidar, já que possui uma personalidade forte e não considera a opinião das outras 

pessoas. Atua como telefonista em uma empresa local, trabalhando dois expedientes. Não pode sair 

muito com seus amigos por falta de tempo e baixa remuneração. Diversas pessoas consideram que N. 

T. possui características físicas extremamente bonitas, muitos até utilizam sua imagem como 

referência quando querem descrever uma pessoa muito atraente. 

 

Sujeito 8: P. C. é garçom de uma lanchonete que fica próxima a praça de seu bairro, apesar de gostar 

muito do que faz não consegue obter muito dinheiro com esta atividade. Apresenta uma beleza 

sedutora e suas características físicas chamam a atenção das pessoas ao seu redor. Ninguém consegue 

ficar muito tempo ao seu lado, pois muitos o consideram dissimulado, irritante e oportunista. 

 

Condição 5 

[Atratividade física = Baixa / Habilidades social = Alta / Status financeiro = Alto] 

 

Sujeito 1: A. P. é um homem muito sociável. Ele conhece muitas pessoas e possui muitos amigos que 

adoram sua companhia. Atualmente administra uma grande organização internacional e está sempre 

viajando para diversos países e lidando com pessoas importantes. Fica sempre instalado nos melhores 
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hotéis e aproveita para conhecer o que cada lugar tem a oferecer de melhor. Quanto a beleza física, 

não é capaz de atrair a atenção de outras pessoas. Muitos dizem que sua aparência é estranha, uma vez 

que está bem abaixo da média. 

 

Sujeito 2: As mulheres consideram os atributos físicos de C. H. desinteressantes, relatando sua 

atratividade física como sendo desagradável. É considerado um homem competente e de fácil 

relacionamento, está sempre disposto a auxiliar as outras pessoas, mesmo que seus afazeres sejam 

deixando para segundo plano. Ele é um advogado renomado e sua assessoria é disputada por muitas 

empresas de grande porte, pois lida apenas com processos que envolvem muito dinheiro. 

 

Sujeito 3: E. O. é um sujeito otimista e divertido. Ele sempre busca ver o lado bom das coisas e é 

sempre convidado para festas por ser uma boa companhia. Ele administra uma grande propriedade 

rural que herdou desde pequeno. Sua atividade permite que ele tenha um elevado poder aquisitivo. De 

acordo com algumas pessoas, as características físicas de E. O. podem ser consideradas 

desagradáveis. 

 

Sujeito 4: O aspecto físico de G. M. é bastante desagradável. Muitos conhecidos consideram que sua 

atratividade física é extremamente baixa, o que chega a chamar a atenção das pessoas. Muitos dizem 

que ele é um homem carismático, prestativo e envolvido na solução dos problemas das pessoas que 

estão a sua volta. Profissionalmente, ocupa o posto de general na atividade militar e com seu trabalho 

ele coordena vários programas importantes. Ganha muito mais dinheiro que seus amigos com mesma 

idade e em outras profissões. 

 

Sujeito 5: Todos os amigos de I. P. o adoram. Eles o acham uma pessoa muito fácil de lidar, divertida 

e responsável, além de ser muito experiente para a sua idade. Ele é considerado, pela maioria das 

pessoas, como uma pessoa que possui traços físicos muito pouco atraentes. Muitos o consideram feio. 

Ganha muito dinheiro com a atividade que exerce, pois agora é o gerente de uma grande empresa 

muito conhecida no ramo industrial. 

 

Sujeito 6: L. M. é uma pessoa agradável e solidária que está sempre sorrindo e disposta a ajudar os 

amigos. Ele se tornou diplomata há poucos anos, atualmente possui um ótimo salário e poucas 

despesas, possuindo assim dinheiro para gastar como e quando quiser. Para os padrões de beleza 

física, L. M. é considerado desproporcional. As pessoas que convivem com ele costumam dizer que 

estas características não são seu ponto forte. 

