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RESUMO 

 

Diversas pesquisas sobre a diferença intersexual das estratégias sexuais humanas e dos critérios 

de escolha de parceiros têm sido realizadas nas últimas décadas, resultando em dados empíricos 

que sustentam as teorias que têm explicado a evolução dos comportamentos sexuais e 

reprodutivos humanos, como a Teoria das Estratégias Sexuais (TES), a Teoria do Pluralismo 

Estratégico (TPE) e a Teoria do Mercado Biológico (TMB). Em geral, esses estudos têm se 

concentrado em amostras de indivíduos heterossexuais, uma vez que as hipóteses e predições das 

teorias explicativas das estratégias sexuais têm como foco suas consequências em termos de 

sucesso reprodutivo. Apesar de muitas pesquisas também terem sido realizadas mais 

recentemente com amostras de indivíduos homossexuais, apontando em grande parte para 

estratégias comportamentais típicas de cada sexo independentemente da orientação sexual, o 

fenômeno da transgeneridade ainda permanece relativamente ausente nas investigações acerca 

das estratégias sexuais humanas. O presente estudo teve como objetivo medir e comparar 

variáveis indicadoras e moderadoras de estratégias sexuais e critérios de escolha de parceiros em 

uma amostra de 120 indivíduos composta por 27 transgêneros male-to-female (MtF), 24 

transgêneros female-to-male (FtM), 37 mulheres cisgêneras (F) e 32 homens cisgêneros (M). 

Investigou-se se o sexo biológico ou a autopercepção de gênero dos indivíduos transgêneros 

exercia maior influência sobre suas medidas de sociossexualidade (SS), autoavaliação de valor de 

mercado (AVM), autoestima (AE) e características preferidas em parceiros de curto e longo 

prazo. A análise estatística dos dados obtidos indicou que, para as estratégias sexuais mais 

vantajosas do ponto de vista evolutivo (de curto prazo para o sexo masculino e de longo prazo 

para o sexo feminino), indivíduos transgêneros apresentaram critérios de preferência 

concordantes com seu sexo biológico. Para as estratégias menos vantajosas (de longo prazo para 

o sexo masculino e de curto prazo para o sexo feminino), entretanto, os dados apontaram uma 

possível influência da autopercepção de gênero sobre os critérios de preferência. As medidas de 

AVM de indivíduos transgêneros também foram congruentes com sua autopercepção de gênero, 

enquanto as de SS apresentaram maior influência do sexo biológico. Não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas para as medidas de AE. De forma geral, os resultados 

do estudo corroboraram em grande parte as predições da TES, da TEP e da TMB, embora tanto 

transgêneros MtF quanto transgêneros FtM tenham apresentado padrões mistos em relação ao 

que a literatura tem estabelecido como típico de cada sexo para as variáveis investigadas.  

 

Palavras-chave: Transgêneros; Escolha de parceiros; Estratégias sexuais; Autoavaliação de valor 

de mercado; Sociossexualidade.  
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ABSTRACT 

 

Several researches on the intersexual differences of human sexual strategies and mate choice 

criteria have been made over the last decades, resulting in empirical data supporting the theories 

that have explained the evolution of human sexual and reproductive behavior, such as Sexual 

Strategies Theory (SST), Strategic Pluralism Theory (SPT) and Biological Market Theory 

(BMT). In general, these studies have focused on heterosexual individuals because hypotheses 

and predictions from explanatory theories of sexual strategies focus on their consequences in 

terms of reproductive success. Though many recent researches have also been performed with 

samples of homosexual individuals, pointing largely towards sex-typical behavioral strategies 

regardless of sexual orientation, the transgender phenomenon still remains relatively absent from 

investigations on human sexual strategies. This study aimed to assess and compare indicative and 

moderating variables related to sexual strategies and mate choice criteria in a sample of 120 

individuals composed by 27 male-to-female (MtF) transgenders, 24 female-to-male (FtM) 

transgenders, 37 female cisgenders (F) and 32 male cisgenders (M). It was investigated whether 

either biological sex or gender self-perception was more influent on transgenders’ measures of 

sociosexuality (SS), mate value self-assessment (MVS), self-esteem (SE) and preferred 

characteristics for both short- and long-term mates. Statistical analysis of the obtained data 

indicated that, for sexual strategies deemed as more advantageous from an evolutionary 

standpoint (short-term for males and long-term for females), transgenders’ mate preference 

criteria were concordant with their biological sex. For the less advantageous strategies (long-term 

for males and short-term for females), however, the data pointed towards a likely influence of 

gender self-perception on mate preference criteria. Transgenders’ MVS measures were also 

congruent with their gender self-perception, whereas SS ones were mostly sex-typical. No 

statistically significant differences were found for SE measures. In sum, the study’s findings 

largely corroborated SST, SPT and BMT predictions, although both MtF and FtM transgenders 

had mixed patterns for what literature has established as being typical of each sex regarding the 

investigated variables. 

 

Keywords: Transgenders; Mate choice; Sexual strategies; Mate value self-assessment; 

Sociosexuality.  
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APRESENTAÇÃO 

 

 A presente dissertação é resultado de uma pesquisa desenvolvida pelo autor para obtenção 

do título de mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia, do Departamento de 

Fisiologia e Comportamento da Universidade do Rio Grande do Norte (UFRN), sob orientação 

do professor Dr. Felipe Nalon Castro.  

O trabalho apresenta-se subdividido em três seções, sendo a primeira dedicada à 

apresentação dos referenciais teóricos utilizados, da justificativa de escolha do objeto de 

pesquisa, dos objetivos gerais e específicos, das hipóteses e predições, e da metodologia 

empregada no que se refere a aspectos éticos, recrutamento de participantes e procedimentos de 

coleta e análise de dados.  

A segunda seção consiste em um estudo empírico na forma de artigo de científico escrito 

a partir dos resultados obtidos na pesquisa e, por fim, a terceira e última seção apresenta algumas 

considerações finais a respeito do trabalho, situando-o em relação à literatura atual e apontando 

direções para estudos futuros. 

Nas seções finais da dissertação encontram-se o referencial bibliográfico utilizado na 

primeira seção e os apêndices e anexos citados na mesma, contendo os documentos e 

instrumentos de coleta de dados empregados ao longo da pesquisa.   
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1.1 Introdução Geral 

 

1.1.1 Seleção Sexual Humana 

 

A compreensão dos mecanismos de seleção sexual e da evolução de estratégias sexuais 

na espécie humana deve iniciar, em um nível elementar, na consideração das implicações 

comportamentais da anisogamia. O processo reprodutivo anisogâmico, além de ser a base do 

próprio conceito de sexo em seu sentido biológico (Kodric-Brown & Brown, 1987), vincula-se 

a duas principais consequências comportamentais inter-relacionadas: a assimetria do 

investimento parental e os mecanismos de seleção sexual. 

A diferença do investimento parental mínimo realizado pelos sexos masculino e 

feminino é explicada, fundamentalmente, pela diferença dos custos fisiológicos e metabólicos 

intrinsecamente associados a cada sexo no processo de reprodução. Enquanto em espécies 

anisogâmicas o investimento parental paterno obrigatório pode consistir apenas na contribuição 

gamética no ato de cópula e fecundação, o investimento parental materno mínimo, por outro 

lado, e particularmente em mamíferos, inclui necessariamente altos custos energéticos 

associados tanto ao processo pré-natal de gestação interna quanto aos processos pós-natais de 

lactação e cuidado, que configuram formas de investimento parental obrigatório para viabilizar 

a sobrevivência da prole (Trivers, 1972).  

Os mecanismos de seleção sexual, por sua vez, encontram-se intimamente relacionados 

à assimetria do investimento parental e inicia-se já no nível gamético do processo de reprodução 

sexuada anisogâmica, durante o qual os gametas masculinos, em um número várias ordens de 

grandeza maior, competem para a fecundação de um único gameta feminino. Em um nível 

comportamental, os mecanismos de seleção sexual podem ser verificados através de dois 

processos distintos e interdependentes: o processo de seleção intrasexual e o processo de 

seleção intersexual (Darwin, 1871). 

Para a maioria dos animais, o processo de seleção intrasexual dá-se, de forma análoga 

ao processo verificado em nível gamético, pela competição entre os indivíduos pertencentes ao 

sexo que investe menos no processo reprodutivo (sexo masculino) pelo acesso sexual aos 

indivíduos pertencentes ao sexo que investe mais (sexo feminino) (Buss, 1988). Muito embora, 

no caso da espécie humana, a existência de um elevado investimento parental paterno também 

sustente, em menor escala, a competição entre as fêmeas e a escolha dos machos (Rosvall, 

2011).  
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Apesar disso, a variação do sucesso reprodutivo tenderá a ser maior entre os indivíduos 

do sexo masculino do que entre os indivíduos do sexo feminino, uma vez que para os primeiros 

o número de indivíduos do sexo oposto aos quais eles têm acesso é um recurso limitante ao seu 

sucesso reprodutivo. Para a fêmea, o recurso limitante principal é sua saúde reprodutiva e seu 

acesso aos recursos necessários para a reprodução. O acesso das fêmeas a recursos pode ser 

mediado, por exemplo, pela capacidade que o macho possui de investir nela e na sua prole, seja 

através da monopolização de recursos essenciais para a sobrevivência, da oferta de proteção 

física ou do cuidado parental paterno direto (Jokela, Rotkirch, Rickard, Pettay, & Lummaa, 

2010).   

O processo de seleção intersexual, por sua vez, ocorre por meio da discriminação dos 

indivíduos do sexo oposto em relação a padrões e critérios de preferência. Logo, as fêmeas 

tenderão a favorecer o acesso sexual a machos que exibam caracteres fenotípicos específicos, 

sejam morfológicos (relacionados a boa qualidade genética) ou comportamentais (relacionados 

a características de bom provedor, por exemplo). Por sua vez, os machos tenderão a preferir 

concentrar seu esforço de acasalamento em fêmeas que exibam características que constituem 

pistas fisiológicos de fertilidade ou boa capacidade reprodutiva (Buss, 1989), tais como baixos 

valores de razão cintura-quadril (RCQ) (Singh, 1993) e elevada neotenia facial (Jones, 1995), 

embora estudos recentes tenham mostrado não haver uma relação direta entre tais atributos de 

atratividade e maiores níveis de estradiol ou progesterona em mulheres adultas (Jones et al., 

2018).  

 

1.1.2 As Teorias Evolucionistas das Estratégias Sexuais Humanas 

 

Subjacente aos mecanismos de seleção sexual, pode-se inferir um conflito inerente de 

interesses entre os sexos no processo de reprodução, no qual os indivíduos de cada sexo 

tenderiam a tentar maximizar seu sucesso reprodutivo às custas de um maior investimento 

parental relativo dos indivíduos do sexo oposto. Tal conflito, de acordo com a Teoria das 

Estratégias Sexuais (Buss & Schmitt, 1993), teria conduzido, na espécie humana, ao surgimento 

de estratégias reprodutivas típicas de cada sexo em resposta a problemas adaptativos específicos 

enfrentados por homens e mulheres ao longo do tempo evolutivo.  

Dessa forma, o processo evolutivo teria moldado, na espécie humana, não apenas 

diferentes critérios de preferência na escolha de parceiros para cada sexo (Pawlowski, 2000), 

segundo os quais indivíduos do sexo masculino estariam mais atentos a pistas de fertilidade em 

potenciais parceiras enquanto indivíduos do sexo feminino prefeririam parceiros com maior 
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status social, dentre outras características, mas também estratégias sexuais distintas, 

caracterizadas temporalmente como de longo ou curto prazo.  

As estratégias sexuais de longo prazo seriam aquelas preferidas, em média, pelos 

indivíduos do sexo feminino, uma vez que a garantia do investimento parental e da capacidade 

de provimento de recursos de um parceiro é um fator limitante para o seu sucesso reprodutivo. 

As estratégias sexuais de curto prazo seriam aquelas preferidas, em média, pelos indivíduos do 

sexo masculino, uma vez que uma maior alocação de energia em esforço de acasalamento, ou 

seja, na prospecção de novas parcerias sexuais, em detrimento do investimento parental, 

resultaria em maior ganho em aptidão do que para indivíduos do sexo feminino (Buss & 

Schmitt, 1993). 

A adoção de estratégias de curto prazo é positivamente correlacionada ao construto de 

sociossexualidade (Kinsey, Pomeroy, & Martin, 1948), que avalia as diferenças individuais na 

tendência de engajar em sexo casual sem a necessidade de envolvimento emocional. Tal 

construto pode ser aferido em três dimensões (Penke & Asendorpf, 2008): comportamental 

(relacionada, por exemplo, ao número de parceiros sexuais em um determinado período de 

tempo), atitudinal (relacionada à valorização de relacionamentos sexuais casuais e sem o 

envolvimento de compromisso), e relativa ao desejo (relacionada, por exemplo, a ideações ou 

fantasias sexuais envolvendo múltiplos parceiros ou interações sexuais não compromissadas, 

não necessariamente concretizadas em nível comportamental).  

Dados empíricos de estudos transculturais mostram que homens tendem a apresentar 

medidas de sociossexualidade significativamente maiores do que mulheres em um grande 

número de sociedade humanas modernas, corroborando a hipótese da Teoria da Estratégias 

Sexuais de que indivíduos do sexo masculino tenderiam a privilegiar a adoção de estratégias 

sexuais de curto prazo (Schmitt, 2005).  

Entretanto, as estratégias sexuais humanas também podem ser efetivadas de maneira 

não dualística, contrariando parcialmente as predições da Teoria das Estratégias Sexuais acerca 

dos padrões esperados para cada sexo. Nessa perspectiva, a Teoria do Pluralismo Estratégico 

(Gangestad & Simpson, 2000) considera que a espécie humana apresenta estratégias sexuais 

mistas, ou seja, a variação intrasexual das estratégias pode ser tão grande quanto a variação 

intersexual prevista pela Teoria das Estratégias Sexuais a depender de pistas e condições 

ecológicas relativas, por exemplo, à distribuição e monopolização de recursos (Hill & Reeve, 

2004), à razão sexual operacional da população (Schacht & Borgerhoff Mulder, 2015), à carga 

ambiental de patógenos (Kokko, Ranta, Ruxton, & Lundberg, 2002) e até mesmo à taxa 

populacional de mortalidade (Griskevicius, Delton, Robertson, & Tybur, 2011).  
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Nesse sentido, a adoção de estratégias de curto ou longo prazo configuraria uma questão 

de tradeoff para ambos os sexos, ou seja, envolveria um processo de equilíbrio entre custos e 

benefícios relativos à adoção de uma ou outra estratégia sexual considerando as condições 

socioambientais locais. Além disso, as estratégias não seriam mutuamente exclusivas.  

Levando em consideração todos esses fatores introduzidos pela Teoria do Pluralismo 

Estratégico, indivíduos do sexo feminino poderiam privilegiar estratégias sexuais de curto 

prazo, até mesmo na forma de cópulas extrapar, quando os benefícios relativos (na forma de 

extração imediata de recursos de outro parceiro ou obtenção de prole com melhor qualidade 

genética) exceder os custos associados (o comprometimento da reputação social e o risco de 

retaliação ou perda de investimento de recursos por parte do parceiro de longo prazo, por 

exemplo) (Cashdan, 1996; Greiling & Buss, 2000).  

Da mesma forma, indivíduos do sexo masculino poderiam privilegiar estratégias de 

longo prazo quando os benefícios de monopolização do potencial reprodutivo de uma única 

parceira, em termos de número de proles, exceder os custos da adoção seriada de estratégias de 

curto prazo com o objetivo de fertilização de múltiplas parceiras, em termos de investimento 

de tempo, energia e recursos. Tal estratégia seria vantajosa, por exemplo, em situações em que 

a razão sexual operacional da população estivesse enviesada em favor do sexo masculino (Buss, 

2008; Schacht & Bell, 2016). Em todos os casos, a Teoria do Pluralismo Estratégico prevê que 

cada sexo evoluiu critérios de preferência distintos no processo de escolha de parceiros para 

estratégias de longo ou curto prazo (Stewart, Stinnett, & Rosenfeld, 2000).  

Outra teoria utilizada em conjunção à Teoria das Estratégias Sexuais e à Teoria do 

Pluralismo Estratégico para a compreensão das estratégias reprodutivas na espécie humana foi 

a Teoria do Mercado Biológico (Noë & Hammerstein, 1995), a partir da qual surgiu o conceito 

de mercado de acasalamento. As parcerias sexuais passaram a ser pensadas sob a lógica de um 

intercâmbio de commodities, no qual cada indivíduo teria um valor de mercado associado a seu 

conjunto de atributos fenotípicos, morfológicos e comportamentais, avaliado em relação aos 

valores de mercado dos outros parceiros presentes no pool de parceiros potenciais.  

Além disso, o valor de mercado também possuiria uma dimensão autoperceptiva, por 

meio da qual o próprio indivíduo avaliaria seu valor em contraste com a percepção dos valores 

de seus potenciais concorrentes presentes no mercado. Tal dimensão autoperceptiva do valor 

de mercado estaria positivamente correlacionada ao construto de autoestima (Bale & Archer, 

2013; Goodwin et al., 2012), que pode ser definido como uma atitude positiva ou negativa 

desenvolvida pelo indivíduo em relação a si mesmo (Rosenberg, 1989).  
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Dessa forma, as estratégias sexuais sob a lógica do mercado de acasalamento 

envolveriam tanto a prospecção, por parte dos indivíduos de cada sexo, de parceiros do sexo 

oposto com atributos desejáveis, quanto a comparação realizada pelo próprio indivíduo entre 

seu valor de mercado e os valores de seus competidores e potenciais parceiros, que 

influenciariam o processo de decisão sobre em quais parceiros seria mais vantajoso investir o 

esforço de acasalamento.  

 

1.1.3 Transgêneros e o Estudo das Estratégias Sexuais Humanas 

 

Diversas pesquisas sobre a diferença intersexual das estratégias sexuais humanas e dos 

critérios de escolha de parceiros foram realizadas nas últimas décadas, resultando em dados 

empíricos que têm fundamentado as múltiplas teorias explicativas da evolução dos 

comportamentos sexuais e reprodutivos humanos (Bech-Sørensen & Pollet, 2016; Gustavsson, 

Johnsson, & Uller, 2008; Pérusse, 1994). Muitos desses estudos se concentraram em pesquisas 

com indivíduos heterossexuais, uma vez que as hipóteses e predições das teorias explicativas 

das estratégias sexuais têm como foco suas consequências em termos de sucesso reprodutivo. 

