
Você deve estar se perguntando por que homens e mulheres possuem essas diferenças. Segundo estudos 

que utilizam a teoria da evolução como pano de fundo, machos e fêmeas (homens e mulheres) foram 

“moldados” ao longo da evolução por diferentes pressões seletivas (por exemplo: as mulheres investem 

muito mais na cria, em comparação com homens, especialmente entre mamíferos). Por isso, tenderiam a dar 

diferentes graus de importância a certas características no sexo de interesse. 

 

 

 Por homens Por mulheres 

Carinhosa Companheiro 
Inteligente Carinhoso 
Fiel Inteligente 
Companheira Fiel 
Honesta Respeitoso 
Respeitosa Educado 
Bonita Leal 
Atenciosa Atencioso 
Bem-humorada Amoroso 
Leal Sincero 

Figura 1.  Proporção de homens e mulheres que citaram as 

palavras beleza e bom-humor. 

Olá!  
Este documento traz resultados preliminares de uma pesquisa que você respondeu! Nós do L2PS temos o compromisso de mostrar aos 

participantes de nossas pesquisas os resultados que encontramos nos estudos. Os resultados ainda não são conclusivos, mas já podemos observar 

uma tendência. O objetivo dessa pesquisa era descobrir os critérios de atratividade que homens e mulheres esperam encontrar em um(a) 
parceiro(a) ideal. Confira abaixo o que temos até agora! 

www.l2ps.org 
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Você deve perceber que no cotidiano as pessoas 

não escolhem aleatoriamente seus parceiros amorosos. 

Certamente cada indivíduo possui critérios específicos 

para julgar uma pessoa mais atraente que outra, para 

decidir se vai se engajar em um relacionamento ou não.  

Em geral, estudos científicos mostram que homens 

e mulheres compartilham uma série desses critérios, 

mas diferem enormemente em relação a outros. 

Tema 

Sendo assim, nosso procedimento foi pedir a 
homens e mulheres que citassem 16 características 
importantes em um parceiro ideal. Estamos aos pouco 
analisando as respostas para verificar se homens e 
mulheres esperam características diferentes dos 
parceiros em suas relações. Temos respostas de cerca 
de 1300 pessoas. 

 

Método 

Resultados 
 

Tabela 1. Critérios de Atratividade Mais Listados O que esses resultados mostram é 

que homens e mulheres possuem muitas 

semelhanças quanto aos critérios que 

geralmente usam para selecionar um 

parceiro ideal (ver Tabela 1). Por 

exemplo, ambos parecem dar bastante 

valor à inteligência e a características 

associadas a comprometimento na 

relação (fiel, companheiro, honesto, 

atencioso etc).  

Mas existem diferenças no quanto 

homens e mulheres enfatizam 

determinada característica. Por exemplo, 

a beleza parece ser muito mais 

importante para os homens, enquanto o 

bom humor, muito mais importante para 

as mulheres. 

Discussão  

Homens e mulheres são diferentes. Por quê? 

OBRIGADO por participar da nossa pesquisa! 

Sua resposta foi fundamental, pois nos ajudou a 

estudar e compreender melhor esses fenômenos 

psicológicos. 

Se quiser saber mais ou tirar dúvidas, mande um e-mail: 

felipecarvalho.n@gmail.com 

Atenciosamente,  

Felipe Novaes & Jean Natividade. 