 

Sujeito 7: N. T. é um homem honesto que apresenta um ótimo senso de humor. Nos horários vagos 

presta trabalhos voluntários, pois sempre gosta de estar próximo das pessoas necessitadas. Ele é um 

médico muito requisitado, possui duas clínicas na qual trabalha e administra. Mantém um ganho de 

renda muito acima do que o de muitos colegas na área. Com relação ao aspecto físico, ele é esquisito, 

sendo considerado muito pouco atraente pela maior parte dos indivíduos do sexo oposto. 

 

Sujeito 8: P. C. é um banqueiro muito competente e através de sua profissão ele pode sempre adquirir 

o que existe de melhor. Ele apresenta atratividade física bem abaixo da média e algumas pessoas o 

consideram disforme ou assimétrico. Todas as pessoas que o conhecem falam que ele é uma pessoa de 

ótima convivência e gostam de estar ao seu lado. 

 

Condição 6 

[Atratividade física = Baixa / Habilidades social = Alta / Status financeiro = Baixo] 

 

Sujeito 1: A. P. é um homem muito sociável. Ele conhece muitas pessoas e possui muitos amigos que 

adoram sua companhia. É porteiro noturno em uma pousada pequena da cidade e apesar de trabalhar 

toda noite a quantidade de dinheiro que ganha está bem abaixo da media dos demais porteiros. Quanto 

a beleza física, não é capaz de atrair a atenção de outras pessoas. Muitos dizem que sua aparência é 

estranha, uma vez que está bem abaixo da média. 
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Sujeito 2: As mulheres consideram os atributos físicos de C. H. desinteressantes, relatando sua 

atratividade física como sendo desagradável. É considerado um homem competente e de fácil 

relacionamento, está sempre disposto a auxiliar as outras pessoas, mesmo que seus afazeres sejam 

deixando para segundo plano. Ele trabalha como balconista em uma loja de um bairro mais afastado 

do centro. Aprecia as mercadorias, mas seu salário não permite comprá-las. 

 

Sujeito 3: E. O. é um sujeito otimista e divertido. Ele sempre busca ver o lado bom das coisas e é 

sempre convidado para festas por ser uma boa companhia. Exerce a profissão de motorista, trabalho 

muito cansativo e que não permite a compra de produtos além das necessidades básicas. De acordo 

com algumas pessoas, as características físicas de E. O. podem ser consideradas desagradáveis. 

 

Sujeito 4: O aspecto físico de G. M. é bastante desagradável. Muitos conhecidos consideram que sua 

atratividade física é extremamente baixa, o que chega a chamar a atenção das pessoas. Muitos dizem 

que ele é um homem carismático, prestativo e envolvido na solução dos problemas das pessoas que 

estão a sua volta. Ele trabalha como atendente de um estabelecimento comercial no centro da cidade. 

Financeiramente falando, a atividade que exerce não é muito vantajosa, pois a renda obtida não 

permite que tenha luxos. 

 

Sujeito 5: Todos os amigos de I. P. o adoram. Eles o acham uma pessoa muito fácil de lidar, divertida 

e responsável, além de ser muito experiente para a sua idade Ele é considerado, pela maioria das 

pessoas, como uma pessoa que possui traços físicos muito pouco atraentes. Muitos o consideram feio. 

Trabalha como faxineiro em uma instituição, atividade que ocupa a maior parte de seu tempo e que 

não fornece um bom salário. 

 

Sujeito 6: L. M. é uma pessoa agradável e solidária que está sempre sorrindo e disposta a ajudar os 

amigos. Ele exerce a atividade de mecânico, tanto de carro quanto de motos. Com esta atividade 

ganha pouco dinheiro e algumas vezes têm dificuldade para pagar suas contas. Para os padrões de 

beleza física, L. M. é considerado desproporcional. As pessoas que convivem com ele costumam dizer 

que estas características não são seu ponto forte. 