 Apesar disso, algumas pesquisas também foram realizadas com amostras de indivíduos 

homossexuais, corroborando a hipótese de que as estratégias sexuais humanas teriam evoluído 

diferencialmente entre os sexos independentemente da orientação sexual ou do sucesso 

reprodutivo resultante das interações entre os indivíduos (Dillon & Saleh, 2012; Gobrogge et 

al., 2007; Lawson, James, Jannson, Koyama, & Hill, 2014). Os resultados de tais estudos 

apontam que indivíduos homossexuais tendem a apresentar preferência por parceiros que 

possuam características similares àquelas que também são valorizadas por indivíduos 

heterossexuais do mesmo sexo.  

O fenômeno da transgeneridade ainda permanece relativamente ausente nas 

investigações acerca das estratégias sexuais humanas, só havendo até o momento um único 

estudo empírico presente na literatura (Arístegui, Solano, & Buunk, 2018). Muitos dos estudos 

com indivíduos transgêneros têm focado na investigação de possíveis fatores causais ou 

correlacionais associados à origem desse comportamento, verificando-se um grande volume de 

publicações de pesquisas de caráter clínico ou qualitativo sobre o fenômeno em diversas áreas 

do conhecimento, principalmente no contexto das ciências da saúde. Assim, ainda permanece 

desconhecida a influência relativa das variáveis sexo biológico e autopercepção de gênero sobre 

as estratégias sexuais de indivíduos transgêneros no âmbito das abordagens evolucionistas do 

estudo do comportamento humano. 
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1.1.4 O Fenômeno da Transgeneridade 

 

Transgênero é um termo comumente utilizado na literatura para referir-se a indivíduos 

cuja identidade e comportamento de gênero encontra-se em discordância com o sexo biológico 

determinado pelos dois cromossomos sexuais X e Y (Bevan, 2015). Dessa forma, mulheres 

transgêneras seriam indivíduos biologicamente do sexo cromossômico masculino (XY) que 

apresentam fenótipo comportamental e autopercepção de gênero femininos (também chamados 

na literatura de transgêneros male-to-female ou MtF) e homens transgêneros seriam indivíduos 

biologicamente femininos (sexo cromossômico XX) que apresentam fenótipo comportamental 

e autopercepção de gênero masculinos (também chamados na literatura de transgêneros female-

to-male ou FtM).  

O conceito de cisgeneridade, por sua vez, diz respeito ao oposto da transgeneridade, ou 

seja, define indivíduos cujo sexo biológico, autopercepção e comportamento de gênero 

encontram-se em congruência. Dessa forma, mulheres cisgêneras seriam indivíduos 

biologicamente do sexo cromossômico feminino (XX) que apresentam fenótipo 

comportamental e autopercepção de gênero também femininos, e homens cisgêneros seriam 

indivíduos biologicamente masculinos (sexo cromossômico XY) que apresentam fenótipo 

comportamental e autopercepção também masculinos.    

Embora diversas pesquisas de levantamento da incidência populacional da 

transgeneridade tenham sido realizadas em diversos países, resultando em diferentes 

estimativas, considera-se que a frequência populacional média seja por volta de 0,5% para 

transgêneros MtF (0,5% da população biologicamente masculina composta por indivíduos 

transgêneros) e 0,05% para transgêneros FtM (0,05% da população biologicamente feminina 

composta por indivíduos transgêneros) (Bevan, 2015).  

Os principais fatores que podem caracterizar uma pessoa como transgênera consistem 

em comportamentos e autopercepção incongruentes com o fenótipo sexual de nascença, 

decorrentes de uma identificação psicológica com o sexo oposto. Tais fatores são atualmente 

descritos e classificados pela quinta e mais recente edição do Manual Diagnóstico e Estatístico 

de Transtornos Mentais (American Psychiatric Association, 2013) sob a denominação de 

disforia de gênero, e manifestam-se por meio do constante desejo, por parte do indivíduo, de 

viver como um membro do sexo oposto.  

Estes indivíduos podem adotar um nome social e vestimentas concordantes com a 

categoria de gênero autopercebida, chegando até a transformação de caracteres sexuais 

secundários por meio da utilização de hormônios sexuais sintéticos (hormonioterapia) e 
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eventualmente, mas não necessariamente, cirurgias de genitoplastia ou mastectomia (no caso 

de indivíduos transgêneros FtM), dentre outros procedimentos estéticos com o objetivo de 

readequação do fenótipo corporal. 

Diversas pesquisas nas últimas décadas investigaram as bases biológicas do 

comportamento transgênero, correlacionando-o a fatores genéticos e epigenéticos (Chung & 

Auger, 2013; Diamond, 2013; Kraemer et al., 2009), a diferenças neuroanatômicas em regiões 

como o tálamo e o putâmen (Savic & Arver, 2011) ou, ainda, a uma menor conectividade entre 

redes neurais mediadoras do self e da percepção corporal (Feusner et al., 2017). Alguns estudos 

apresentaram resultados que demonstram haver uma possível associação entre a disforia 

experimentada por indivíduos adultos e indicadores anatômicos e biométricos do nível de 

exposição intrauterina a andrógenos como a razão dos comprimentos dos dedos indicador e 

anelar (razão 2D:4D) (Hines, 2010; Schneider, Pickel, & Stalla, 2006), embora outros estudos 

tenham refutado tal medida como indicadora da exposição pré-natal à testosterona (Voracek, 

2014).  

Nessa mesma linha, outros trabalhos também apontaram uma potencial correlação entre 

o fenômeno da disforia de gênero e diferenças morfológicas observadas em regiões e estruturas 

cerebrais sexualmente dimórficas como o núcleo leito da estria terminal (NLET) (Bao & Swaab, 

2011; Zhou, Hofman, Gooren, & Swaab, 1995) e o terceiro núcleo intersticial do hipotálamo 

anterior (NIHA-3) (Garcia-Falgueras & Swaab, 2008).  Tais estudos demonstram a existência 

de evidências de que indivíduos transgêneros de cada sexo possuiriam fenótipos cerebrais mais 

similares aos de indivíduos cisgêneros do sexo oposto, suportando a denominada hipótese 

organizacional da transgeneridade (HOT). Tal hipótese propõe que a transgeneridade seria o 

resultado de uma incongruência entre os processos de diferenciação sexual cerebral e genital 

no período pré-natal, uma vez que existem evidências de que os mesmos ocorrem em etapas 

diferentes do desenvolvimento embrionário. 

 Sabe-se que a androgenização do cérebro (no caso de indivíduos do sexo masculino) 

ou a ausência dela (no caso de indivíduos do sexo feminino) é responsável pela estruturação e 

organização de redes neurais específicas ainda no período intrauterino (Savic, Frisen, 

Manzouri, Nordenstrom, & Lindén Hirschberg, 2017). Mais tarde no desenvolvimento do 

organismo, com a descarga hormonal do período da puberdade, essas redes são ativadas 

(Wierenga et al., 2018) e estão envolvidas na formação de traços psicológicos específicos de 

cada sexo, traduzidos em propensões para diferentes tipos de personalidade (Fink, Manning, & 

Neave, 2004), habilidades cognitivas (Bell, Willson, Wilman, Dave, & Silverstone, 2006), e até 

mesmo maior predisposição para determinadas psicopatologias (Phillips et al., 2018). A HOT, 
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nesse sentido, considera que indivíduos transgêneros MtF seriam indivíduos do sexo masculino 

que foram submetidos a uma subandrogenização cerebral no período intrauterino, enquanto que 

indivíduos transgêneros FtM teriam sido submetidos a uma hiperandrogenização cerebral. 

A HOT consiste em uma das hipóteses mais investigadas na literatura científica no que 

diz respeito à transgeneridade, corroborada não apenas por pesquisas neuroanatômicas como as 

mencionadas, mas também por estudos neurofuncionais utilizando imageamento cerebral por 

ressonância magnética (ICRM) envolvendo tarefas cognitivas (Schöning et al., 2010) e resposta 

hipotalâmica à inalação de androstenediona (Burke, Cohen-Kettenis, Veltman, Klink, & 

Bakker, 2014), dentre diversos outros focos de pesquisa, que identificam em pessoas 

transgêneras de cada sexo padrões de ativação cerebral similares aos observados em controles 

cisgêneros do sexo oposto.  

 

1.1.5 Justificativa 

 

A motivação de investigação do tema proposto pela pesquisa fundamenta-se não apenas 

no objetivo de melhor compreender a transgeneridade a partir de um enfoque evolucionista, 

ainda pouco explorado na literatura atual sobre o fenômeno, mas também de contribuir para o 

aprofundamento das teorias evolucionistas explicativas das estratégias sexuais humanas por 

meio do estudo de uma população ainda relativamente pouco investigada.  

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Principal 

 

Investigar e comparar variáveis relacionadas ao processo de escolha de parceiros e à 

adoção de estratégias sexuais em pessoas transgêneras e cisgêneras de ambos os sexos.    

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

  

a) Investigar e comparar os critérios de preferência na escolha de parceiros de pessoas 

transgêneras e cisgêneras de ambos os sexos no contexto de estratégias sexuais de curto 

e longo prazo; 
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b) Investigar e comparar a autoavaliação de valor de mercado de pessoas transgêneras e 

cisgêneras de ambos os sexos; 

 

c) Investigar e comparar medidas de autoestima em pessoas transgêneras e cisgêneras de 

ambos os sexos;  

 

d) Investigar e comparar medidas de orientação sociossexual em pessoas transgêneras e 

cisgêneras de ambos os sexos.  

 

1.3 Hipóteses e Predições 

 

Hipótese 1: A autopercepção de gênero, e não o sexo biológico, será uma melhor variável 

previsora dos padrões de critérios preferidos na escolha de parceiros em contexto de estratégias 

sexuais de curto e longo prazo. 

 

Predição 1: Indivíduos transgêneros de cada sexo apresentarão padrões de preferência 

similares aos de indivíduos cisgêneros do sexo oposto tanto no contexto de estratégias sexuais 

de curto prazo quanto no contexto de estratégias de longo prazo. 

 

Hipótese 2: A autopercepção de gênero, e não o sexo biológico, será uma melhor variável 

previsora dos padrões de autoavaliação de valor de mercado. 

 

Predição 2: Indivíduos transgêneros de cada sexo apresentarão padrões de 

autoavaliação de valor de mercado similares aos de indivíduos cisgêneros do sexo oposto. 

 

Hipótese 3: Indivíduos transgêneros e cisgêneros de cada sexo diferirão em relação às medidas 

de autoestima.  

Predição 3: Indivíduos transgêneros de cada sexo apresentarão medidas de autoestima 

menores do que as de indivíduos cisgêneros do sexo oposto.  

 

Hipótese 4: Indivíduos transgêneros e cisgêneros de cada sexo diferirão em relação às medidas 

de sociossexualidade. 
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Predição 4: Indivíduos transgêneros de cada sexo apresentarão medidas de 

sociossexualidade similares às de indivíduos cisgêneros do sexo oposto, tanto em nível total 

quanto em nível de cada um de seus três componentes (atitude, comportamento e desejo).  

 

1.4 Método Geral 

 

 A presente pesquisa empregou metodologia quantitativa de caráter descritivo e 

exploratório utilizando levantamento transversal. 

 

1.4.1 Aspectos éticos 

 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (CEP Central/UFRN) em 01/11/2017, em observância às 

resoluções nº 466, de 12 de dezembro de 2012, e nº 510 de 7 de abril de 2016, do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), que dispõem sobre as diretrizes e normas regulamentadoras das 

pesquisas envolvendo seres humanos, tendo obtido parecer favorável à sua realização em 

21/12/2017 (CAAE: 80013317.8.0000.5537; Número do Parecer: 2.454.211 - Anexo A). 

 

1.4.2 Participantes 

 

Foram recrutados, para participação na pesquisa, tanto indivíduos transgêneros (que 

compuseram os grupos de estudo) quanto indivíduos cisgêneros (que compuseram os grupos 

controle) de ambos os sexos biológicos (masculino e feminino). Os participantes foram 

agrupados, para fins de análise, em quatro grupos (ver Figura 1): grupo 1 composto por 

indivíduos transgêneros MtF (biologicamente masculinos com autopercepção de gênero 

feminina); grupo 2 composto por indivíduos transgêneros FtM (biologicamente femininos com 

autopercepção de gênero masculina); grupo 3 composto por indivíduos cisgêneros do sexo 

feminino (sexo biológico e autopercepção de gênero ambos femininos); e grupo 4 composto 

por indivíduos cisgêneros do sexo masculino (sexo biológico e autopercepção de gênero ambos 

masculinos).  

Adotaram-se como critérios de inclusão idade superior a 18 anos completos (ver Figura 

2 para a distribuição de idades dos indivíduos que compuseram a amostra final) e orientação 

sexual heterossexual (indivíduos exclusivamente androfílicos no caso de transgêneros MtF; 

exclusivamente ginefílicos no caso de transgêneros FtM; exclusivamente androfílicos no caso 
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de cisgêneros do sexo feminino e exclusivamente ginefílicos no caso de cisgêneros do sexo 

masculino).  

Participaram da composição da população amostral da pesquisa um total de 141 

indivíduos, sendo 72 transgêneros (subdivididos em 32 transgêneros MtF e 40 transgêneros 

FtM) e 69 cisgêneros (37 do sexo feminino e 32 do sexo masculino). Entretanto, foram 

excluídos das análises um total de 21 indivíduos que se autodeclararam bissexuais (4 

transgêneros MtF e 13 transgêneros FtM) ou homossexuais (1 transgênero MtF e 3 transgêneros 

FtM), resultando em uma amostra final de 120 indivíduos composta por 51 transgêneros 

(subdivididos em 27 transgêneros MtF e 24 transgêneros FtM) e 69 cisgêneros (37 do sexo 

feminino e 32 do sexo masculino), conforme ilustrado no fluxograma da Figura 3.  

 

  
Figura 1. Representação gráfica dos grupos de pesquisa. 

 

 

 

Figura 2. Gráfico A: Histograma da distribuição de frequência de idades da amostra final de 

participantes da pesquisa. Gráfico B: Boxplot da variância de idade para cada um dos quatro 

grupos de estudo. 
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Figura 3. Fluxograma de composição dos grupos amostrais finais (em azul). 

 

Dentre os indivíduos transgêneros que afirmaram utilizar substâncias para fins de 

transformação de caracteres sexuais secundários (hormonioterapia), grande parte dos 

transgêneros MtF relataram o uso de hormônios sexuais femininos sintéticos em conjunção ou 

não com substâncias antiandrogênicas, enquanto transgêneros FtM relataram principalmente o 

uso de hormônios sintéticos andrógenos à base de testosterona e derivados. Em relação ao 

tempo de uso dos hormônios, a média (em meses) entre indivíduos transgêneros MtF foi de 

50,78 (DP = 49,46), enquanto entre transgêneros FtM foi de 29,13 (DP = 51,03). Os dados 

referentes à frequência de utilização encontram-se descritos na Tabela 1. 

Por fim, os participantes também foram classificados em estratos socioeconômicos (ver 

Tabela 2) de acordo com os parâmetros do questionário Critério Brasil 2015 com atualização 

da distribuição de classes para 2016 (Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, 2016). 

 

Tabela 1 

Frequência de utilização de hormônios sintéticos entre indivíduos transgêneros. 
 Grupo 

Frequência de hormonização Transgêneros MtF Transgêneros FtM 

n % n % 

Nunca 5 

0 

1 

10 

4 

7 

18,5% 

0,0% 

3,7% 

37,0% 

14,8% 

25,9% 

8 

0 

1 

11 

3 

1 

33,3% 

0,0% 

4,2% 

45,8% 

12,5% 

4,2% 

De 6 em 6 meses 

De 3 em 3 meses 

Mensalmente 

Semanalmente 

Diariamente 

Nota. MtF = male-to-female; FtM = female-to-male. 

 

 

Amostra 
inicial

n = 141

Transgêneros

n = 72

MtF

n =32 

MtF

n = 27 

Exclusão de 
indivíduos 
bissexuais

n = 4

Exclusão de 
indivíduos 

homossexuais

n = 1

FtM

n = 40

FtM

n = 24 

Exclusão de 
indivíduos 
bissexuais

n = 13

Exclusão de 
indivíduos 

homossexuais

n = 3

Cisgêneros

n = 69 

F

n = 37

M

n = 32
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Tabela 2 

Classificação socioeconômica dos participantes pelos critérios da ABEP. 
 Grupos 

Classe Econômica MtF FtM F M 

 n % n % n % n % 

A 1 3,7% 2 8,3% 4 10,8% 3 9,4% 

B1 2 7,4% 3 12,5% 6 16,2% 5 15,6% 

B2 6 22,2% 8 33,3% 13 35,1% 16 50,0% 

C1 8 29,6% 5 20,8% 8 21,6% 6 18,8% 

C2 3 11,1% 3 12,5% 4 10,8% 1 3,1% 

D–E 7 25,9% 3 12,5% 2 5,4% 1 3,1% 

Nota. MtF = transgêneros male-to-female; FtM = transgêneros female-to-male; F = mulheres cisgêneras; M = 

homens cisgêneros. 

 

1.4.3 Instrumentos  

 

 Para consecução dos objetivos da pesquisa e mensuração das variáveis de interesse, foi 

utilizado o conjunto dos seguintes documentos e instrumentos: 

 

• Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice A); 

• Questionário Sociodemográfico (Apêndice B); 

• Mate Value Inventory – MVI-7 (Apêndice C); 

• Escala de Autoestima de Rosenberg – EAR (Anexo B); 

• Inventário de Orientação Sociossexual Revisado – SOI-R Brasil (Anexo C). 

 

a) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE): tem como objetivo esclarecer 

o voluntário acerca do tema, dos aspectos éticos e do objetivo geral da pesquisa, além 

de informar acerca dos procedimentos e riscos aos quais será submetido ao concordar 

em participar da mesma, sendo assegurada sua desistência a qualquer momento sem 

implicação em nenhuma espécie de ônus. Descreve também os direitos que são 

assegurados ao voluntário em decorrência de eventuais danos ou prejuízos diretamente 

decorrentes de sua participação na pesquisa e esclarece a respeito da confidencialidade, 

do anonimato, das condições de utilização e do período máximo de armazenamento dos 

dados fornecidos durante os procedimentos.  

