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RESUMO
Os aplicativos de relacionamento se tornaram populares e pertencentes ao cotidiano dos
indivíduos. Dentre eles, existem aqueles destinados exclusivamente aos desdobramentos
amorosos. Apesar de serem utilizados amplamente, pouco se sabe cientificamente sobre
seu uso e com isso, pretendeu-se a partir desse trabalho levantar dados a respeito de sua
utilização para a seleção de parceiros. Diante disso, o objetivo dessa pesquisa foi
verificar a dinâmica amorosa que ocorre por meio de tais aplicativos, as características
sociais atribuídas aos seus usuários, quais são as vantagens e desvantagens apontadas
pelos participantes em relação ao seu uso, se os usuários estão satisfeito com os
desdobramentos, se possuem baixo ou alto conservadorismo sexual e autoestima e quais
são as características que procuram em um parceiro considerado ideal para ficar e para
casar. Para isso, realizou-se a comparação entre os participantes de ambos os sexos, a
fim de verificar se existem diferenças estatisticamente significativas entre homens e
mulheres. Para tanto, 210 universitários matriculados em diferentes cursos de uma
mesma instituição de ensino participaram da pesquisa respondendo presencialmente a
um questionário. Constataram-se diferenças significativas entre os sexos no que diz
respeito ao número de pessoas por quem se sentem atraídos em seu círculo social e o
número de encontros que concretizaram com os pretendentes virtuais, de modo que a
amostra masculina superou numericamente a feminina. Foram descritas as
características que os participantes atribuíram aos usuários dos aplicativos de
relacionamento bem como vantagens e desvantagens acerca do seu uso. O nível de
autoestima foi semelhante entre os sexos, no entanto, os homens no geral pontuaram
mais no quesito liberalismo sexual, sendo mais irrestritos sexualmente e propensos a se
envolverem em sexo casual a partir dos aplicativos de relacionamento do que as
mulheres que se mostraram mais conservadoras. O liberalismo sexual masculino foi
associado ao sentimento de vazio quando correlacionado às relações amorosas virtuais e
as mulheres somente pontuaram mais do que os homens em relação ao liberalismo
sexual no quesito envolvimento em relações homoafetivas. As características desejadas
em um parceiro selecionado para ficar e em um para casar foram diferentes, o tempo de
acesso aos aplicativos foi semelhante entre ambos os sexos e as mulheres consideraram
que os homens criam mais expectativas em relação ao desenvolvimento de um namoro
por meios virtuais do que eles mesmos. Por fim, constatou-se que as mais diversas
formas de relacionamento podem ser produzidas pela internet, isto é, desde a formação
de relações agradáveis ou não e casuais ou duradouras.
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ABSTRACT
Relationship applications have become popular and pertaining to individuals' daily
lives. Among them, there are those destined exclusively for the unfolding of love.
Although widely used, little is known scientifically about its use and with that, it was
intended from this work to collect data regarding its use for the selection of partners.
Therefore, the objective of this research was to verify the amorous dynamic that occurs
through such applications, the social characteristics attributed to its users, what are the
advantages and disadvantages pointed out by the participants in relation to their use, if
the users are satisfied with the unfolding, whether they have low or high sexual
conservatism and self-esteem, and what are the characteristics they are looking for in a
partner considered ideal for staying and getting married. For this, the comparison
between the participants of both sexes was carried out in order to verify if there are
statistically significant differences between men and women. For that, 210 university
students enrolled in different courses of the same teaching institution participated in the
research, responding face to face to a questionnaire. Significant differences were found
between the sexes in terms of the number of people they are attracted to in their social
circle and the number of encounters they made with virtual pretenders, so that the male
sample surpassed the female numerically. The characteristics that the participants
attributed to users of the relationship applications as well as advantages and
disadvantages about their use were described. The level of self-esteem was similar
between the sexes, however, men generally scored more on the question of sexual
liberalism, being more sexually unrestrained and likely to engage in casual sex from
dating applications than women who showed up more conservative. Male sexual
liberalism was associated with the feeling of emptiness when correlated to virtual love
relationships, and women only scored more than men in relation to sexual liberalism in
relation to involvement in homosexual relationships. The characteristics desired in a
selected partner to stay and in one to marry were different, the access time to the
applications was similar between both sexes and the women considered that the men
create more expectations in relation to the development of a dating through virtual
means of the than themselves. Finally, it was verified that the most diverse forms of
relationship can be produced by the internet, that is, from the formation of pleasant or
non-casual and lasting relations.
Keywords: Online social networks; Relationship; Evolutionary Psychology; Selection
of partners.
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Introdução geral
O presente manuscrito trata-se de uma pesquisa de campo realizada com
universitários com o propósito de levantar dados a respeito da dinâmica ocorrida nos
aplicativos de relacionamento no Brasil.