 

Sujeito 7: N. T. é um homem honesto que apresenta um ótimo senso de humor. Nos horários vagos 

presta trabalhos voluntários, pois sempre gosta de estar próximo das pessoas necessitadas. Atua como 

telefonista em uma empresa local, trabalhando dois expedientes. Não pode sair muito com seus 

amigos por falta de tempo e baixa remuneração. Com relação ao aspecto físico, ele é esquisito, sendo 

considerado muito pouco atraente pela maior parte dos indivíduos do sexo oposto. 

 

Sujeito 8: P. C. é garçom de uma lanchonete que fica próxima a praça de seu bairro. Apesar de gostar 

muito do que faz não consegue obter muito dinheiro com esta atividade. Ele apresenta atratividade 

física bem abaixo da média e algumas pessoas o consideram disforme ou assimétrico. Todas as 

pessoas que o conhecem falam que ele é uma pessoa de ótima convivência e gostam de estar ao seu 

lado. 

 

Condição 7 

[Atratividade física = Baixa / Habilidades social = Baixa / Status financeiro = Alto] 

 

Sujeito 1: Muitas pessoas falam que A. P. é um homem de difícil convivência. Raramente algo lhe 

agrada e por esse motivo possui poucos amigos. Atualmente administra uma grande organização 

internacional e está sempre viajando para diversos países e lidando com pessoas importantes. Fica 

sempre instalado nos melhores hotéis e aproveita para conhecer o que cada lugar tem a oferecer de 

melhor. Quanto a beleza física, não é capaz de atrair a atenção de outras pessoas. Muitos dizem que 

sua aparência é estranha, uma vez que está bem abaixo da média. 

 

Sujeito 2: As mulheres consideram os atributos físicos de C. H. desinteressantes, relatando sua 

atratividade física como sendo desagradável. É uma pessoa introvertida, impulsiva, agressiva e 

ignorante. O convívio com C. H. é muito difícil. Ele é um advogado renomado e sua assessoria é 
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disputada por muitas empresas de grande porte, pois lida apenas com processos que envolvem muito 

dinheiro. 

 

Sujeito 3: E. O. é esnobe, se sente superior aos demais e acredita ser o “dono da verdade”. Possui 

poucos amigos, pois sempre os discrimina. Ele administra uma grande propriedade rural que herdou 

desde pequeno. Sua atividade permite que ele tenha um elevado poder aquisitivo. De acordo com 

algumas pessoas, as características físicas de E. O. podem ser consideradas desagradáveis. 

 

Sujeito 4: O aspecto físico de G. M. é bastante desagradável. Muitos conhecidos consideram que sua 

atratividade física é extremamente baixa, o que chega a chamar a atenção das pessoas. Falam que ele é 

egocêntrico, não aceita opinião de terceiros e está sempre criticando e colocando defeitos no trabalho 

dos outros. Profissionalmente, ocupa o posto de general na atividade militar e com seu trabalho ele 

coordena vários programas importantes. Ganha muito mais dinheiro que seus amigos com mesma 

idade e em outras profissões. 

 

Sujeito 5: As pessoas não costumam se aproximar muito de I. P. por ser mal educado e antipático. 

Está sempre mal humorado e prefere ficar sozinho. Ele é considerado, pela maioria das pessoas, como 

uma pessoa que possui traços físicos muito pouco atraentes. Muitos o consideram feio. Ganha muito 

dinheiro com a atividade que exerce, pois agora é o gerente de uma grande empresa muito conhecida 

no ramo industrial. 

 

Sujeito 6: L. M. é um homem egoísta e pouco confiável. Não possui muitos amigos e mesmo as 

pessoas mais próximas não o consideram uma boa companhia. Ele se tornou diplomata há poucos 

anos, atualmente possui um ótimo salário e poucas despesas, possuindo assim dinheiro para gastar 

como e quando quiser. Para os padrões de beleza física, L. M. é considerado desproporcional. As 

pessoas que convivem com ele costumam dizer que estas características não são seu ponto forte. 