 

b) Questionário Sociodemográfico: instrumento adaptado a partir do  questionário 

Critério Brasil 2015 e atualização da distribuição de classes para 2016 (Associação 

Brasileira de Empresas de Pesquisa, 2016), que contém perguntas sobre aspectos 

socioeconômicos como quantidade de itens domiciliares de conforto, grau de 
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escolaridade do chefe da família (pessoa que mais contribui com a renda total do grupo 

familiar) e acesso a serviços públicos como água encanada para efeito de classificação 

de pertencimento a um dos cinco estratos socioeconômicos definidos: A (renda média 

domiciliar de R$ 20.888,00), B1 (renda média domiciliar de R$ 9.254,00), B2 (renda 

média domiciliar de R$ 4.852,00), C1 (renda média domiciliar de R$ 2.705,00), C2 

(renda média domiciliar de R$ 1.625,00) ou D–E (renda média domiciliar de R$ 

768,00). Além das perguntas sobre aspectos socioeconômicos, foram incluídas 

perguntas sobre sexo biológico, identidade de gênero, orientação sexual e tempo e 

frequência de utilização de hormônios sexuais sintéticos.  

 

c) Mate Value Inventory (MVI-7): versão traduzida e adaptada do instrumento proposto 

e validado por Kirsner, Figueredo e Jacobs (2003) para aferir o valor de mercado de 

parceiros ideais de curto (α de Cronbach = 0,92) ou longo prazo (α de Cronbach = 0,91) 

em relação a 19 traços relativos a atratividade física, comportamento, personalidade e 

recursos (Ambicioso(a); Rosto atraente; Corpo atraente; Deseja crianças; 

Emocionalmente estável; Entusiasmado(a) com o sexo; Fiel ao(à) parceiro(a); 

Financeiramente seguro(a); Generoso(a); Bom senso de humor; Saudável; Inteligente, 

Independente; Amável e compreensivo(a); Fiel; Responsável; Sociável; Compartilha 

meus valores; Compartilha meus interesses). O instrumento utiliza uma escala Likert de 

7 pontos que varia de -3 a 3 e pode também ser utilizado para mensuração da 

autopercepção de valor de mercado do próprio indivíduo em relação aos diversos traços 

(α de Cronbach = 0,86).  

 

d) Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR): versão traduzida para o português da 

Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES). Trata-se de uma medida unidimensional proposta 

por Rosenberg (1965), e adaptada e validada para o Brasil por Hutz (2000), para aferir 

o nível global de autoestima em adolescentes e adultos (α de Cronbach = 0,90). Foi 

revisada por Hutz e Zanon (2011) e consiste em um conjunto de 10 afirmações 

formuladas para medir o autovalor do indivíduo, sendo 5 afirmações formuladas de 

forma positiva e 5 de forma negativa. As respostas são dadas em uma escala Likert de 

4 categorias (concordo totalmente, concordo, discordo e discordo totalmente) para as 

quais são atribuídos escores de 0 (discordo totalmente) a 3 (concordo totalmente), sendo 

a pontuação atribuída de forma reversa para as afirmações negativas e resultando em 
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um escore total que varia de 0 a 30. Maiores pontuações do escore total indicam maiores 

níveis de autoestima.  

 

e) Inventário de Orientação Sociossexual - Revisado (SOI-R Brasil – Anexo C): versão 

traduzida para o português e adaptada para o Brasil (Pereira, 2014) do Sociosexual 

Orientation Inventory (SOI), instrumento inicialmente proposto por Simpson e 

Gangestad (1991) como medida unidimensional de sociossexualidade e posteriormente 

revisado por Penke e Asendorpf (2008) para incluir três dimensões diferentes: 

comportamento, atitude e desejo. A dimensão comportamental contém 3 perguntas 

acerca de número de parceiros em interações sexuais não compromissadas nos últimos 

12 meses e ao longo da vida. Já a dimensão atitudinal contém 3 itens relativos a atitudes, 

pensamentos e valores pessoais acerca de interações sexuais não compromissadas. Por 

fim, a dimensão relativa ao desejo sexual contém 3 perguntas a respeito de frequência 

de ideações e fantasias sexuais envolvendo interações sexuais não compromissadas. O 

instrumento consiste num conjunto total de 9 itens a serem avaliados em uma escala 

Likert de 9 pontos com o objetivo de aferir a tendência à irrestrição sexual do indivíduo 

(orientação sociossexual) em diferentes níveis (α de Cronbach = 0,758). Maiores 

pontuações totais indicam maior engajamento em interações sexuais casuais sem o 

envolvimento de vínculo emocional duradouro. 

 

1.4.4 Procedimentos 

 

Os procedimentos de recrutamento de participantes para participação na pesquisa e 

coleta de dados aconteceram entre os meses de abril e novembro de 2018. Como o foco da 

pesquisa (indivíduos transgêneros de ambos os sexos) consiste em um grupo de baixa 

frequência populacional e difícil acesso, grande parte do esforço de recrutamento de 

participantes foi realizado por meio de amostragem não probabilística utilizando-se o método 

bola de neve, no qual é elaborada uma rede de contatos a partir da indicação de dois ou mais 

potenciais participantes por cada indivíduo participante da pesquisa (amostragem exponencial).  

Para inicialização do processo, foram realizados contatos ativos com líderes e membros 

de associações, movimentos sociais e organizações não governamentais (ONGs) locais de 

pessoas transgêneras. Além disso, o recrutamento também se deu por meio da divulgação da 

pesquisa em notas no boletim eletrônico e no site da UFRN, em programas da rádio e da TV 

universitária, e por meio da divulgação em redes sociais e em diversos setores do campus central 
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da universidade utilizando-se um texto-convite (Apêndice D) em forma eletrônica e em forma 

de cartaz impresso, respectivamente.  

Além da divulgação em nível local na cidade de Natal/RN, também foram realizadas 

articulações de contatos com participantes das cidades de Caicó/RN, Fortaleza/CE e 

Brasília/DF. Participaram dos processos de recrutamento e abordagem de participantes, além 

do pesquisador, duas estudantes voluntárias.  

Em relação ao processo de coleta de dados, os procedimentos de aplicação dos 

instrumentos foram realizados presencialmente no Laboratório de Evolução do Comportamento 

Humano (LECH), localizado no Centro de Biociências (CB) da UFRN, ou em outros locais 

previamente acordados com os participantes quando estes não podiam se deslocar até o 

laboratório. Antes da aplicação dos instrumentos, era realizada uma breve explanação oral 

acerca da pesquisa, após a qual era solicitado que o participante lesse e assinasse o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Em seguida, o participante recebia os instrumentos 

na forma de questionários autoaplicáveis de lápis e papel. A duração dos procedimentos variou 

de 20 a 40 minutos.  

 

1.4.5 Metodologia de Análise de Dados 

 

 A análise dos dados coletados foi realizada utilizando-se o pacote estatístico SPSS 25.0. 

Inicialmente foi realizada uma análise exploratória dos dados para caracterização da população 

amostral em relação a variáveis como idade, estrato socioeconômico, e tempo e frequência de 

utilização de hormônios sexuais sintéticos. Em seguida, foi realizada uma bateria de testes 

estatísticos para verificar cada uma das hipóteses e predições correspondentes inicialmente 

levantadas (ver Tabela 3).  

 Primeiramente foram realizadas regressões logísticas binárias para verificar, 

separadamente, se as medidas de preferência para parceiros de curto e longo prazo e as medidas 

de autoavaliação do valor de mercado eram boas preditoras da identidade de gênero (cis ou 

trans) dos indivíduos do sexo masculino (grupos 1 e 3) e feminino (grupos 2 e 4).  

Posteriormente, para a análise estatística dos escores de autoestima e dos escores de 

orientação sociossexual (total e de suas três dimensões), foi realizado o teste de Kolmogorov-

Smirnov para verificação da normalidade dos dados. Como nenhum dos quatro conjuntos de 

dados (relativos aos quatro grupos de estudo) apresentaram distribuição normal para nenhuma 

das variáveis (autoestima e sociossexualidade), foi realizado o teste não-paramétrico de 

Kruskal-Wallis e o teste post-hoc de Tamhane para identificar diferenças estaticamente 
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significativas dos escores de cada variável na comparação entre os quatro grupos (transgêneros 

MtF, transgêneros FtM, mulheres cisgêneras e homens cisgêneros). Todas as análises foram 

realizadas considerando-se 95% de confiança (α = 0,05). 

 

Tabela 3 

Testes estatísticos utilizados para cada hipótese e predição de estudo. 

 
Hipóteses e predições correspondentes Teste estatístico utilizado 

H1: A autopercepção de gênero, e não o sexo 

biológico, será uma melhor variável previsora dos 

padrões de critérios preferidos na escolha de parceiros 

em contexto de estratégias sexuais de curto e longo 

prazo. 

P1: Indivíduos transgêneros de cada sexo apresentarão 

padrões de preferência similares aos de indivíduos 

cisgêneros do sexo oposto tanto no contexto de 

estratégias sexuais de curto prazo quanto no contexto 

de estratégias de longo prazo. 

 

 

 

Regressão logística binária 

H2: A autopercepção de gênero, e não o sexo 

biológico, será uma melhor variável previsora dos 

padrões de autoavaliaçãoo de valor de mercado. 

P2: Indivíduos transgêneros de cada sexo apresentarão 

padrões de autoavaliação de valor de mercado 

similares aos de indivíduos cisgêneros do sexo oposto. 

 

 

Regressão logística binária 

H3: Indivíduos transgêneros e cisgêneros de cada sexo 

diferirão em relação às medidas de autoestima.  

P3: Indivíduos transgêneros de cada sexo apresentarão 

medidas de autoestima menores do que as de 

indivíduos cisgêneros do sexo oposto.  

 

Teste de Kruskal-Wallis 

e teste post-hoc de Tamhane 

H4: Indivíduos transgêneros e cisgêneros de cada sexo 

diferirão em relação às medidas de sociossexualidade. 

P4: Indivíduos transgêneros de cada sexo apresentarão 

medidas de sociossexualidade similares às de 

indivíduos cisgêneros do sexo oposto, tanto em nível 

total quanto em nível de cada um de seus três 

componentes (comportamento, atitude e desejo).  

 

 

 

Teste de Kruskal-Wallis  

e teste post-hoc de Tamhane 
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Resumo 

A investigação de padrões sexualmente dimórficos nas estratégias sexuais e nos critérios de 

preferência para escolha de parceiros tem sido um tema recorrente na literatura sobre a evolução 

do comportamento reprodutivo humano. Dados empíricos de pesquisas com indivíduos 

heterossexuais e homossexuais têm corroborado de forma consistente a existência de diferentes 

mecanismos psicológicos evoluídos envolvidos nos processos cognitivos masculino e feminino 

no comportamento de acasalamento. Entretanto, transgêneros permanecem relativamente 

ausentes dos estudos acerca das estratégias sexuais humanas. O presente estudo comparou 

critérios de preferência de parceiros de curto e longo prazo e medidas de sociossexualidade 

(SS), autoavaliação de valor de mercado (AVM) e autoestima (AE) entre indivíduos 

transgêneros e não transgêneros (cisgêneros) de cada sexo. O objetivo foi verificar a maior 

influência do sexo biológico ou da autopercepção de gênero sobre as variáveis investigadas em 

transgêneros. A amostra foi composta por 120 indivíduos, sendo 27 transgêneros male-to-

female (MtF), 24 transgêneros female-to-male (FtM), 37 mulheres cisgêneras (F) e 32 homens 

cisgêneros (M). Modelos de regressão logística binária indicaram que os critérios de preferência 

de transgêneros e cisgêneros do mesmo sexo foram similares para as estratégias sexuais 

evolutivamente mais vantajosas (de curto prazo para o sexo masculino e de longo prazo para o 

sexo feminino), mas diferentes para as menos vantajosas (de longo prazo para o sexo masculino 

e de curto prazo para o sexo feminino). Neste caso, os modelos apontaram uma maior influência 

da autopercepção de gênero sobre os critérios de preferência, assim como sobre as medidas de 

AVM. A análise estatística dos escores de SS, entretanto, indicou padrões típicos de cada sexo. 

Não foi verificada diferença significativa para as medidas de AE. Os resultados do estudo 

demonstraram que transgêneros de ambos os sexos apresentam estratégias sexuais mistas em 

relação ao que a literatura tem descrito como tipicamente masculino ou feminino com base em 

dados de amostras de populações cisgêneras. 

 

Palavras-chave:  Transgêneros; Escolha de parceiros; Estratégias sexuais; Autoavaliação de 

valor de mercado; Sociossexualidade.  
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Abstract 

The investigation of sexually dimorphic patterns in sexual strategies and mate choice 

preferences has been a recurrent theme in literature on evolution of human reproductive 

behavior. Empirical data from researches with both heterosexual and homosexual individuals 

have consistently corroborated the existence of different evolved psychological mechanisms 

involved in both masculine and feminine cognitive processes in mating behavior. However, 

transgenders remain relatively absent from studies on human sexual strategies. This study 

compared short- and long-term mate choice criteria and measures of sociosexuality (SS), mate 

value self-assessment (MVS) and self-esteem (SE) between transgenders and non-transgender 

(cisgender) individuals of each sex. The objective was to verify whether either biological sex 

or gender self-perception had more influence on the investigated variables in transgenders. The 

sample was composed by 120 individuals, of which 27 were male-to-female (MtF) 

transgenders, 24 were female-to-male (FtM) transgenders, 37 were female cisgenders (F) and 

32 were male cisgenders (M). Binary logistic regression models indicated that mate choice 

preferences of transgenders and cisgenders of the same sex were similar for evolutionarily 

advantageous strategies (short-term for males and long-term for females), but different for the 

less advantageous ones (long-term for males and short-term for females). In this case, the 

models pointed towards a bigger influence of gender self-perception on mate choice criteria, as 

well as on MVS measures. Statistical analysis of SS scores, however, indicated sex-typical 

patterns. No significant differences were found for SE measures. The study’s results showed 

that transgenders from both sexes adopt mixed sexual strategies as to what literature has 

described as either masculine or feminine based on data from cisgender populations. 

 

Keywords: Transgenders; Mate choice; Sexual strategies; Mate value self-assessment; 

Sociossexuality.  

 

2.1 Introdução 

 

2.1.1 Evolução do Comportamento Reprodutivo Humano 

 

Na perspectiva da Psicologia Evolucionista (PE), a diferença sexual do comportamento 

reprodutivo humano teria sido moldada a partir de pressões seletivas relacionadas a desafios 

adaptativos diferentes enfrentados por homens e mulheres ao longo do tempo evolutivo. Tais 

desafios teriam consistido em decisões envolvendo relações de custo-benefício entre esforço de 

acasalamento e investimento parental com as quais os indivíduos de cada sexo teriam se 

deparado com frequência no ambiente de adaptação evolutiva (AAE) (Foley, 1996).  

No contexto de um ambiente imprevisível em relação à disponibilidade de recursos, 

como as savanas africanas do período Pleistoceno, onde evidências mostram que o Homo 

sapiens evoluiu (Roberts & Stewart, 2018), o cuidado biparental aumentaria as chances de 

sobrevivência para uma prole extremamente dependente e com um longo período de maturação, 

como a humana (Geary, 2000). Dessa forma, mulheres ancestrais teriam se beneficiado da 
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retenção de parceiros que pudessem prover recursos como alimentos e proteção física para elas 

e sua prole, pelo menos até um maior grau de maturidade dos infantes, quando então poderiam 

investir na busca de novos parceiros. Para os homens ancestrais, por sua vez, o desafio teria 

consistido em concentrar tempo e energia preferencialmente na prospecção de parceiras 

fisicamente aptas a reproduzir (Miller, 1998). 

Tais padrões selecionados de forma mais intensa para cada um dos sexos teriam 

resultado em mecanismos psicológicos evoluídos que, de acordo com a hipótese do 

descompasso temporal, ainda se refletiriam nas tendências atuais de homens e mulheres 

modernos no que diz respeito a aspectos do comportamento reprodutivo. Muito embora 

mudanças sociais e culturais (como o advento do uso de métodos contraceptivos e a maior 

equidade de renda entre homens e mulheres nas sociedades pós-industriais modernas) tenham 

flexibilizado ou completamente eliminado várias das pressões seletivas que lhes deram origem 

nas sociedades de caçadores-coletores (Pérusse, 1993; Zhang, Lee, DeBruine, & Jones, 2018).  

Partindo dos pressupostos da PE, a Teoria das Estratégias Sexuais (TES) (Buss & 

Schmitt, 1993) propõe que, em decorrência da diferença sexual dos custos fisiológicos e 

metabólicos associados ao investimento parental, de acordo com o proposto pela Teoria do 

Investimento Parental (TIP) (Trivers, 1972), homens e mulheres tendem a adotar diferentes 

estratégias comportamentais e critérios de preferência no processo de seleção de parceiros, 

visando a maximização de seus sucessos reprodutivos (aptidão direta).  

Em geral, homens maximizam sua aptidão direta com interações sexuais casuais e 

seriadas com múltiplas parceiras e tendem a preferir mulheres que exibam pistas fisiológicas e 

morfológicas de fertilidade (Brody & Weiss, 2013; Fan, Dai, Qian, Chau, & Liu, 2007; Lassek 

& Gaulin, 2016). As mulheres, por sua vez, por experimentarem maiores custos de energia e 

tempo implicados no processo de gestação e cuidado com a prole, não têm seu sucesso 

reprodutivo correlacionado a um maior número de parceiros sexuais e tendem a preferir homens 

que exibam características comportamentais relativas à capacidade de estabelecimento de 

vínculo (sociabilidade, bom senso de humor, amabilidade, estabilidade emocional, dentre 

outras) ou a um maior status social traduzido, por exemplo, em maiores níveis de educação 

formal ou poder socioeconômico (Dunn & Hill, 2014; Iredale, Van Vugt, & Dunbar, 2008; 

Guanlin et al., 2018; Skopek, Schulz, & Blossfeld, 2011).  

A Teoria do Pluralismo Estratégico (TPE) (Gangestad & Simpson, 2000), partindo dos 

pressupostos da Ecologia Comportamental Humana (ECH) propõe, por outro lado, mas não 

discordando totalmente das proposições da PE e da TES, que tais estratégias e preferências 

humanas seriam não apenas adaptações, mas adaptativas, variando de acordo com os contextos 
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situacionais. Nesse sentido, homens também poderiam se engajar em interações de longo prazo, 

em que traços pessoais e comportamentais das parceiras passariam a ser melhor avaliados (para 

além dos traços de atratividade), enquanto mulheres também poderiam se engajar em interações 

de curto prazo, nas quais para além dos traços pessoais e comportamentais também avaliariam 

os atributos físicos de seus parceiros (Castro & Lopes, 2011).  

Entretanto, estudos empíricos com medidas de orientação sociossexual 

(sociossexualidade), corroboram diretamente a predição da TES de que estratégias sexuais de 

curto prazo tendem, em média, a serem mais vantajosas para homens do que para mulheres. A 

sociossexualidade (SS) consiste na medida do quanto os indivíduos são restritos ao sexo casual 

na qual, em sua avaliação, maiores níveis estão relacionados a um maior engajamento em 

relações sexuais casuais sem o envolvimento de vínculo emocional e compromisso, ou seja, a 

uma maior adoção de estratégias sexuais de curto prazo. A literatura demonstra que a diferença 

sexual nas medidas de sociossexualidade é um dado transculturalmente universal, com homens 

apresentando medidas de orientação sociossexual significativamente maiores do que aquelas 

observadas entre mulheres em um grande número de países e sociedades modernas (Schmitt, 

2005).  

Além da TES e da TPE, outras proposições teóricas acerca das estratégias sexuais 

humanas advieram da denominada Teoria do Mercado Biológico (TMB) de Noë e Hammerstein 

(1995).  De acordo com a TMB, as formações de díades sexuais ou românticas, se tomadas 

como relação transacionais, seriam mediadas por processos relacionados ao chamado valor de 

mercado de cada um dos parceiros, que estaria associado às características fenotípicas, 

morfológicas ou comportamentais, possuídas ou não pelo indivíduo e de valor reprodutivo para 

os indivíduos do sexo oposto.  

Nesse sentido, também em concordância com as predições da TES, o valor de mercado 

de mulheres estaria principalmente associado a características relacionadas à atratividade física 

e juventude, enquanto o valor de mercado de homens estaria mais associado (mas não apenas) 

a características comportamentais como dominância, inteligência, independência e ambição, 

dentre outras. Além disso, o valor de mercado de cada indivíduo não seria uma medida absoluta, 

mas seria dependente do valor de mercado dos outros indivíduos presentes no mercado de 

acasalamento. Dessa forma, o processo de seleção seria moderado tanto por meio da avaliação 

do valor de mercado de potenciais competidores e parceiros no ambiente quanto pela 

autoavaliação de valor de mercado (AVM) realizada pelo próprio indivíduo.  

Nessa perspectiva, a autoestima seria uma variável importante no processo de escolha 

de parceiros e estaria positivamente correlacionada a uma boa AVM (Bale & Archer, 2013), 
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uma vez que consiste num índice cognitivo resultante das diversas interações interpessoais do 

indivíduo e de sua autoavaliação em comparação com seus pares, de acordo com a Teoria 

Sociométrica de Leary, Tambor, Terdal e Downs (1995). Sob a ótica evolucionista, sua função 

seria modular a intensidade da resposta dos mecanismos psicológicos envolvidos não apenas 

nos processos de seleção, atração e retenção de parceiros reprodutivos, mas também no 

processo de estabelecimento de alianças sociais de cooperação em diversos domínios da vida 

social. 

 

2.1.2 Transgêneros como Nova Oportunidade de Investigação 

 

A investigação de padrões sexualmente dimórficos presentes nas estratégias sexuais e 

nos critérios de preferência em relação à escolha de parceiros tem sido um tema recorrente na 

literatura no âmbito da PE desde a proposição da TES no início da década de 1990. Diversos 

trabalhos empíricos, envolvendo diferentes tipos de metodologia, desde medidas de autorrelato 

até métodos envolvendo settings mais realísticos como o speed dating, têm sido realizados nas 

últimas décadas com amostras de populações de diversos países e tipos de sociedade, resultando 

em dados que corroboram em grande parte as hipóteses e predições da TES (Atari, 2017; 

Conroy-Beam, Buss, Pham, & Shackelford, 2015; Evans & Brase, 2007; Fisman, Sheena, 

Kamenica, & Simonson, 2006; Khallad, 2005; Tadinac & Hromatko, 2000; Todd, Penke, 

Fasolo, & Lenton, 2007). 

 Até mesmo diversos estudos com pessoas homossexuais têm demonstrado que gays e 

lésbicas, independentemente de sua orientação sexual, tendem em média a adotar as mesmas 

estratégias sexuais e critérios de preferência na escolha de parceiros classicamente observados 

entre indivíduos heterossexuais do mesmo sexo (Gobrogge et al., 2007; Lawson, James, 

Jannson, Koyama, & Hill, 2014; Veloso, Brito & Câmara, 2014), embora algumas pesquisas 

com foco nessa população específica também apontem resultados mistos ou intermediários em 

relação aos padrões tipicamente masculinos e femininos frequentemente descritos na literatura 

(Bailey, Gaulin, Agyei, & Gladue, 1994; Bailey, Kim, Hills, & Linsenmeier, 1997).  

De qualquer forma, é evidente a existência de um grande volume de dados empíricos 

que suportam as premissas da PE e da TES e a larga influência do genótipo sexual dos 

indivíduos na determinação de suas tendências comportamentais reprodutivas, apontando para 

a ativação de diferentes mecanismos psicológicos evoluídos presentes nos processos cognitivos 

masculino e feminino em contextos de acasalamento.  
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 Entretanto, uma população que permanece ausente das investigações a respeito das 

estratégias sexuais humanas é a de pessoas ditas transgêneras. Transgênero, de acordo com 

Bevan (2015), é um termo utilizado para referir-se a pessoas cujo genótipo sexual (referente ao 

sexo cromossômico XX ou XY) é incongruente com sua autopercepção de gênero (masculino 

ou feminino) e seu fenótipo comportamental. Dessa forma, mulheres transgêneras (ou 

transgêneros male-to-female – MtF), são indivíduos do sexo masculino com autopercepção de 

gênero e fenótipo comportamental femininos, enquanto homens transgêneros (ou transgêneros 

female-to-male – FtM) são indivíduos do sexo feminino com autopercepção de gênero e 

fenótipo comportamental masculinos. 

 O comportamento transgênero pode configurar-se tanto na forma de adoção de nome e 

vestimentas típicas do sexo oposto quanto no desejo de realização de procedimentos cirúrgicos 

de readequação genital (genitoplastia), dentre outros procedimentos estéticos que visam 

modificar características sexuais secundárias para alinhar o fenótipo corporal ao gênero 

autopercebido, como a utilização de hormônios sexuais sintéticos (hormonioterapia). 

Entretanto, tais procedimentos são considerados opcionais, nem sempre adotados por todos os 

indivíduos transgêneros (Bevan, 2015). 

 O presente estudo exploratório comparou critérios de preferência de parceiros de curto 

e longo prazo e medidas de sociossexualidade (SS), autoavaliação de valor de mercado (AVM) 

e autoestima (AE) entre indivíduos transgêneros de ambos os sexos (MtF e FtM) e indivíduos 

não transgêneros (cisgêneros) também de ambos os sexos e heterossexuais tomando-se como 

referência a categoria de gênero autopercebida.  

O objetivo foi verificar se há uma maior influência do genótipo sexual (sexo biológico) 

ou da autopercepção de gênero (masculina ou feminina) sobre essas variáveis indicadoras 

(critérios de preferência e SS) e moderadoras (AVM e AE) de estratégias sexuais em pessoas 

transgêneras, procurando investigar como se dão seus mecanismos psicológicos evoluídos no 

que diz respeito ao comportamento de acasalamento e também discutindo os resultados obtidos 

à luz do conhecimento científico sobre o fenômeno da transgeneridade.  

 

2.2 Materiais e Método 

 

2.2.1 Participantes 

 

 Participaram da pesquisa um total de 120 indivíduos, maiores de 18 anos e 

heterossexuais tomando como referência a categoria de gênero autopercebida  (androfílicos no 
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caso de transgêneros MtF e ginefílicos no caso de transgêneros FtM), sendo 27 transgêneros 

MtF (M = 26,74 anos, DP = 7,93), 24 transgêneros FtM (M = 25 anos, DP = 5,71), 37 mulheres 

cisgêneras (M = 34,78 anos, DP = 12,73) e 32 homens cisgêneros (M = 35,87 anos, DP = 10,61). 

Foram excluídos da amostra final um total de 21 indivíduos (16 transgêneros FtM e 5 

transgêneros MtF) que se autodeclararam não heterossexuais (bissexuais ou homossexuais) 

tomando como referência a categoria de gênero autopercebida.  

 A maioria dos indivíduos transgêneros relatou fazer uso de hormônios sexuais sintéticos 

para fins de transformação de caracteres sexuais secundários (hormonioterapia), tanto entre 

transgêneros MtF (81,5%, n = 22) quanto entre transgêneros FtM (66,7%, n = 16). Além disso, 

uma minoria de mulheres cisgêneras (10,8%, n = 4) também relatou a utilização de hormônios 

sintéticos como parte de procedimento terapêutico de reposição hormonal ou na forma de 

medicamentos anticonceptivos.  

De acordo com os parâmetros do Critério Brasil de Classificação Econômica 

(Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, 2016), entre transgêneros 5,9% dos indivíduos 

(n = 3) foram classificados como pertencentes à classe socioeconômica A; 9,8% (n = 5) à classe 

B1; 27,5% (n = 14) à classe B2; 25,5% (n = 13) à classe C1; 11,8% (n = 6) à classe C2; e 19,6% 

(n = 10) às classes D ou E. Entre cisgêneros, 10,1% dos indivíduos (n = 7) foram classificados 

como pertencentes à classe socioeconômica A; 15,9% (n = 11) à classe B1; 42% (n = 29) à 

classe B2; 20,3% (n = 14) à classe C1; 7,2% (n = 5) à classe C2; e 4,3% (n = 3) às classes D ou 

E. 

 

2.2.2 Procedimentos 

 

 A realização da pesquisa foi aprovada por meio de parecer consubstanciado emitido 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(CEP/UFRN), respeitando as resoluções nacionais de ética em pesquisa envolvendo seres 

humanos. Como indivíduos transgêneros constituem uma população minoritária e de difícil 

acesso, os participantes foram recrutados por meio de amostragem bola-de-neve e anúncios em 

redes sociais e no campus universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), na cidade de Natal. Além disso, também foram prospectados indivíduos nas cidades 

de Caicó, Fortaleza e Brasília.  

 Após assinatura de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), os 

participantes responderam a uma bateria de instrumentos na forma de questionários. 

Primeiramente, com o objetivo de caracterização da amostra, foi utilizado um questionário 
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sociodemográfico com perguntas sobre aspectos socioeconômicos, idade, orientação sexual e 

utilização de hormônios sintéticos.  

Para mensuração do nível global de autoestima, foi utilizada uma versão traduzida e 

validada para o Brasil da Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) (Hutz, 2000; Hutz & Zanon, 

2011) que consiste num conjunto de 10 afirmativas sobre autovalor (5 de valência negativa e 5 

de valência positiva) a serem avaliados numa escala Likert de 4 pontos (“discordo totalmente”; 

“discordo”; “concordo”; “concordo totalmente”), às quais são atribuídos escores de 0 a 3 (de 

forma reversa nas afirmativas de valência negativa), resultando num escore total de 0 a 30.  

Já para a mensuração dos níveis de sociossexualidade, foi utilizada uma versão também 

traduzida para o Brasil do Sociosexual Orientation Inventory – Revised (SOI-R), proposto e 

validado por Penke e Asendorpf (2008) e consistindo em 9 itens avaliados numa escala Likert 

de 9 pontos para aferir a tendência do indivíduo ser restrito ao sexo casual em três diferentes 

níveis (contendo 3 itens cada): comportamento (relativo ao número de parceiros em interações 

sexuais não compromissadas nos últimos 12 meses e ao longo da vida), atitude (relacionada a 

pensamentos, valores ou julgamentos morais em relação a relações sexuais casuais) e desejo 

sexual (relativo a fantasias e ideações de cunho sexual envolvendo indivíduos com quem não 

se possui um relacionamento duradouro). Os escores de cada dimensão variam de 3 a 27 e o 

escore total do instrumento, relativo à soma das três dimensões, varia de 9 a 81. Para as análises 

foram utilizados os escores médios. 

Por fim, para mensuração dos critérios de preferência na escolha de parceiros e da 

autoavaliação de valor de mercado, foi utilizada uma versão traduzida e adaptada do Mate Value 

Inventory (MVI-7) proposto por Kirsner, Figueredo e Jacobs (2003). Na primeira parte do 

instrumento eram apresentados 19 traços a serem avaliados em uma escala Likert de 7 pontos 

(“nada importante”; “muito pouco importante”; “pouco importante”; “neutro/indiferente”; 

“importante”; “muito importante”; “extremamente importante”) para cada uma das situações 

hipotéticas descritas a seguir, referentes a estratégias de curto e longo prazo: 

 

A – Relacionamento Casual: Avalie o quanto a característica é importante em um(a) 

parceiro(a) para relacionamento sem envolvimento de compromisso, podendo envolver 

relacionamento sexual. 

 

B – Relacionamento Duradouro: Avalie o quanto a característica é importante em um(a) 

parceiro(a) para relacionamento duradouro, com o envolvimento de compromisso. 

 

 Em seguida, os mesmos traços (à exceção dos dois últimos, relativos a 

compartilhamento de valores e interesses) eram autoavaliados também em uma escala Likert 
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de 7 pontos (“não possuo nada dessa característica”; “possuo essa característica muito abaixo 

da média”; “possuo essa característica um pouco abaixo da média”; “possuo um nível médio 

dessa característica”; “possuo essa característica um pouco acima da média”; “possuo essa 

característica muito acima da média; “possuo essa característica extremamente acima da 

média”). 

 

2.2.3 Análises 

 

Primeiramente, para a análise dos critérios de preferência na escolha de parceiros de 

curto e longo prazo e das medidas de autoavaliação de valor de mercado, foram realizadas 

regressões logísticas binárias para verificar se os traços avaliados constituíam boas variáveis 

previsoras da identidade de gênero (cis ou trans) para os indivíduos de cada sexo (masculino e 

feminino).  

Antes de cada regressão, foram realizados testes de colinearidade para cada conjunto de 

dados que resultaram em fatores de inflação de variância (FIV) maiores do que 10 e valores de 

tolerância menores do que 0,1 para os traços “Fiel a(o) parceiro(a)” e “Fiel”, indicando haver 

correlação entre essas variáveis segundo os parâmetros sugeridos por Myers (1990). Assim, 

apenas o traço “Fiel ao parceiro(a)”, por ser mais específico ao que se pretende analisar para o 

propósito da pesquisa, foi mantido nas análises. Para todos os demais traços não foi verificada 

colinearidade (FIV < 10 e tolerância < 0,1). 

Para comparar as medidas de autoestima e sociossexualidade entre indivíduos 

transgêneros e cisgêneros de cada sexo, foi utilizado o teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis 

e o teste post-hoc de Tamhane para identificação de diferenças significativas entre os grupos, 

uma vez que o teste de Kolmogorov-Smirnov não indicou distribuição normal dos dados.  

Todas as análises foram realizadas adotando-se 95% de confiança (α = 0,05). 

 

2.3 Resultados 

 

2.3.1 Comparação dos Critérios de Preferência para Parceiros de Curto e Longo Prazo e 

Autoavaliação entre Transgêneros FtM e Mulheres Cisgêneras (F) 

 

 As Tabelas 1, 2 e 3 resumem os resultados das regressões logísticas binárias para 

indivíduos do sexo feminino com o objetivo de classificar a identidade de gênero dos 
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respondentes (cisgênero ou transgênero) a partir dos escores de preferência dos traços para 

parceiros de curto e longo prazo e autoavaliação de valor de mercado (AVM).   

 

Tabela 1 

Modelo de equação logística da identidade de gênero (transgênero = 0 e cisgênero = 1) em 

função da preferência dos traços para parceiros de curto prazo para respondentes do sexo 

feminino (mulheres cisgêneras (F) e transgêneros FtM).  

 
 

Variables (traits) 

 

β 

 

EP 

 

Wald 

 

gl 

 

p 

 

Exp(β) 

 

95% IC para Exp(β) 

Abaixo Acima 

Ambicioso(a) -0,389 0,333 1,363 1 0,243 0,678 0,353 1,302 

Rosto atraente 1,285* 0,517 6,178 1 0,013 3,615 1,312 9,961 

Corpo atraente -0,294 0,370 0,635 1 0,426 0,745 0,361 1,537 

Deseja crianças -0,863* 0,369 5,478 1 0,019 0,422 0,205 0,869 

Emocionalmente estável 0,453 0,392 1,337 1 0,248 1,573 0,730 3,389 

Entusiasmado(a) com o sexo -0,724 0,467 2,404 1 0,121 0,485 0,194 1,211 

Fiel ao(à) parceiro(a) -0,958* 0,456 4,413 1 0,036 0,384 0,157 0,938 

Financeiramente seguro(a) 0,106 0,377 0,080 1 0,778 1,112 0,531 2,328 

Generoso(a) 0,095 0,492 0,037 1 0,848 1,099 0,419 2,885 

Bom senso de humor 0,193 0,659 0,085 1 0,770 1,212 0,333 4,414 

Saudável 0,005 0,382 0,000 1 0,989 1,005 0,475 2,126 

Independente 0,440 0,469 0,883 1 0,348 1,553 0,620 3,893 

Inteligente -1,072 0,654 2,689 1 0,101 0,342 0,095 1,233 

Amável e compreensivo(a) -0,099 0,615 0,026 1 0,872 0,906 0,271 3,024 

Responsável 0,758 0,572 1,756 1 0,185 2,135 0,695 6,552 

Sociável -0,020 0,570 0,001 1 0,972 0,980 0,320 2,997 

Compartilha meus valores 2,702* 0,915 8,727 1 0,003 14,913 2,483 89,573 

Compartilha meus interesses -1,095 0,568 3,711 1 0,054 0,335 0,110 1,019 

Constante (β0) -5,114 4,043 1,600 1 0,206 0,006   

Nota. β: coeficiente estimado; EP: erro padrão; Wald: estatística de Wald; gl: graus de liberdade; Exp(β): Odds 

ratio – OR (razão de chances estimada); 95% IC: intervalo de confiança de 95% para OR; β0: intercepto. R2 = 

0,452 (Cox & Snell), 0,610 (Nagelkerke). χ2(18) = 35,53, p = 0,008. * Significativo a p < 0,05. 
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Tabela 2 

Modelo de equação logística da identidade de gênero (transgênero = 0 e cisgênero = 1) em 

função da preferência dos traços para parceiros de longo prazo para respondentes do sexo 

feminino (mulheres cisgêneras (F) e transgêneros FtM).  