 

Sujeito 7: N. T. espanta as pessoas a sua volta, pois é considerado um homem extremamente 

complicado de se lidar já que possui uma personalidade forte e não considera a opinião das outras 

pessoas. Ele é um médico muito requisitado, possui duas clínicas na qual trabalha e administra. 

Mantém um ganho de renda muito acima do que o de muitos colegas na área. Com relação ao aspecto 

físico, ele é esquisito, sendo considerado muito pouco atraente pela maior parte dos indivíduos do 

sexo oposto. 

 

Sujeito 8: P. C. é um banqueiro muito competente e através de sua profissão ele pode sempre adquirir 

o que existe de melhor. Ele apresenta atratividade física bem abaixo da média e algumas pessoas o 

consideram disforme ou assimétrico. Ninguém consegue ficar muito tempo ao seu lado, pois muitos o 

consideram dissimulado, irritante e oportunista. 

 

Condição 8 

[Atratividade física = Baixa / Habilidades social = Baixa / Status financeiro = Baixo] 

 

Sujeito 1: Muitas pessoas falam que A. P. é um homem de difícil convivência. Raramente algo lhe 

agrada e por esse motivo possui poucos amigos. É porteiro noturno em uma pousada pequena da 

cidade e apesar de trabalhar toda noite a quantidade de dinheiro que ganha está bem abaixo da media 

dos demais porteiros. Quanto a beleza física, não é capaz de atrair a atenção de outras pessoas. Muitos 

dizem que sua aparência é estranha, uma vez que está bem abaixo da média. 

 

Sujeito 2: As mulheres consideram os atributos físicos de C. H. desinteressantes, relatando sua 

atratividade física como sendo desagradável. É uma pessoa introvertida, impulsiva, agressiva e 

ignorante. O convívio com C. H. é muito difícil. Ele trabalha como balconista em uma loja de um 

bairro mais afastado do centro. Aprecia as mercadorias, mas seu salário não permite comprá-las. 

 

Sujeito 3: E. O. é esnobe, se sente superior aos demais e acredita ser o “dono da verdade”. Possui 

poucos amigos, pois sempre os discrimina. Exerce a profissão de motorista, trabalho muito cansativo 
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e que não permite a compra de produtos além das necessidades básicas. De acordo com algumas 

pessoas, as características físicas de E. O. podem ser consideradas desagradáveis. 

 

Sujeito 4: O aspecto físico de G. M. é bastante desagradável. Muitos conhecidos consideram que sua 

atratividade física é extremamente baixa, o que chega a chamar a atenção das pessoas. Falam que ele é 

egocêntrico, não aceita opinião de terceiros e está sempre criticando e colocando defeitos no trabalho 

dos outros. Ele trabalha como atendente de um estabelecimento comercial no centro da cidade. 

Financeiramente falando, a atividade que exerce não é muito vantajosa, pois a renda obtida não 

permite que tenha luxos. 

 

Sujeito 5: As pessoas não costumam se aproximar muito de I. P. por ser mal educado e antipático. 

Está sempre mal humorado e prefere ficar sozinho. Ele é considerado, pela maioria das pessoas, como 

uma pessoa que possui traços físicos muito pouco atraentes. Muitos o consideram feio. Trabalha como 

faxineiro em uma instituição, atividade que ocupa a maior parte de seu tempo e que não fornece um 

bom salário. 

 

Sujeito 6: L. M. é um homem egoísta e pouco confiável. Não possui muitos amigos e mesmo as 

pessoas mais próximas não o consideram uma boa companhia. Ele exerce a atividade de mecânico, 

tanto de carro quanto de motos. Com esta atividade ganha pouco dinheiro e algumas vezes têm 

dificuldade para pagar suas contas. Para os padrões de beleza física, L. M. é considerado 

desproporcional. As pessoas que convivem com ele costumam dizer que estas características não são 

seu ponto forte. 