 
 

Variáveis (traços) 

 

β 

 

EP 

 

Wald 

 

gl 

 

p 

 

Exp(β) 

 

95% IC para Exp(β) 

Abaixo Acima 

Ambicioso(a) -0,031 0,184 0,029 1 0,864 0,969 0,676 1,389 

Rosto atraente 1,036 0,549 3,565 1 0,059 2,818 0,961 8,260 

Corpo atraente -0,826 0,569 2,109 1 0,146 0,438 0,144 1,335 

Deseja crianças -0,256 0,208 1,520 1 0,218 0,774 0,515 1,163 

Emocionalmente estável 0,545 0,566 0,927 1 0,336 1,724 0,569 5,226 

Entusiasmado(a) com o sexo -0,209 0,295 0,505 1 0,477 0,811 0,455 1,445 

Fiel ao(à) parceiro(a) 0,026 1,032 0,001 1 0,980 1,026 0,136 7,753 

Financeiramente seguro(a) 0,546 0,412 1,760 1 0,185 1,727 0,770 3,871 

Generoso(a) -0,729 0,561 1,690 1 0,194 0,482 0,161 1,448 

Bom senso de humor 0,264 0,529 0,248 1 0,618 1,302 0,461 3,672 

Saudável -0,057 0,474 0,015 1 0,903 0,944 0,373 2,390 

Independente 0,070 0,332 0,044 1 0,833 1,072 0,559 2,057 

Inteligente 0,012 0,619 0,000 1 0,985 1,012 0,301 3,405 

Amável e compreensivo(a) -0,004 0,704 0,000 1 0,996 0,996 0,251 3,956 

Responsável 0,100 1,026 0,009 1 0,923 1,105 0,148 8,261 

Sociável 0,121 0,444 0,074 1 0,786 1,128 0,473 2,693 

Compartilha meus valores 1,670 0,793 4,438 1 0,035 5,315 1,123 25,142 

Compartilha meus interesses -1,369 0,711 3,709 1 0,054 0,254 0,063 1,025 

Constante (β0) -5,712 6,223 0,843 1 0,359 0,003   

Nota. β: coeficiente estimado; EP: erro padrão; Wald: estatística de Wald; gl: graus de liberdade; Exp(β): Odds 

ratio – OR (razão de chances estimada); 95% IC: intervalo de confiança de 95% para OR; β0: intercepto. R2 = 

0,299 (Cox & Snell), 0,403 (Nagelkerke). χ2(18) = 20,93, p = 0,283.  

 

Conforme pode ser observado a partir das Tabelas 1 e 2, o modelo de equação logística 

foi significativo para as medidas de preferência para parceiros de curto prazo (χ2(18) = 35,53, 

p < 0,01), mas não para as de preferência para parceiros de longo prazo (χ2(18) = 20,93, p > 

0,05). Tal resultado indica que apenas para o contexto de relacionamento de curto prazo os 

escores de predileção dos traços foram bons preditores da identidade de gênero, ou seja, 

diferiram significativamente entre si e permitiram distinguir os grupos de mulheres cisgêneras 

(F) e transgêneros FtM. Nesse caso, o modelo com a inclusão das variáveis (escores de 

preferência dos traços) foi capaz de prever corretamente a identidade de gênero em 86,4% dos 

casos, em comparação com uma taxa de 59,3% de acertos do modelo sem a inclusão das 

variáveis. 

 Além disso, nas análises de curto prazo, os coeficientes estimados de regressão (β) 

foram significativos para os traços “Rosto atraente” (p = 0,013), “Deseja crianças” (p = 0,019), 

“Fiel ao(à) parceiro(a)” (p = 0,036) e “Compartilha meus valores” (p < 0,01). As razões de 

chance estimadas (Exp(β)) para cada uma dessas variáveis indica que, fixando-se todas as outras 

variáveis, o incremento de uma unidade na preferência pelos traços “Rosto atraente” e 
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“Compartilha meus valores” representa um aumento estimado em 261,50% e 1391,30%, 

respectivamente, na chance de o respondente possuir identidade de gênero cisgênera, ou seja, 

pertencer ao grupo de mulheres cisgêneras (F). Por outro lado, as razões de chance estimadas 

para as características “Deseja crianças” e “Fiel ao(à) parceiro(a)” indica que o aumento de uma 

unidade na predileção por tais traços resulta em decréscimos de 57,80% e 61,60%, 

respectivamente, nas chances de o indivíduo ser cisgênero, ou seja, aumenta a probabilidade de 

o mesmo pertencer ao grupo FtM. 

A observação da Tabela 3 indica que a regressão logística utilizando as medidas de 

AVM para cada um dos traços também resultou em um modelo significativo (χ2(16) = 30,56, p 

= 0,015) de predição da identidade de gênero (cis ou trans) dos indivíduos do sexo feminino. A 

inclusão das variáveis de AVM na equação permitiu a previsão correta da identidade de gênero 

em 79,3% dos casos, enquanto a taxa de acertos do modelo inicial sem a inclusão dos traços foi 

de 60,3%. 

 

Tabela 3 

Modelo de equação logística da identidade de gênero (transgênero = 0 e cisgênero = 1) em 

função das medidas de AVM para respondentes do sexo feminino (mulheres cisgêneras 

(F) e transgêneros FtM).  

 
 

Variáveis (traços) 

 

β 

 

EP 

 

Wald 

 

gl 

 

p 

 

Exp(β) 

 

95% IC para Exp(β) 

Abaixo Acima 

Ambicioso(a) -0,045 0,310 0,021 1 0,884 0,956 0,521 1,755 

Rosto atraente -0,518 0,463 1,250 1 0,264 0,596 0,240 1,477 

Corpo atraente 1,928* 0,690 7,811 1 0,005 6,877 1,779 26,585 

Deseja crianças -0,639* 0,310 4,239 1 0,040 0,528 0,288 0,970 

Emocionalmente estável -0,526 0,518 1,030 1 0,310 0,591 0,214 1,631 

Entusiasmado(a) com o sexo -0,882 0,501 3,097 1 0,078 0,414 0,155 1,105 

Fiel ao(à) parceiro(a) 0,371 0,476 0,607 1 0,436 1,449 0,570 3,683 

Financeiramente seguro(a) -0,369 0,443 0,694 1 0,405 0,691 0,290 1,648 

Generoso(a) -0,664 0,665 0,997 1 0,318 0,515 0,140 1,895 

Bom senso de humor -0,388 0,538 0,520 1 0,471 0,678 0,236 1,948 

Saudável -0,859 0,497 2,988 1 0,084 0,423 0,160 1,122 

Independente 1,159* 0,478 5,866 1 0,015 3,186 1,247 8,139 

Inteligente 0,877 0,773 1,287 1 0,257 2,404 0,528 10,937 

Amável e compreensivo(a) 0,573 0,605 0,897 1 0,343 1,773 0,542 5,801 

Responsável 0,203 0,518 0,153 1 0,695 1,225 0,444 3,382 

Sociável 0,100 0,480 0,043 1 0,835 1,105 0,432 2,830 

Constante (β0) -0,693 3,875 0,032 1 0,858 0,500   

Nota. β: coeficiente estimado; EP: erro padrão; Wald: estatística de Wald; gl: graus de liberdade; Exp(β): Odds 

ratio – OR (razão de chances estimada); 95% IC: intervalo de confiança de 95% para OR; β0: intercepto. R2 = 

0,410 (Cox & Snell), 0,554 (Nagelkerke). χ2(16) = 30,56, p = 0,015. * Significativo a p < 0,05. 

 

Em relação aos coeficientes de regressão (β), foi verificado resultado significativo para 

os traços “Corpo atraente” (p < 0,01), “Deseja crianças” (p = 0,04) e “Independente” (p = 
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0,015). A análise das razões de chance estimadas (Exp(β)) indica que, mantendo-se fixas todas 

as outras variáveis do modelo, para os indivíduos do sexo feminino o incremento de uma 

unidade no escore de AVM para os traços “Corpo atraente” e “Independente” aumenta em 

587,7% e 218,6%, respectivamente, a chance de o respondente ser uma mulher cisgênera (F). 

O mesmo incremento na medida de autoavaliação do desejo por filhos, entretanto, diminui em 

47,2% a chance de o indivíduo pertencer ao grupo F, ou seja, aumenta a probabilidade de o 

mesmo ser um transgênero FtM.  

 

2.3.2 Comparação dos Critérios de Preferência para Parceiros de Curto e Longo Prazo e 

Autoavaliação entre Transgêneros MtF e Homens Cisgêneros (M) 

 

Os resultados das regressões logísticas realizadas para os indivíduos do sexo masculino 

(homens cisgêneros (M) e transgêneros MtF) a partir das medidas de preferência dos traços para 

parceiros de curto e longo prazo e autoavaliação de valor de mercado (AVM) encontram-se 

apresentados nas Tabelas 4, 5 e 6. 

 

Tabela 4 

Modelo de equação logística da identidade de gênero (transgênero = 0 e cisgênero = 1) em 

função da preferência dos traços para parceiros de curto prazo para respondentes do sexo 

masculino (homens cisgêneros (M) e transgêneros MtF).  

 
 

Variáveis (traços) 

 

β 

 

EP 

 

Wald 

 

gl 

 

p 

 

Exp(β) 

 

95% IC para Exp(β) 

Abaixo Acima 

Ambicioso(a) 0,390 0,320 1,487 1 0,223 1,477 0,789 2,764 

Rosto atraente -0,611 0,487 1,576 1 0,209 0,543 0,209 1,409 

Corpo atraente 0,701 0,512 1,875 1 0,171 2,016 0,739 5,501 

Deseja crianças 0,062 0,223 0,077 1 0,782 1,064 0,687 1,648 

Emocionalmente estável 0,039 0,297 0,017 1 0,897 1,039 0,580 1,861 

Entusiasmado(a) com o sexo 0,602 0,462 1,703 1 0,192 1,827 0,739 4,514 

Fiel ao(à) parceiro(a) 0,114 0,274 0,173 1 0,677 1,121 0,655 1,920 

Financeiramente seguro(a) 0,579 0,504 1,320 1 0,251 1,785 0,664 4,794 

Generoso(a) -0,514 0,596 0,743 1 0,389 0,598 0,186 1,924 

Bom senso de humor -0,389 0,536 0,527 1 0,468 0,678 0,237 1,936 

Saudável -0,729 0,453 2,594 1 0,107 0,482 0,199 1,171 

Independente 0,042 0,380 0,012 1 0,911 1,043 0,495 2,198 

Inteligente 0,049 0,463 0,011 1 0,916 1,050 0,424 2,604 

Amável e compreensivo(a) -0,836 0,514 2,652 1 0,103 0,433 0,158 1,186 

Responsável -0,455 0,650 0,490 1 0,484 0,634 0,177 2,269 

Sociável 1,438 0,729 3,885 1 0,049 4,212 1,008 17,596 

Compartilha meus valores -1,277 0,589 4,699 1 0,030 0,279 0,088 0,885 

Compartilha meus interesses 0,971 0,593 2,686 1 0,101 2,641 0,827 8,436 

Constante (β0) 1,056 3,626 0,085 1 0,771 2,874   

Nota. β: coeficiente estimado; EP: erro padrão; Wald: estatística de Wald; gl: graus de liberdade; Exp(β): Odds 

ratio – OR (razão de chances estimada); 95% IC: intervalo de confiança de 95% para OR; β0: intercepto. R2 = 

0,382 (Cox & Snell), 0,510 (Nagelkerke). χ2(18) = 27,88, p = 0,064.  
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Tabela 5 

Modelo de equação logística da identidade de gênero (transgênero = 0 e cisgênero = 1) em 

função da preferência dos traços para parceiros de longo prazo para respondentes do sexo 

masculino (homens cisgêneros (M) e transgêneros MtF).  

 
 

Variáveis (traços) 

 

β 

 

EP 

 

Wald 

 

gl 

 

p 

 

Exp(β) 

 

95% IC para Exp(β) 

Abaixo Acima 

Ambicioso(a) -0,123 0,300 0,169 1 0,681 0,884 0,491 1,592 

Rosto atraente 0,817 0,958 0,727 1 0,394 2,264 0,346 14,814 

Corpo atraente -0,997 0,994 1,005 1 0,316 0,369 0,053 2,591 

Deseja crianças 0,491 0,267 3,367 1 0,067 1,633 0,967 2,759 

Emocionalmente estável -0,845* 0,423 3,986 1 0,046 0,430 0,187 0,985 

Entusiasmado(a) com o sexo 0,807 0,579 1,946 1 0,163 2,242 0,721 6,968 

Fiel ao(à) parceiro(a) -0,211 0,335 0,398 1 0,528 0,809 0,420 1,562 

Financeiramente seguro(a) 0,866 0,655 1,744 1 0,187 2,376 0,658 8,586 

Generoso(a) 0,584 0,723 0,653 1 0,419 1,793 0,435 7,391 

Bom senso de humor -0,387 0,650 0,354 1 0,552 0,679 0,190 2,431 

Saudável -0,566 0,773 0,537 1 0,464 0,568 0,125 2,581 

Independente -2,531* 0,962 6,923 1 0,009 0,080 0,012 0,524 

Inteligente 2,310* 1,068 4,677 1 0,031 10,075 1,242 81,749 

Amável e compreensivo(a) -0,849 1,029 0,682 1 0,409 0,428 0,057 3,212 

Responsável 0,659 1,182 0,311 1 0,577 1,934 0,191 19,604 

Sociável 1,590 0,901 3,116 1 0,078 4,905 0,839 28,675 

Compartilha meus valores -0,233 0,772 0,091 1 0,763 0,792 0,175 3,595 

Compartilha meus interesses -1,008 0,710 2,013 1 0,156 0,365 0,091 1,469 

Constante (β0) -1,374 6,410 0,046 1 0,830 0,253   

Nota. β: coeficiente estimado; EP: erro padrão; Wald: estatística de Wald; gl: graus de liberdade; Exp(β): Odds 

ratio – OR (razão de chances estimada); 95% IC: intervalo de confiança de 95% para OR; β0: intercepto. R2 = 

0,476 (Cox & Snell), 0,635 (Nagelkerke). χ2(18) = 37,45, p = 0,005. * Significativo a p = 0,05. 

 

Como pode ser observado a partir das Tabelas 4 e 5, inversamente ao que foi verificado 

para os indivíduos do sexo feminino, os dados de regressão para os indivíduos do sexo 

masculino indicaram que o modelo de predição da identidade de gênero (cis ou trans) foi 

significativo para as medidas de preferência para parceiros de longo prazo (χ2(18) = 37,45, p < 

0,01), mas não para as de preferência para parceiros de curto prazo (χ2(18) = 27,88, p > 0,05).  

Isso significa que somente para o contexto de relacionamento duradouro os padrões de 

preferência dos traços diferiram significativamente entre homens cisgêneros (M) e transgêneros 

(MtF). Nesse caso, o modelo de equação logística, com a inclusão das variáveis relativas a 

características preferidas em parceiros de longo prazo, conseguiu prever corretamente a 

identidade de gênero dos respondentes em 77,6% dos casos, em comparação com uma taxa 

inicial de acertos de 53,4% do modelo sem a inclusão das variáveis.  

Os traços que apresentaram coeficientes de regressão (β) significativos no modelo foram 

“Emocionalmente estável” (p = 0,046), “Independente” (p < 0,01) e “Inteligente” (p = 0,031).É 

possível inferir, por meio da razões de chance estimadas (Exp(β)) para essas características, que 

mantendo-se constantes todas as outras variáveis relativas aos demais traços, a cada aumento 
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de uma unidade na medida de preferência por parcerias emocionalmente estáveis e 

independentes, a chance de o respondente ser cisgênero (pertencer ao grupo M) diminui 

respectivamente em 57% e 20%, ou seja, aumenta-se a probabilidade de o indivíduo pertencer 

ao grupo de transgêneros MtF. Contudo, um acréscimo de uma unidade na medida de 

preferência por parcerias inteligentes denota um aumento estimado de chance de 907,5% de o 

indivíduo pertencer ao grupo de homens cisgêneros (M).  

O modelo de regressão logística também foi significativo (χ2(16) = 40,26, p < 0,01) no 

caso das medidas de AVM para cada um dos traços como preditoras da identidade de gênero, 

conforme pode ser observado pelos dados da Tabela 6. 

 

Tabela 6 

Modelo de equação logística da identidade de gênero (transgênero = 0 e cisgênero = 1) em 

função das medidas de AVM para respondentes do sexo masculino (homens cisgêneros 

(M) e transgêneros MtF).  

 
 

Variáveis (traços) 

 

β 

 

EP 

 

Wald 

 

gl 

 

p 

 

Exp(β) 

 

95% IC para Exp(β) 

Abaixo Acima 

Ambicioso(a) -0,304 0,342 0,794 1 0,373 0,738 0,377 1,441 

Rosto atraente 0,041 0,550 0,005 1 0,941 1,042 0,354 3,064 

Corpo atraente -1,413 0,804 3,092 1 0,079 0,243 0,050 1,176 

Deseja crianças 0,729 0,424 2,958 1 0,085 2,073 0,903 4,759 

Emocionalmente estável -0,724 0,593 1,491 1 0,222 0,485 0,152 1,550 

Entusiasmado(a) com o sexo 0,075 0,428 0,031 1 0,861 1,078 0,465 2,495 

Fiel ao(à) parceiro(a) -1,526* 0,635 5,780 1 0,016 0,217 0,063 0,754 

Financeiramente seguro(a) 2,434* 1,134 4,609 1 0,032 11,403 1,236 105,217 

Generoso(a) -1,472 0,799 3,393 1 0,065 0,229 0,048 1,099 

Bom senso de humor -1,344 0,763 3,106 1 0,078 0,261 0,058 1,163 

Saudável -1,806 1,046 2,981 1 0,084 0,164 0,021 1,277 

Independente -1,404 0,807 3,031 1 0,082 0,246 0,051 1,193 

Inteligente 2,057 1,238 2,758 1 0,097 7,820 0,690 88,565 

Amável e compreensivo(a) 0,377 0,791 0,228 1 0,633 1,458 0,310 6,866 

Responsável 2,870* 1,263 5,168 1 0,023 17,645 1,486 209,577 

Sociável 1,014 0,682 2,211 1 0,137 2,757 0,724 10,495 

Constante (β0) 2,337 4,936 0,224 1 0,636 10,348   

Nota. β: coeficiente estimado; EP: erro padrão; Wald: estatística de Wald; gl: graus de liberdade; Exp(β): Odds 

ratio – OR (razão de chances estimada); 95% IC: intervalo de confiança de 95% para OR; β0: intercepto. R2 = 

0,500 (Cox & Snell), 0,670 (Nagelkerke). χ2(16) = 40,26, p = 0,001. * Significativo a p < 0,05. 