 

Sujeito 7: N. T. espanta as pessoas a sua volta, pois é considerado um homem extremamente 

complicado de se lidar já que possui uma personalidade forte e não considera a opinião das outras 

pessoas. Atua como telefonista em uma empresa local, trabalhando dois expedientes. Não pode sair 

muito com seus amigos por falta de tempo e baixa remuneração. Com relação ao aspecto físico, ele é 

esquisito, sendo considerado muito pouco atraente pela maior parte dos indivíduos do sexo oposto. 

 

Sujeito 8: P. C. é garçom de uma lanchonete que fica próxima a praça de seu bairro, apesar de gostar 

muito do que faz não consegue obter muito dinheiro com esta atividade. Ele apresenta atratividade 

física bem abaixo da média e algumas pessoas o consideram disforme ou assimétrico. Ninguém 

consegue ficar muito tempo ao seu lado, pois muitos o consideram dissimulado, irritante e 

oportunista. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de identificação: 

 
 

Introdução (Por favor, leia atentamente) 

 

          Neste momento você deve tentar descobrir como os 

indivíduos do sexo oposto devem avaliar a atratividade dos sujeitos 

apresentados, ou seja, o quanto os sujeitos apresentados devem ser 

atraentes para o sexo oposto.  

 

 

Marque um “x” na reta que mede a atratividade de cada sujeito 

para dizer o quanto você acha que os indivíduos do sexo oposto 

devem considerar o sujeito atraente.  

 

Para avaliar a atratividade você deverá marcar um traço ou uma 

seta em uma reta na qual cada ponta significa um extremo de 

atratividade, por exemplo: 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

 

Ou... 

 
Nada atraente  Extremamente atraente 

Marca mais a esquerda:                                                     Marca mais a direita: 

Menor a atratividade                                                   Maior a atratividade 
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 2
1
0

 



  

 

De forma geral, como você acha que os indivíduos do sexo oposto avaliariam a 

atratividade do sujeito 1?  

Coloque um “x” na reta abaixo para representar sua opinião: 

 
Nada atraente para 

o sexo oposto 

 Extremamente atraente 

para o sexo oposto 

 
De forma geral, como você acha que os indivíduos do sexo oposto avaliariam a 

atratividade do sujeito 2?  

Coloque um “x” na reta abaixo para representar sua opinião: 

 
Nada atraente para 

o sexo oposto 

 Extremamente atraente 

para o sexo oposto 

 
De forma geral, como você acha que os indivíduos do sexo oposto avaliariam a 

atratividade do sujeito 3?  

Coloque um “x” na reta abaixo para representar sua opinião: 

 
Nada atraente para 

o sexo oposto 

 Extremamente atraente 

para o sexo oposto 

 
De forma geral, como você acha que os indivíduos do sexo oposto avaliariam a 

atratividade do sujeito 4?  

Coloque um “x” na reta abaixo para representar sua opinião: 

 
Nada atraente para 

o sexo oposto 

 Extremamente atraente 

para o sexo oposto 

 
De forma geral, como você acha que os indivíduos do sexo oposto avaliariam a 

atratividade do sujeito 5?  

Coloque um “x” na reta abaixo para representar sua opinião: 

 
Nada atraente para 

o sexo oposto 

 Extremamente atraente 

para o sexo oposto 
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De forma geral, como você acha que os indivíduos do sexo oposto avaliariam a 

atratividade do sujeito 6?  

Coloque um “x” na reta abaixo para representar sua opinião: 

 
Nada atraente para 

o sexo oposto 

 Extremamente atraente 

para o sexo oposto 

 
De forma geral, como você acha que os indivíduos do sexo oposto avaliariam a 

atratividade do sujeito 7?  

Coloque um “x” na reta abaixo para representar sua opinião: 

 
Nada atraente para 

o sexo oposto 

 Extremamente atraente 

para o sexo oposto 

 
De forma geral, como você acha que os indivíduos do sexo oposto avaliariam a 

atratividade do sujeito 8?  