  

A inclusão dessas variáveis na equação resultou na predição correta da identidade de 

gênero em 84,5% dos casos, contra uma taxa de acertos de 55,2% do modelo inicial sem as 

variáveis. Nesse caso, as variáveis significativas foram “Fiel ao parceiro(a)” (p = 0,016), 

“Financeiramente seguro(a)” (p = 0,032) e “Responsável” (p = 0,023).  

Analisando-se as razões de chance estimadas (Exp(β)) tem-se que, mantendo-se fixas 

todas as outras variáveis do modelo, o acréscimo de uma unidade na AVM para as 



35 

 

características “Financeiramente seguro(a)” e “Responsável” representa um aumento de 

1040,3% e 1664,5%, respectivamente, na chance estimada de o indivíduo pertencer ao grupo 

de homens cisgêneros (M). Entretanto, o mesmo acréscimo na medida de AVM para o traço 

“Fiel ao parceiro(a)” representa uma diminuição de 78,3% na chance estimada de o respondente 

ser um homem cisgênero (M), aumentado a probabilidade de o indivíduo pertencer ao grupo de 

transgêneros MtF. 

 

2.3.3 Autoestima (AE) 

 

 O resultado do teste de Kruskal-Wallis indicou que não houve diferença significativa 

(χ2(3) = 4,53,  p = 0,208) entre os escores de autoestima (AE) dos grupos MtF (M = 21,37, DP 

= 5,18), FtM (M = 20,29, DP = 6,66), F (M = 22,11, DP = 5,49) e M (M = 23,56, DP = 4,62), 

conforme pode ser graficamente observado por meio da Figura 2, logo não foi necessária a 

realização de teste post-hoc.  

 

 

Figura 1. Comparação gráfica dos escores totais de AE em função dos grupos de estudo. 

 

 

2.3.4 Sociossexualidade (SS) 

 

 Os valores das médias e desvios padrão dos escores de sociossexualidade (SS), para 

cada uma de suas dimensões, encontram-se dispostos na Tabela 12. O teste de Kruskal-Wallis 

indicou haver diferença significativa entre os grupos para todas as dimensões estudadas do 
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construto: comportamento (χ2(3) = 54,66,  p < 0,001), atitude (χ2(3) = 18,7,  p < 0,001), desejo 

(χ2(3) = 32,96,  p < 0,001) e total (χ2(3) = 46,58,  p < 0,001).  

 

Tabela 7 

Estatísticas descritivas dos escores das dimensões de SS. 
 Grupo 

Sociossexualidade MtF FtM F M 

 M   DP M   DP M  DP M  DP 

Comportamental 19,78 5,87 11,88 5,56 6,97 4,77 17,03 6,28 

Atitudinal 16,41 7,42 14,25 8,25 10,14 7,20 17,94 6,76 

Desejo sexual 14,74 5,75 7,42 3,56 7,92 5,31 15,09 7,71 

Total 50,93 13,05 33,54 14,81 25,03 14,05 50,06 16,77 

Nota. M: média; DP: desvio padrão; MtF: transgêneros male-to-female; FtM: transgêneros female-to-male; F: 

mulheres cisgêneras; M: homens cisgêneros. 

 

 O teste post-hoc de Tamhane foi utilizado para verificar entre quais grupos houve 

diferença significativa. Conforme pode ser observado na Figura 2, na dimensão 

comportamental houve diferença significativa entre os grupos MtF e FtM (p < 0,001 ), MtF e F 

(p < 0,001), FtM e F (p < 0,01), FtM e M (p = 0,012), e F e M (p < 0,001). Já para a dimensão 

atitudinal, foram verificadas diferenças significativas apenas entre os grupos MtF e F (p < 0,01) 

e M e F (p < 0,001), enquanto na dimensão relativa ao desejo sexual diferiram 

significativamente entre si os grupos MtF e FtM (p < 0,001), MtF e F (p < 0,001), FtM e M (p 

< 0,001 ), e F e M (p < 0,001). Por fim, na dimensão total da SS, os grupos MtF e FtM (p < 

0,001), MtF e F (p < 0,001), FtM e M (p < 0,01), e F e M (p < 0,001) apresentaram diferenças 

significativas entre si.  
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(A)

 

(B)

 

(C) 

 

(D)

 

Figura 2. Comparação dos escores das dimensões comportamental (A), atitudinal (B), relativa 

ao desejo sexual (C) e total (D) da sociossexualidade. Grupos que compartilham o mesmo 

índice alfabético (a, b ou c) não apresentam diferença significativa entre si (p > 0,05).  

 

2.4 Discussão 

 

Muitos estudos foram elaborados para abordar as preferências sexuais, estratégias 

reprodutivas e autopercepção do valor de mercado em indivíduos heterossexuais e 

homossexuais. Foram definidas as estratégias típicas de cada um dos sexos, bem como 

verificados diversos fatores que influenciam a expressão dos padrões de preferências e 

autopercepção. Este estudo buscou ampliar este panorama, ao contrastar indivíduos com 

diferentes identidades de gênero, mas que apresentam o mesmo sexo biológico. Por meio desta 

comparação, o estudo em questão busca ampliar a discussão acerca da importância do sexo 

biológico na expressão dos padrões de preferência, valor de mercado e estratégia reprodutiva.  
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Os resultados indicaram que, em comparação a mulheres cisgêneras (F), transgêneros 

FtM apresentam maior predileção por parceiras de curto prazo que desejem filhos e que sejam 

fiéis, o que representa um padrão de preferência masculino para relacionamentos duradouros. 

A valorização de características típicas de estratégias de longo prazo no contexto de busca por 

parcerias de curto prazo pode ser indicativa de baixos valores de mercado desses indivíduos 

enquanto parceiros. É importante ter em mente que estas pessoas apresentam o 

desenvolvimento físico que não condiz com sua identidade de gênero, o que pode afetar de 

forma negativa sua autopercepção enquanto parceiro amoroso.  

Apesar de atributos físicos de atratividade serem tipicamente priorizados por homens 

em estratégias de curto prazo, sua menor predileção, nesse caso, pode sinalizar uma menor 

seletividade apresentada por indivíduos com baixo valor de mercado no sentido de maximizar 

o acesso a parceiras, conforme observado em alguns estudos (Kenrick, Groth, Trost, & Sadalla, 

1993; Kenrick, Sadalla, Groth, & Trost, 1990).  

Mulheres cisgêneras indicaram preferir traços físicos e também similaridade de valores 

quando questionadas sobre parceiros de curto prazo. O interesse por traços físicos é previsto 

pela hipótese da Teoria do Pluralismo Estratégico (TPE), no sentido de que mulheres cisgêneras 

priorizariam atributos relacionados a “bons genes” em parceiros para relacionamentos não 

duradouros (Gangestad & Simpson, 2000). A busca por valores compartilhados e similaridade 

quanto aos interesses pode estar relacionada a busca pela compatibilidade no convívio e 

constitui preferência já observada em mulheres cisgêneras (Li & Kenrick, 2006; Stewart, 

Stinnett, & Rosenfeld, 2000). Em um relacionamento de curta duração, tal característica é 

importante caso ocorra o eventual estabelecimento de relacionamentos duradouros com os 

parceiros, para os quais o relacionamento de curto prazo pode ser apenas uma porta de entrada. 

Apesar da incongruência entre sexo biológico e autopercepção de gênero, transgêneros 

FtM apresentaram padrão de preferência por parceiros de longo prazo semelhante ao observado 

em mulheres cisgêneras (F). Este resultado sugere que o sexo biológico pode ter sido o fator 

preponderante na determinação das preferências esperadas para este tipo de relacionamento; 

padrão típico esperado para o sexo feminino de acordo com a Teoria das Estratégias Sexuais 

(TES) (Buss & Schmitt, 1993). 

Já para as medidas de AVM, em comparação às de mulheres cisgêneras, a melhor 

autoavaliação da característica “Deseja crianças” pode sinalizar predisposição para 

investimento parental (traço bem estimado por mulheres para parceiros de longo prazo). Além 

disso, pode ter influência de outros fatores individuais como idade, status de relacionamento, 

status socioeconômico, número atual de filhos, dentre outros, que também podem estar 
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envolvidos na melhor autoavaliação de mulheres cisgêneras em relação ao traço 

“Independente”.  

Por fim, a melhor autoavaliação do traço “Corpo atraente” por mulheres cisgêneras 

encontra-se em concordância com a predição de que evolutivamente atributos de atratividade 

física constituem um fator relacionado mais ao valor de mercado feminino do que masculino 

(Gottschall, 2007). Tal resultado também corrobora a hipótese de uma menor autopercepção de 

valor de mercado entre transgêneros FtM em função da incongruência entre identidade corporal  

e sexo biológico. 

Em se tratando dos indivíduos que apresentam sexo biológico masculino, transgêneros 

MtF apresentaram padrão de preferência por parceiros de curto prazo semelhante ao relatado 

por homens cisgêneros (M). A busca por relacionamentos de curto prazo, segundo a TES (Buss 

& Schmitt, 1993), remete ao padrão típico esperado nos indivíduos do sexo masculino; a 

ausência de diferença entre os indivíduos com diferentes identidades de gênero permite inferir 

que o sexo biológico pode ter sido o fator predominante na expressão dessas preferências. 

Já no que se refere aos resultados de preferência para relacionamentos duradouros, 

quando comparados aos de homens cisgêneros, a maior preferência por parceiros 

emocionalmente estáveis é congruente com o que se tem verificado empiricamente acerca da 

maior predileção feminina por parceiros que possuam traços de personalidade importantes para 

a manutenção do relacionamento (Tadinac & Hromatko, 2006). Da mesma forma, a maior 

ênfase dada ao critério “Independente” nesse contexto também é análoga aos padrões femininos 

classicamente descritos na literatura, e previstos pela TES, de maior preferência por homens 

com maior idade e status social ou financeiramente estáveis (Guéguen & Lamy, 2012).  

A maior predileção de homens cisgêneros pelo traço “Inteligente” em parceiras de longo 

prazo, por outro lado, embora contrarie dados que identificam a maior ênfase na preferência 

por parceiros inteligentes como sendo tipicamente feminina (Prokosch, Coss, Scheib, & Blozis, 

2009), corrobora estudos que demonstram que homens também valorizam características 

pessoais em relacionamentos duradouros  (Castro & Lopes, 2011; Li & Kenrick, 2006). 

Em relação às medidas de AVM, em comparação às de homens cisgêneros, a melhor 

autoavaliação do traço “Fiel ao(à) parceiro(a)” pode estar relacionada a uma maior predileção 

de homens por parceiras fiéis, de acordo com o previsto pela TES (Buss, 1989; Buss, Larsen, 

Westen, & Semmelroth, 1992), o que sinalizaria um alto valor de mercado como parceria de 

longo prazo. Já a melhor autoavaliação dos atributos “Financeiramente seguro(a)” e 

“Responsável” por homens cisgêneros é congruente com a predição de que esses são traços 

evolutivamente associados ao valor de mercado masculino e relacionados a uma maior 
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probabilidade de provisão de recursos e investimento parental, sendo estimados por mulheres 

na escolha de parceiros.  

Em resumo, é possível inferir a partir dos resultados dos modelos que o conjunto dos 

indivíduos do sexo feminino (mulheres cisgêneras e transgêneros FtM) apresentaram padrões 

de preferência similares para parceiros de longo prazo, porém diferentes para parceiros de curto 

prazo. Para os indivíduos do sexo masculino (homens cisgêneros e transgêneros MtF), 

entretanto, o contrário pôde ser verificado: os padrões de preferência foram similares somente 

para parceiros de curto prazo, e diferentes para parceiros de longo prazo. 

 Tais resultados parecem sugerir que, nas estratégias sexuais previstas pela Teoria das 

Estratégias Sexuais (TES) como sendo evolutivamente mais vantajosas para homens (de curto 

prazo) e mulheres (de longo prazo), o sexo biológico dos indivíduos transgêneros tem maior 

influência sobre seus critérios de preferência de parceiros, que não diferem significativamente 

dos de indivíduos cisgêneros do mesmo sexo. Contudo, para as estratégias em que os padrões 

de preferência de transgêneros diferiram dos padrões de cisgêneros do mesmo sexo, os traços 

que tiveram diferenças significativas nos modelos apontam para uma possível influência da 

autopercepção de gênero, em detrimento do sexo biológico.  

Para as medidas de AVM, os resultados também indicaram diferenças significativas 

entre transgêneros e cisgêneros de cada sexo, com os traços significativos dos modelos 

demonstrando concordância com a autopercepção de gênero em ambos os casos. No caso de 

transgêneros FtM, além disso, as características melhor autoavaliadas, em comparação a 

mulheres cisgêneras, possibilitaram inferir uma possível autopercepção de baixo valor de 

mercado dos indivíduos, conforme também foi verificado pela análise dos critérios de 

preferência para parceiros de curto prazo. 

No que diz respeito às medidas de autoestima (AE), a ausência de diferenças 

significativas entre os quatro grupos estudados indica que, para transgêneros, é possível que a 

autopercepção de gênero discordante do sexo biológico não tenha grande influência em seus 

autovalores e, consequentemente, em suas autoavaliações globais de valor de mercado enquanto 

parceiros. Dessa forma, com níveis equiparáveis de AE, é possível que indivíduos transgêneros 

de cada sexo autoavaliem-se como bons competidores no mercado de acasalamento tanto 

quanto seus pares cisgêneros do sexo oposto.  

Os resultados relativos às medidas de orientação sociossexual, por sua vez, apontaram 

em grande parte para uma considerável influência do sexo biológico, em detrimento da 

autopercepção de gênero, nos níveis de sociossexualidade (SS) dos indivíduos transgêneros de 

ambos os sexos. No nível comportamental, indivíduos do sexo masculino (homens cisgêneros 
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e transgêneros MtF) apresentaram escores de SS similares e significativamente maiores do que 

indivíduos do sexo feminino (mulheres cisgêneras e transgêneros FtM) apesar de, dentre estes, 

transgêneros FtM terem apresentado escores significativamente maiores do que os de mulheres 

cisgêneras.  

No nível atitudinal, indivíduos do sexo masculino de ambas as identidades de gênero 

(cis e trans) apresentaram escores similares e significativamente maiores apenas em relação a 

mulheres cisgêneras, enquanto transgêneros FtM apresentaram escores intermediários entre os 

de indivíduos do sexo masculino e mulheres cisgêneras. Finalmente, no nível relativo ao desejo 

sexual e na dimensão total da SS, indivíduos do sexo masculino obtiveram escores similares e 

significativamente maiores do que indivíduos do sexo feminino, independentemente da 

identidade de gênero.  

Os resultados encontram-se de acordo com dados bem estabelecidos na literatura acerca 

da diferença sexual dos níveis de SS que indicam que indivíduos do sexo masculino, em 

comparação a indivíduos do sexo feminino, tendem a adotar com mais frequência estratégias 

sexuais de curto prazo, envolvendo interações casuais e seriais com múltiplas(os) parceiras(os) 

e sem envolvimento de vínculo afetivo, conforme mensurado pelos escores de orientação 

sociossexual (Schmitt, 2005, Simpson & Gangestad, 1991). Portanto, os dados apontam, assim 

como o verificado no caso dos critérios de preferência na escolha de parceiros, que para as 

estratégias sexuais mais vantajosas do ponto de vista evolutivo, indivíduos transgêneros tendem 

a se comportar de acordo com o seu sexo biológico, independentemente de sua autopercepção 

de gênero. 

De forma geral, os resultados da pesquisa permitem inferir que os critérios de 

preferência na escolha de parceiros entre indivíduos transgêneros de ambos os sexos apresentam 

padrões mistos entre o que a literatura tem descrito como tipicamente masculino ou feminino 

com base em dados de amostras de populações cisgêneras. Deste modo, corroboram-se as 

únicas informações atualmente presentes na literatura a respeito de escolha de parceiros em 

indivíduos transgêneros em uma perspectiva evolucionista (Arístegui, Solano, & Buunk, 2018), 

e expandem-se os dados empíricos a partir da distinção de critérios de seleção para estratégias 

de curto ou longo prazo e do estudo de variáveis ainda não investigadas nesta população (AVM, 

autoestima e SS). 

Os resultados obtidos também podem contribuir para o corpo teórico atual acerca do 

fenômeno da transgeneridade, ao permitir afirmar que pessoas transgêneras parecem possuir 

mecanismos psicológicos evoluídos para o comportamento reprodutivo que não são totalmente 

congruentes com sua autopercepção de gênero, tendo grande influência do sexo biológico. Tal 
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observação vai parcialmente de encontro à denominada Hipótese Organizacional da 

Transgeneridade (HOT), que propõe que a transgeneridade seria resultado de fenótipos 

cerebrais incongruentes com o sexo biológico (masculinizados no caso de transgêneros FtM e 

feminizados no caso de transgêneros MtF) em decorrência de alterações nos níveis de 

andrógenos no ambiente intrauterino dos indivíduos durante o período pré-natal. 

 

2.5 Limitações e Recomendações para Estudos Futuros 

 

Algumas especificidades acerca do estudo e das características da amostra investigada 

precisam ser levadas em consideração em conjunção à análise dos resultados. Primeiramente, é 

necessário considerar a própria limitação inerente às medidas de autorrelato (Haeffel & 

Howard, 2010), que consistem em uma metodologia comum na literatura a respeito do tema de 

pesquisa em foco.  

Em segundo lugar, ressalta-se a diversidade da origem geográfica dos participantes da 

pesquisa, uma vez que houve dificuldade em se atingir o número amostral de pessoas 

transgêneras inicialmente pretendido. Recomenda-se que estudos futuros se concentrem em 

indivíduos de uma única localidade, uma vez que diferenças socioculturais e ambientais podem 

influenciar as variáveis investigadas.  

Por último, em relação à mensuração de critérios de escolha de parceiros, também é 

importante considerar que preferências idealizadas ou baseadas em situações hipotéticas nem 

sempre são comportamentalmente concretizadas na escolha de um parceiro real (Eastwick, 

Luchies, Finkel, & Hunt, 2014), uma vez que esta depende de fatores como a disponibilidade 

de parceiros com as características desejadas no ambiente e o próprio valor de mercado do 

indivíduo enquanto parceiro, dentre outros. Nesse sentido, sugere-se que estudos futuros 

tenham como um dos focos de investigação pessoas transgêneras que estejam em um 

relacionamento para mensurar em que medida suas escolhas de parceiros reais baseiam-se em 

critérios evolutivamente preditos pelo seu sexo biológico ou congruentes com sua 

autopercepção de gênero.  

É sugerido também que algumas variáveis sejam controladas em investigações 

posteriores acerca do tema, por poderem apresentar influência direta ou indireta sobre as 

variáveis de interesse medidas. Dentre elas, podemos citar o status de relacionamento dos 

indivíduos (Surra, Boettcher-Burke, Cottle, West, & Gray, 2007) e a idade (Gil-Burmann, 

Peláez, & Sánchez, 2002). Além disso, sabe-se que a prostituição é um meio frequente de 

obtenção de renda entre transgêneros MtF, principalmente entre os pertencentes às classes 
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econômicas mais baixas, o que pode ter efeito sobre os níveis de sociossexualidade, 

especialmente no nível comportamental.  

Por fim, recomenda-se que pesquisas futuras também se dediquem a investigar se a 

utilização de hormônios sexuais sintéticos por pessoas transgêneras tem efeito sobre seus 

critérios de preferência na escolha de parceiros ou sobre seus níveis de orientação sociossexual, 

comparando indivíduos hormonizados e não hormonizados.   
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MATERIAIS SUPLEMENTARES 

 

Tabela S1 

Estatísticas descritivas dos escores dos critérios de preferência para parceiros de curto 

prazo (relacionamento casual). 

 
 Grupo 

Variáveis (traços) MtF FtM F M 

 Mdn. (DI) Mdn. (DI) Mdn. (DI) Mdn. (DI) 

Ambicioso(a) 3,00 (4,00 − 1,00) 3,00 (4,00 - 1,00) 3,00 (4,00 - 1,00) 4,00 (4,00 - 2,75) 

Rosto atraente 5,00 (6,00 − 4,00) 4,00 (5,00 - 4,00) 5,00 (7,00 - 5,00) 5,00 (6,00 - 4,75) 

Corpo atraente 5,00 (6,00 - 4,00) 4,00 (6,00 - 3,75) 5,00 (6,00 - 4,00) 5,00 (6,00 - 4,00) 

Deseja crianças 1,00 (3,00 - 1,00) 4,00 (4,25 - 1,75) 1,00 (4,00 - 1,00) 1,00 (4,00 - 1,00) 

Emocionalmente 

estável 

5,00 (6,00 - 4,00) 5,00 (5,25 - 4,00) 4,00 (4,00 - 2,75) 5,00 (6,00 - 4,00) 

Entusiasmado(a) 

com o sexo 

7,00 (7,00 - 5,00) 5,50 (7,00 - 5,00) 6,00 (7,00 - 5,00) 7,00 (7,00 - 5,75) 

Fiel ao(à) 

parceiro(a) 

4,00 (7,00 - 4,00) 5,50 (7,00 - 4,00) 5,00 (7,00 - 4,00) 4,00 (6,50 - 2,00) 

Financeiramente 

seguro(a) 

5,00 (6,00 - 3,00) 4,00 (5,00 - 1,00) 5,00 (7,00 - 4,00) 4,00 (5,00 - 4,00) 

Generoso(a) 6,00 (6,50 - 4,50) 5,00 (7,00 - 4,75) 6,00 (7,00 - 5,00) 5,00 (6,00 - 4,00) 

Bom senso de 

humor 

6,00 (7,00 - 5,00) 6,00 (7,00 - 5,00) 7,00 (7,00 - 6,00) 6,00 (6,25 - 5,00) 

Saudável 7,00 (7,00 - 7,00) 7,00 (6,00 - 4,75) 7,00 (7,00 - 6,00) 6,00 (7,00 - 5,00) 

Independente 6,00 (7,00 - 4,50) 4,50 (6,25 - 4,00) 6,00 (7,00 - 5,00) 5,00 (6,25 - 4,00) 

Inteligente 5,00 (7,00 - 4,50) 5,00 (6,25 - 4,50) 6,00 (7,00 - 5,00) 5,00 (7,00 - 4,00) 

Amável e 

compreensivo(a) 

6,00 (7,00 - 5,00) 5,50 (7,00 - 4,00) 6,00 (7,00 - 5,00) 4,50 (6,25 - 4,00) 

Responsável 5,00 (7,00 - 4,00) 5,50 (7,00 - 4,75) 7,00 (7,00 - 5,00) 5,00 (7,00 - 4,00) 

Sociável 5,00 (7,00 - 4,50) 6,00 (7,00 - 4,75) 6,00 (7,00 - 5,00) 5,50 (7,00 - 5,00) 

Compartilha meus 

valores 

5,00 (7,00 - 4,00) 4,50 (5,25 - 4,00) 5,00 (7,00 - 5,00) 5,00 (6,00 - 4,00) 

Compartilha meus 

interesses 

5,00 (6,50 - 4,00) 4,00 (6,00 - 4,00) 5,00 (6,00 - 4,00) 5,00 (5,00 - 4,00) 

Nota. Mdn.: mediana; DI: desvio interquartílico; MtF: transgêneros male-to-female; FtM: transgêneros female-to-

male; F: mulheres cisgêneras; M: homens cisgêneros. 
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Tabela S2 

Estatísticas descritivas dos escores dos critérios de preferência para parceiros de longo 

prazo (relacionamento duradouro). 

 
 Grupo 

Variáveis (traços) MtF FtM F M 

 Mdn. (DI) Mdn. (DI) Mdn. (DI) Mdn. (DI) 

Ambicioso(a) 6,00 (5,00 - 4,00) 5,00 (6,25 - 3,75) 5,00 (6,00 - 4,00) 5,00 (5,00 - 4,00) 

Rosto atraente 5,00 (5,50 - 4,00) 4,00 (5,00 - 4,00) 5,00 (6,00 - 4,00) 5,00 (6,00 - 4,75) 

Corpo atraente 5,00 (6,00 - 4,00) 4,00 (5,00 - 4,00) 5,00 (5,00 - 4,00) 5,00 (6,00 - 4,75) 

Deseja crianças 3,00 (4,50 - 1,00) 5,00 (6,00 - 4,00) 5,00 (6,00 - 1,75) 5,00 (6,00 - 3,75) 

Emocionalmente 

estável 

6,00 (7,00 - 6,00) 6,50 (7,00 - 5,00) 5,00 (5,00 - 4,00) 6,00 (7,00 - 5,00) 

Entusiasmado(a) 

com o sexo 

6,00 (7,00 - 5,00) 6,00 (7,00 - 5,00) 6,00 (7,00 - 5,00) 7,00 (7,00 - 5,75) 

Fiel ao(à) 

parceiro(a) 

7,00 (7,00 - 6,00) 7,00 (7,00 - 7,00) 7,00 (7,00 - 7,00) 7,00 (7,00 - 5,50) 

Financeiramente 

seguro(a) 

6,00 (6,00 - 5,00) 5,00 (6,25 - 4,75) 6,00 (7,00 - 5,00) 6,00 (6,00 - 5,00) 

Generoso(a) 6,00 (7,00 - 6,00) 7,00 (7,00 - 5,75) 6,00 (7,00 - 5,00) 6,00 (7,00 - 5,00) 

Bom senso de 

humor 

6,00 (7,00 - 5,50) 7,00 (7,00 - 6,00) 7,00 (7,00 - 6,00) 6,00 (7,00 - 5,00) 

Saudável 7,00 (7,00 - 7,00) 6,00 (7,00 - 5,00) 7,00 (7,00 - 6,00) 7,00 (7,00 - 6,00) 

Independente 7,00 (7,00 - 5,00) 7,00 (7,00 - 5,00) 7,00 (7,00 - 5,00) 6,00 (6,00 - 5,00) 

Inteligente 6,00 (7,00 - 5,00) 7,00 (6,00 - 5,00) 6,00 (7,00 - 5,00) 6,00 (7,00 - 5,00) 

Amável e 

compreensivo(a) 

7,00 (7,00 - 6,00) 7,00 (7,00 - 6,00) 7,00 (7,00 - 7,00) 7,00 (7,00 - 6,00) 

Responsável 7,00 (7,00 - 6,00) 7,00 (7,00 - 6,75 7,00 (7,00 - 7,00) 7,00 (7,00 - 6,00) 

Sociável 6,00 (7,00 - 5,00) 6,00 (7,00 - 5,00) 6,00 (7,00 - 5,00) 6,00 (7,00 - 6,00) 

Compartilha meus 

valores 

7,00 (7,00 - 6,00) 7,00 (7,00 - 5,75) 7,00 (7,00 - 6,00) 6,00 (7,00 - 5,75) 

Compartilha meus 

interesses 

6,00 (7,00 - 6,00) 6,50 (7,00 - 6,00) 6,00 (7,00 - 6,00) 6,00 (7,00 - 5,00) 

Nota. Mdn.: mediana; DI: desvio interquartílico; MtF: transgêneros male-to-female; FtM: transgêneros female-to-

male; F: mulheres cisgêneras; M: homens cisgêneros. 
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Tabela S3 

Estatísticas descritivas dos escores de AVM. 

 
 Grupo 

Variáveis (traços) MtF FtM F M 

 Mdn. (DI) Mdn. (DI) Mdn. (DI) Mdn. (DI) 

Ambicioso(a) 5,00 (6,00 - 3,00) 4,50 (5,00 - 4,00) 4,00 (5,00 - 4,00) 5,00 (5,00 - 4,00) 

Rosto atraente 5,00 (6,00 - 4,00) 4,00 (5,00 - 3,75) 4,00 (5,00 - 4,00) 4,00 (5,00 - 4,00) 

Corpo atraente 5,00 (6,00 - 4,00) 4,00 (4,00 - 3,00) 5,00 (5,00 - 4,00) 4,00 (5,00 - 3,75) 

Deseja crianças 3,00 (6,00 - 1,00) 5,00 (7,00 - 4,00) 4,00 (6,00 - 1,00) 4,00 (5,00 - 1,00) 

Emocionalmente 

estável 

5,00 (6,00 - 3,00) 

 

5,00 (6,00 - 4,00) 

 

5,00 (6,00 - 4,00) 

 

5,00 (6,00 - 5,00) 

 

Entusiasmado(a) 

com o sexo 

6,00 (6,50 - 4,50) 7,00 (5,00 - 4,00) 6,00 (5,00 - 4,00) 7,00 (7,00 - 6,00) 

Fiel ao(à) 

parceiro(a) 

6,00 (7,00 - 5,50) 7,00 (7,00 - 6,00) 7,00 (7,00 - 6,00) 6,00 (7,00 - 5,00) 

Financeiramente 

seguro(a) 

4,00 (5,50 - 2,50) 4,00 (5,00 - 3,00) 4,50 (6,00 - 4,00) 5,00 (6,00 - 4,00) 

Generoso(a) 6,00 (6,50 - 5,00) 4,00 (5,00 - 3,00) 7,00 (7,00 - 5,00) 6,00 (7,00 - 5,00) 

Bom senso de 

humor 

6,00 (7,00 - 5,00) 7,00 (7,00 - 5,00) 6,00 (7,00 - 5,00) 6,00 (7,00 - 5,00) 

Saudável 7,00 (7,00 - 6,00) 7,00 (7,00 - 4,75) 6,00 (7,00 - 4,00) 6,00 (7,00 - 5,00) 

Independente 6,00 (7,00 - 3,50) 6,25 (5,00 - 4,00) 6,00 (7,00 - 4,00) 6,00 (7,00 - 5,00) 

Inteligente 6,00 (6,50 - 4,00) 6,25 (5,50 - 4,75) 5,00 (7,00 - 4,00) 6,00 (7,00 - 5,00) 

Amável e 

compreensivo(a) 

6,00 (7,00 - 5,00) 7,00 (7,00 - 5,00) 6,00 (7,00 - 5,00) 6,00 (6,25 - 5,00) 

Responsável 7,00 (7,00 - 6,00) 7,00 (7,00 - 5,50) 7,00 (7,00 - 6,00) 7,00 (7,00 - 6,00) 

Sociável 6,00 (7,00 - 4,50) 7,00 (7,00 - 5,00) 6,00 (7,00 - 5,00) 6,00 (7,00 - 6,00) 

Nota. Mdn.: mediana; DI: desvio interquartílico; MtF: transgêneros male-to-female; FtM: transgêneros female-to-

male; F: mulheres cisgêneras; M: homens cisgêneros. 

 

Tabela S4 

Matriz das diferenças das médias dos grupos e p-valores (entre parênteses) baseados no 

teste post-hoc de Tamhane para a dimensão comportamental da SS. 

 
 MtF FtM F M 

MtF – 7,903 (p < 0,001*) 12,805 (p < 0,001*) 2,747 (p = 0,425) 

FtM -7,903 (p < 0,001*) – 4,902 (p = 0,006*) -5,156 (p = 0,012*) 

F -12,805 (p < 0,001*) -4,902 (p = 0,006*) – -10,058 (p < 0,001*) 

M -2,747 (p = 0,425) 5,156 (p = 0,012*) 10,058 (p < 0,001*) – 

Nota. MtF: transgêneros male-to-female; FtM: transgêneros female-to-male; F: mulheres cisgêneras; M: homens 

cisgêneros. * Significativo a p < 0,05. 

 

Tabela S5 

Matriz das diferenças das médias dos grupos e p-valores (entre parênteses) baseados no 

teste post-hoc de Tamhane para a dimensão atitudinal da SS. 

 
 MtF FtM F M 

MtF – 2,157 (p = 0,912) 6,272 (p = 0,008*) -1,530 (0,960) 

FtM -2,157 (p = 0,912) – 4,115 (p = 0,273) -3,688(0,398) 

F -6,272 (p = 0,008*) -4,115 (p = 0,273) – -7,802 (p < 0,001*) 

M 1,530 (p = 0,960) 3,688 (p = 0,398) 7,802 (p < 0,001*) – 

Nota. MtF: transgêneros male-to-female; FtM: transgêneros female-to-male; F: mulheres cisgêneras; M: homens 

cisgêneros. * Significativo a p < 0,05. 
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Tabela S6 

Matriz das diferenças das médias dos grupos e p-valores (entre parênteses) baseados no 

teste post-hoc de Tamhane para a dimensão relativa ao desejo sexual da SS. 

 
 MtF FtM F M 

MtF – 7,324 (p < 0,001*) 6,822 (p < 0,001*) -0,353 (p = 1,00) 

FtM -7,324 (p < 0,001*) – -0,502 (p = 0,998) -7,667 (p < 0,001*) 

F -6,822 (p < 0,001*) 0,502 (p = 0,998) – -7,175 (p < 0,001*) 

M 0,353 (p = 1,00) 7,667 (p < 0,001*) 7,175 (p < 0,001*) – 

Nota. MtF: transgêneros male-to-female; FtM: transgêneros female-to-male; F: mulheres cisgêneras; M: homens 

cisgêneros. * Significativo a p < 0,05. 

 

Tabela S7 

Matriz das diferenças das médias dos grupos e p-valores (entre parênteses) baseados no 

teste post-hoc de Tamhane para a dimensão total da SS. 

 
 MtF FtM F M 

MtF – 17,384 (p < 0,001*) 25,899 (p < 0,001*) 0,863 (p = 1,00) 

FtM -17,384 (p < 0,001*) – 8,515 (p = 0,167) −16,521 (p = 0,002*) 

F -25,899 (p < 0,001*) -8,515 (p = 0,167) – 25,035 (p < 0,001*) 

M -0,863 (p = 1,00) 16,521 (p = 0,002*) 25,035 (p < 0,001*) – 

Nota. MtF: transgêneros male-to-female; FtM: transgêneros female-to-male; F: mulheres cisgêneras; M: homens 

cisgêneros. * Significativo a p < 0,05. 
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III. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Embora a maior parte das hipóteses e predições iniciais não tenham sido completamente 

corroboradas (ver Tabela 1), o presente trabalho permitiu investigar de forma exploratória 

aspectos relacionados ao comportamento de pessoas transgêneras a partir de uma perspectiva 

evolucionista. Assim, expande-se a literatura científica atual sobre o tema, que tem se 

concentrado majoritariamente em estudos clínicos nas áreas de ciências da saúde ou em 

neurociências, ou ainda em estudos qualitativos na área das ciências sociais.  

Salienta-se a importância da realização de mais pesquisas com foco em variáveis 

comportamentais e cognitivas do fenômeno da transgeneridade, com o intuito de complementar 

ou aprofundar os achados acerca de diferenças neurofisiológicas e melhor compreender de que 

forma esses dois aspectos (comportamento e fisiologia) se correlacionam, levando-se em 

consideração também fatores ontogenéticos implicados na diferenciação sexual humana.  

Nesse sentido, espera-se que um maior crescimento de dados empíricos provindos de 

pesquisas com vieses ainda pouco explorados na literatura sobre essa população, como é o caso 

da Psicologia Evolucionista, possa permitir a geração de novas hipóteses e linhas de pesquisa 

com o objetivo de melhor compreensão do fenômeno da transgeneridade no contexto do 

comportamento humano. Dessa forma, espera-se também que os conhecimentos científicos 

gerados acerca da transgeneridade possam ser integrados e discutidos junto aos profissionais, 

da saúde ou de outras áreas, que eventualmente lidam direta ou indiretamente com pessoas 

transgêneras ou com questões pertinentes a esses indivíduos, como médicos, psicólogos, 

assistentes sociais, advogados, dentre outros.  

Por fim, acredita-se que a divulgação de tais conhecimentos à população de um modo 

amplo, para além dos círculos acadêmicos e profissionais, pode potencialmente contribuir para 

a desestigmatização desses indivíduos ou mesmo o fomento de ações de políticas públicas 

voltadas à sua saúde e à resolução de muitos dos problemas enfrentados por transgêneros em 

diversas sociedades contemporâneas. 
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Tabela 1 

Quadro-resumo de resultados das hipóteses e predições iniciais testadas. 