Coloque um “x” na reta abaixo para representar sua opinião: 

 
Nada atraente para 

o sexo oposto 

 Extremamente atraente 

para o sexo oposto 

 

 

 

 

 

 

Não se esqueça da próxima pagina  

Sua opinião é muito importante para nós. 
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Sobre religiosidade, você se considera: 
(   )Ateu; (   )Católico; (   )Espírita; (   )Evangélico; (   )Outro. Qual?_______________ 

Se você saisse hoje, a procura de um relacionamento romântico, o que você 
encontraria ? (Marque um x na reta abaixo para representar sua opinião) 

 
Mais mulheres disponíveis                                                        Mais homens disponíveis 
  (Procurando parceiros)                                                               (Procurando parceiras)                                                 

2
1
1

 



  

 

Como você se avalia em relação às características abaixo? 

Auto-avaliação (Você) 
Rosto 

Bonito 
OOOOOOOOO 

Boa Condição 

Financeira 
OOOOOOOOO Inteligente OOOOOOOOO 

Corpo 

Bonito 
OOOOOOOOO Sociável OOOOOOOOO 

Bem 

Humorado 
OOOOOOOOO 

Saúde OOOOOOOOO 
Determinado e 

Trabalhador 
OOOOOOOOO Sincero OOOOOOOOO 

De forma geral, o quanto é a sua atratividade como parceiro romântico? 
Coloque um “x” na reta abaixo para representar sua avaliação: 

 

 

Nada atraente  Extremamente atraente 

 

 

 

 

Idade: 
 

 

Qual a cor da sua pele? 
(   ) Amarela 

(   ) Branca 

(   ) Indígena 

(   ) Parda 

(   ) Preta 

Altura: 
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“Imagine que você está saindo (se encontrando) com alguém uma ou mais 

vezes, sem uma expectativa de um relacionamento mais sério, mas com 

possibilidade do encontro resultar em relação sexual. Como seria esta 

pessoa?” 

 

Parceiro(a) Ideal 
Rosto 

Bonito 
OOOOOOOOO 

Boa Condição 

Financeira 
OOOOOOOOO Inteligente OOOOOOOOO 

Corpo 

Bonito 
OOOOOOOOO Sociável OOOOOOOOO 

Bem 

Humorado 
OOOOOOOOO 

Saúde OOOOOOOOO 
Determinado e 

Trabalhador 
OOOOOOOOO Sincero OOOOOOOOO 

De forma geral, o quanto é a atratividade deste parceiro romântico? 
Coloque um “x” na reta abaixo para representar sua avaliação: 

 

 

Nada atraente  Extremamente atraente 

 

 

“Neste momento, imagine que você está saindo (se encontrando) com alguém 

por um longo período, agora com alguma possibilidade, mas não certa, de 

namoro ou de casamento. Como seria esta pessoa?” 

 

Parceiro(a) Ideal 
Rosto 

Bonito 
OOOOOOOOO 

Boa Condição 

Financeira 
OOOOOOOOO Inteligente OOOOOOOOO 

Corpo 

Bonito 
OOOOOOOOO Sociável OOOOOOOOO 

Bem 

Humorado 
OOOOOOOOO 

Saúde OOOOOOOOO 
Determinado e 

Trabalhador 
OOOOOOOOO Sincero OOOOOOOOO 

De forma geral, o quanto é a atratividade deste parceiro romântico? 
Coloque um “x” na reta abaixo para representar sua avaliação: 

 

 

Nada atraente  Extremamente atraente 
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ANEXOS 
═════════════════════════════════════════════════════ 
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Anexo A. Carta de Anuência da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
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Anexo B. Carta de Anuência da Faculdade de Ciências, Cultura e Extensão RN. 
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Anexo C. Carta de Anuência da Universidade Potiguar. 
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Anexo D. Aprovação do Comitê de Ética da Universidade da Califórnia, Santa Bárbara. 

 

 