 
Hipótese 1: A autopercepção de gênero, e não o sexo biológico, será uma melhor variável previsora dos padrões 

de critérios preferidos na escolha de parceiros em contexto de estratégias sexuais de curto e longo prazo. 

Predição Resultado Conclusão 

Predição 1: Indivíduos 

transgêneros de cada sexo 

apresentarão padrões de 

preferência similares aos de 

indivíduos cisgêneros do sexo 

oposto tanto no contexto de 

estratégias sexuais de curto prazo 

quanto no contexto de estratégias 

de longo prazo. 

Para parceiros de curto prazo, 

transgêneros FtM apresentaram 

padrão similar aos de cisgêneros do 

sexo oposto (M) e transgêneros 

MtF apresentaram padrão similar 

aos de cisgêneros do mesmo sexo 

(M). Para parceiros de longo prazo, 

transgêneros FtM apresentaram 

padrão similar aos de cisgêneros do 

mesmo sexo (F) e transgêneros 

MtF apresentaram padrões 

similares aos de cisgêneros do sexo 

oposto (F). 

 

 

 

Apenas parcialmente 

 corroborada 

Hipótese 2: A autopercepção de gênero, e não o sexo biológico, será uma melhor variável previsora dos padrões 

de autoavaliação de valor de mercado. 

Predição Resultado Conclusão 

Predição 2: Indivíduos 

transgêneros de cada sexo 

apresentarão padrões de 

autoavaliação de valor de mercado 

similares aos de indivíduos 

cisgêneros do sexo oposto. 

Transgêneros FtM apresentaram 

padrão de autoavaliação similar ao 

de cisgêneros do sexo oposto (M) 

com baixo valor de mercado. 

Transgêneros MtF apresentaram 

padrão de autavaliação de valor de 

mercado similar ao de cisgêneros 

do sexo oposto (F). 

 

 

 

Corroborada 

Hipótese 3: Indivíduos transgêneros e cisgêneros de cada sexo diferirão em relação às medidas de autoestima.  

Predição Resultado Conclusão 

Predição 3: Indivíduos 

transgêneros de cada sexo 

apresentarão medidas de 

autoestima menores do que as de 

indivíduos cisgêneros do sexo 

oposto. 

 

Não foi verificada diferença 

significativa entre nenhum dos 

grupos estudados. 

 

Não corroborada 

Hipótese 4: Indivíduos transgêneros e cisgêneros de cada sexo diferirão em relação às medidas de 

sociossexualidade. 

Predição Resultado Conclusão 

Predição 4: Indivíduos 

transgêneros de cada sexo 

apresentarão medidas de 

sociossexualidade similares às de 

indivíduos cisgêneros do sexo 

oposto, tanto em nível total quanto 

em nível de cada um de seus três 

componentes (comportamento, 

atitude e desejo). 

As medidas das dimensões 

comportamental e atitudinal de 

transgêneros FtM apresentaram 

níveis intermediários aos de 

cisgêneros de ambos os sexos (M e 

F). Para todos os outros casos, 

transgêneros apresentaram 

medidas de sociossexualidade 

similares às de cisgêneros do 

mesmo sexo.  

 

 

 

Não corroborada 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

   

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA E COMPORTAMENTO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOBIOLOGIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Estratégias Sexuais e Escolha de 

Parceiros em Pessoas Transgêneras, que tem como pesquisadores responsáveis o mestrando 

Rodrigo de Menezes Gomes e o Prof. Dr. Felipe Nalon Castro. 

Esta pesquisa pretende investigar, por meio de questionários, como se dão as relações 

românticas e quais as características preferidas em um parceiro entre pessoas transgêneras. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é compreender melhor a população de pessoas 

transgêneras, visando a melhoria do seu bem-estar na sociedade.  

Caso você decida participar, deverá preencher questionários com perguntas sobre idade, 

sexo, identidade de gênero, escolaridade, orientação sexual, utilização de hormônios e dados 

socioeconômicos. Nos questionários, você também deverá realizar a avaliação de suas próprias 

características e características desejadas em parceiros para relacionamentos de curto e longo 

prazo; realizar a avaliação de sua autoestima; e preencher o inventário de Orientação 

Sociossexual, que apresenta questões sobre comportamentos, atitudes e desejos sexuais. O 

tempo de aplicação dos questionários deverá durar aproximadamente 20 minutos.  

Durante a realização do preenchimento dos questionários citados acima, a previsão de 

riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame físico 

ou psicológico de rotina. 

Pode acontecer um desconforto decorrente do cansaço mental de responder aos 

questionários, que será minimizado com pausas entre cada um deles, ou possível desconforto 

emocional ao responder algumas perguntas dos questionários, e você terá o benefício de 

contribuir para o aprofundamento do conhecimento científico sobre pessoas transgêneras que 

poderá fundamentar intervenções focadas em sua saúde e bem-estar na sociedade.  

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado diretamente à pesquisa, 

você terá direito a assistência gratuita que será prestada por meio de indenização (no caso de 

algum dano), reembolso (no caso de gasto pela participação na pesquisa) e atendimento 

presencial. Qualquer espécie de assistência será prestada pelos pesquisadores responsáveis pela 

pesquisa, Rodrigo de Menezes Gomes e Felipe Nalon Castro. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas escrevendo 

diretamente para Rodrigo de Menezes Gomes através do e-mail rodrigomenezes13@gmail.com 

ou no Laboratório de Evolução do Comportamento Humano (Centro de Biociências – UFRN).  

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 

mailto:rodrigomenezes13@gmail.com
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Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Em caso de qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa, você deverá ligar para o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (tel: 084 3215-

3135). 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Rodrigo de Menezes Gomes. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 

para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

Estratégias Sexuais e Escolha de Parceiros em Pessoas Transgêneras, e autorizo a 

divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas 

desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 

 Natal __/__/____. 

 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo Estratégias Sexuais e Escolha de 

Parceiros em Pessoas Transgêneras, declaro que assumo a inteira responsabilidade de 

cumprir fielmente os procedimentos metodológicos e direitos que foram esclarecidos e 

assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre 

a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

 

Natal __/__/____. 

 

 

 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

 

 

Pedimos que responda às seguintes perguntas com algumas informações pessoais: 

 

 

Sexo (constante no 

registro de nascimento) 

( ) Masculino ( ) Feminino 

 

 

Você é uma pessoa transgênera? ( ) Sim ( ) Não 

 

 

Idade (em anos):  

 

 

Você sente atração 

sexual por: 

( ) Homens ( ) Mulheres ( ) Homens e Mulheres 

 

 

Você faz uso de hormônios 

sintéticos? 

( ) Sim ( ) Não 

 

 

Se você respondeu 

“sim” à pergunta 

anterior, por favor 

indique o nome da(s) 

substância(s) que 

utiliza: 

 

 

 

Há quanto tempo você 

faz uso da(s) 

substância(s) que 

indicou? 

 

 

 

Se respondeu “sim” à pergunta anterior, por favor indique com um “x” a frequência 

aproximada com que faz uso de hormônios: 

( ) Diariamente 

( ) Semanalmente 

( ) Mensalmente 

( ) De 3 em 3 meses 

( ) De 6 em 6 meses 
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Agora vou fazer algumas perguntas sobre itens do seu domicílio para efeito de 

classificação econômica. Todos os itens de eletroeletrônicos que vou citar devem estar 

funcionando, incluindo os que estão guardados. Caso não estejam funcionando, considere 

apenas se tiver intenção de consertar ou repor nos próximos seis meses. 

 

 

Marque com um “x” o número dos seguintes itens presentes em sua residência: 
ITENS DE CONFORTO 0 1 2 3 4 ou + 

Quantidade de automóveis de 

passeio exclusivamente para uso 

particular 

     

Quantidade de empregados 

mensalistas, considerando apenas 

os que trabalham pelo menos 

cinco dias por semana 

     

Quantidade de máquinas de lavar 

roupa, excluindo tanquinho 
     

Quantidade de banheiros      
DVD, incluindo qualquer 

dispositivo que leia DVD e 

desconsiderando DVD de 

automóvel 

     

Quantidade de geladeiras      
Quantidade de freezers 

independentes ou parte da 

geladeira duplex 

     

Quantidade de 

microcomputadores, 

considerando computadores de 

mesa, laptops, notebooks e 

netbooks e desconsiderando 

tablets, palms ou smartphones 

     

Quantidade de lavadora de louças      
Quantidade de fornos micro-

ondas  
     

Quantidade de motocicletas, 

desconsiderando as usadas 

exclusivamente para uso 

profissional 

     

Quantidade de máquinas 

secadoras de roupas, 

considerando lava e seca 

     

 

 

Marque com um “x” o grau de escolaridade do(a) chefe de família em sua casa: 

Analfabeto / Ensino Fundamental incompleto  

Ensino Fundamental I completo / Ensino Fundamental II 

incompleto 

 

Ensino Fundamental II completo / Ensino Médio incompleto  

Ensino Médio completo / Ensino Superior incompleto  

Ensino Superior completo  
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A água utilizada no seu domicílio é proveniente de: 

1 Rede geral de distribuição. 

2 Poço ou nascente. 

3 Outro meio. 

 

Considerando o trecho da rua do seu domicílio, você diria que ela é: 

1 Asfaltada/pavimentada. 

2 De terra/cascalho. 
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APÊNDICE C – MATE VALUE INVENTORY (MVI-7) 

 

 
Na tabela abaixo você encontrará uma lista de 19 diferentes características. Pedimos que você 

avalie cada característica para cada um dos dois casos seguintes: 

 

A – Relacionamento Casual: Avalie o quanto a característica é importante em um(a) 

parceiro(a) para relacionamento sem envolvimento de compromisso, podendo envolver 

relacionamento sexual. 

 

B – Relacionamento Duradouro: Avalie o quanto a característica é importante em um(a) 

parceiro(a) para relacionamento duradouro, com o envolvimento de compromisso. 

 

Para realizar a avaliação circule, para cada caso e característica, um número correspondente 

à seguinte escala: 

 

(-3): Nada importante (-2): Muito pouco importante (-1): Pouco importante 

(0): Neutro / Indiferente (1): Importante (2): Muito importante (3): Extremamente importante 

 

 

Características A - Relacionamento Casual B -Relacionamento Duradouro 

Ambicioso(a) (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) 

Rosto atraente (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) 
Corpo atraente (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) 
Deseja crianças (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) 

Emocionalmente estável (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) 
Entusiasmado(a) com o sexo (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) 

Fiel ao(à) parceiro(a) (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) 
Financeiramente seguro(a) (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) 

Generoso(a) (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) 

Bom senso de humor (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) 

Saudável (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) 

Independente (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) 

Inteligente (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) 

Amável e compreensivo(a) (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) 

Fiel (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) 

Responsável (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) 

Sociável (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) 

Compartilha meus valores (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) 

Compartilha meus interesses (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) 



69 

 

Agora, pedimos que você avalie as seguintes características em relação a você mesmo(a), 

ou seja, o quanto você considera possuí-las. Para realizar a autoavaliação, circule, para 

cada caso, um número correspondente à seguinte escala: 

 

(-3): Não possuo nada dessa característica  

(-2): Possuo essa característica muito abaixo da média.  

(-1): Possuo essa característica um pouco abaixo da média.  

(0): Possuo um nível médio dessa característica.  

(1): Possuo essa característica um pouco acima da média. 

 (2): Possuo essa característica muito acima da média.  

(3): Possuo essa característica extremamente acima da média. 

 

 

Características Autoavaliação 

Ambicioso(a) (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) 

Rosto atraente (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) 
Corpo atraente (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) 
Deseja crianças (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) 

Emocionalmente estável (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) 
Entusiasmado(a) com o sexo (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) 

Fiel ao(à) parceiro(a) (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) 
Financeiramente seguro(a) (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) 

Generoso(a) (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) 

Bom senso de humor (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) 

Saudável (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) 

Independente (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) 

Inteligente (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) 

Amável e compreensivo(a) (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) 

Fiel (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) 

Responsável (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) 

Sociável (-3) (-2) (-1) (0) (1) (2) (3) 
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APÊNDICE D – TEXTO-CONVITE PARA RECRUTAMENTO DE PARTICIPANTES 

 

 

 
ATENÇÃO! 

CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA 
 

 

O Laboratório de Evolução do Comportamento Humano (LECH/UFRN) convida 
pessoas trans (que se autoidentifiquem como transexuais, transgêneros ou 
travestis), de ambos os sexos (homens e mulheres trans), e maiores de 18 anos, 
para participar de pesquisa sobre RELACIONAMENTOS AFETIVOS. 
 
 

A pesquisa, intitulada Estratégias Sexuais e Escolha de Parceiros em Pessoas 

Transgêneras (data de Aprovação Ética do CEP/CONEP: 21/12/201; CAAE: 

80013317.8.0000.5537 7; Número do Parecer: 2454211), está sendo desenvolvida 

no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia, no Departamento 

de Fisiologia e Comportamento do Centro de Biociências (CB), pelo psicólogo e 

mestrando Rodrigo M. Gomes e sob orientação do Prof. Dr. Felipe Nalon Castro.  

 
 

Além de pessoas trans, também podem entrar em contato pessoas que 
convivam com amigos ou parentes trans que possam ter interesse em 
participar e profissionais/estudantes que trabalhem ou tenham interesse pela 
temática. 
 
 

Para maiores informações e esclarecimentos sobre os procedimentos da pesquisa, 
entrar em contato através de qualquer um dos seguintes meios: 
 
 

 (84) 9 98047080 
rodrigomenezes13@gmail.com 

 
 

AGRADECEMOS SUA PARTICIPAÇÃO / COLABORAÇÃO!!! 
 

 



71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO  

DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UFRN 
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ANEXO B – ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG (EAR) 

 

 

Leia cada frase com atenção e faça um círculo em torno da opção mais adequada. 

 

 
1. Eu sinto que sou uma pessoa de valor, no mínimo, tanto quanto as outras pessoas. 

 

(1) Discordo totalmente   (2) Discordo   (3) Concordo   (4) Concordo totalmente  

 

 

2. Eu acho que eu tenho várias boas qualidades.  

 

(1) Discordo totalmente   (2) Discordo   (3) Concordo   (4) Concordo totalmente  

 

 

3. Levando tudo em conta, eu penso que eu sou um fracasso. 

 

(1) Discordo totalmente   (2) Discordo   (3) Concordo   (4) Concordo totalmente 

 

 

4.  Eu acho que sou capaz de fazer as coisas tão bem quanto a maioria das pessoas. 

 

(1) Discordo totalmente   (2) Discordo   (3) Concordo   (4) Concordo totalmente 

 

 

5. Eu acho que eu não tenho muito do que me orgulhar. 

 

(1) Discordo totalmente   (2) Discordo   (3) Concordo   (4) Concordo totalmente 

 

 

6. Eu tenho uma atitude positiva com relação a mim mesmo(a). 

 

(1) Discordo totalmente   (2) Discordo   (3) Concordo   (4) Concordo totalmente 

 

 

7. No conjunto, eu estou satisfeito(a) comigo. 

 

(1) Discordo totalmente   (2) Discordo   (3) Concordo   (4) Concordo totalmente 

 

 

8. Eu gostaria de poder ter mais respeito por mim mesmo. 

 

(1) Discordo totalmente   (2) Discordo   (3) Concordo   (4) Concordo totalmente 

 

 

9. Às vezes eu me sinto inútil. 

 

(1) Discordo totalmente   (2) Discordo   (3) Concordo   (4) Concordo totalmente 

 

10. Às vezes eu acho que não presto para nada. 

 

(1) Discordo totalmente   (2) Discordo   (3) Concordo   (4) Concordo totalmente 
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ANEXO C – INVENTÁRIO DE ORIENTAÇÃO SOCIOSSEXUAL REVISADO  

(SOI-R BRASIL) 

 

 

Por favor, leia as questões abaixo e assinale a resposta adequada para você em cada uma 

delas.  

 
 

1. No último ano (últimos 12 meses) com quantas pessoas diferentes você fez sexo?  

 

 

 

2. Até onde você lembra, em sua vida, com quantas pessoas você fez sexo apenas uma vez?  

 

 

 

3. Pensando na sua vida até agora, com quantas pessoas você já fez sexo sem estar 

interessada(o) em um relacionamento duradouro e com compromisso? 

 

 
 

Agora, pedimos que você leia as frases a seguir e responda o quanto você concorda ou 

discorda de cada afirmação, de maneira que 1 significa "discordo totalmente" e 9 significa 

"concordo totalmente". 

 
 Discordo 

totalmente 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

 

 
7 

 

 
8 

Concordo 

totalmente 
9 

4. Eu NÃO quero fazer sexo com uma pessoa 

até que eu tenha certeza de que nós teremos 

um relacionamento duradouro e sério 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. Consigo me imaginar confortável e 

curtindo fazer sexo casual com parceiros(as) 

diferentes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. Tudo bem fazer sexo sem amor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

 

0 1 2 3 4 5 a 6 7 a 9 10 a 19 
     20 ou 

mais 

0 1 2 3 4 5 a 6    7 a 9   10 a 19 20 ou mais 

0 1 2 3 4 5 a 6 7 a 9 10 a 19 
     20 ou 

mais 
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Por fim, pedimos que você responda as perguntas abaixo de acordo com frequência com 

que ocorrem com você. 
 

 Nunca 

 
 

 

 
 

1 

Muito 

raramente 
 

 

 
 

2 

Uma 

vez a 
cada 

dois ou 

três 
meses 

3 

Uma 

vez 
por 

mês 

 
 

4 

Uma vez 

a cada 
duas 

semanas 

 
 

5 

Uma 

vez por 
semana 

 

 
 

6 

Várias 

vezes 
por 

semana 

 
 

7 

Quase 

todos 
os dias 

 

 
 

8 

Pelo 

menos 
uma 

vez por 

dia 
 

9 

7. No seu dia a dia, com 

que frequência você 

espontaneamente 

imagina-se fazendo sexo 

com alguém que acabou 

de conhecer? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8. Com que frequência 

você fica excitado(a) 

sexualmente quando está 

em contato com alguém 

com quem você NÃO tem 

relacionamento romântico 

compromissado? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9. Com que frequência 

você tem fantasias sobre 

fazer sexo com alguém 

com quem você NÃO tem 

relacionamento romântico 

compromissado? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