Santaella (2010), Nogueira e Silva (2016) e os dados do Cetic.br (2017),
apontam que apesar dos aplicativos que visam o desdobramento amoroso fazerem parte
do cotidiano e serem utilizados em massa, pouco se sabe cientificamente sobre os seus
desdobramentos e situações em que se está sujeito ao utilizá-los, o que implica na
necessidade de produção científica sobre essa temática.
Segundo Rocha e Amador (2018) o sucesso contemporâneo desses aplicativos se
deve à nova dinâmica de mercado que vem tornando a realização das atividades cada
vez mais solitária e dificulta à interação pessoal devido ao surgimento do ensino à
distância e ao trabalho executado em casa por meio do computador (home office), cujos
profissionais recebem o nome de teletrabalhador. Com isso, o círculo social torna-se
reduzido e perante a maior exigência de qualificação acadêmica fica mais difícil
demandar tempo em busca de um parceiro.
Figueiredo (2016) aponta que os aplicativos de relacionamento amoroso suprem
essa necessidade, pois de forma rápida apresentam os pretendentes que estão
disponíveis e em busca de um relacionamento, selecionados a partir dos interesses em
comum obtidos por meio Facebook. Nogueira e Silva (2016) ressaltam que devido à
alta adesão ao virtual, o mundo online e offline se tornaram um só e o desencadeamento
de emoções e sentimentos é semelhante entre os dois âmbitos.
Dentre os aplicativos de relacionamento mais populares no Brasil podemos citar
o Tinder, Happn, Badoo e Par Perfeito que são destinados exclusivamente à procura de
parceiros amorosos, no entanto, diante da presente pesquisa detectou-se que outros
aplicados que não possuem diretamente essa finalidade também são utilizados para o
flerte, como é o caso do Facebook, Instagram e WhatsApp.
A estrutura das plataformas digitais direcionadas à paquera é semelhante. Todas
apresentam os pretendentes de acordo com a localização máxima de 200 km, com
exceção do aplicativo Happn que apresenta somente quem cruza o caminho do usuário.
A partir disso, os dados cadastrais obtidos pela inscrição na própria plataforma e no
Facebook, selecionam os pretendentes de acordo com as similaridades e os apresentam
por meio de fotos e de uma descrição do perfil em que o usuário deve colocar gostos e
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características pessoais e o que julgar ser relevante. Após, os perfis dos candidatos
aparecem ordenados em uma sequência e conforme o interesse em iniciar um contato,
deve-se apertar o botão “Like” e caso não queira contato basta apertar o “X”. Somente é
possível saber quem se interessou por seu perfil se ambos derem um “Like” e com isso
abrir uma janela de conversa. Caso haja algum inconveniente há a opção de bloqueio.
Diante disso, em detrimento da escassez de literatura brasileira que segundo
Valkenburg e Peter (2007) e Vermelho, Velho e Bertoncello (2015) correlaciona a
utilização dos aplicativos de relacionamento com os pressupostos da Psicologia
Evolucionista, optou-se por abordar esse viés teórico que sem desconsiderar os fatores
culturais e sociais que contribuem para a constituição do indivíduo, volta-se em maior
proporção aos fatores genéticos e biológicos que recaem sobre a emissão dos
comportamentos humanos (POLIPPO; FERREIRA; WAGNER, 2016). Os principais
autores abordados para referenciar os três artigos resultantes dessa pesquisa foram Buss
e Trivers. O primeiro com uma ênfase referente às principais diferenças
comportamentais existentes entre os homens e as mulheres durante a seleção de um
parceiro e o segundo enfatizando à Teoria de Investimento Parental, que propõe que
instintivamente a seleção de um parceiro ocorre em função das habilidades parentais.
Portanto, a presente pesquisa visou desvendar os desdobramentos ocorridos a
partir dos aplicativos de relacionamento no Brasil, ter conhecimento sobre o nível de
liberalismo sexual dos usuários, grau de autoestima, características atribuídas a eles,
vantagens e desvantagens que os participantes consideram ter seu uso, frequência de
utilização diária, quantidade de encontros concretizados pessoalmente, características
que julgam importante ter um parceiro considerado para ficar e para casar, suas
intenções amorosas nos meios virtuais (ficar, namorar, ter ou não relação sexual),
informações a respeito da própria experiência com o uso dos aplicativos e como se
acredita que sejam os desdobramentos de um modo geral.
Por fim, Sawyer, Smith e Benotsch (2018), Green, Turner e Logan (2018) e
Ortiz-Martínez, Buelvas-Pérez, Martínez-Torres, Vásquez-Rada e Carrascal-Angelo
(2018) verificaram um alto nível de exercício sexual negligente associado ao abuso de
álcool e drogas e baixo uso de preservativos em usuários de aplicativos de
relacionamento. Com isso, as pesquisas que possuem esse viés investigativo contribuem
por meio de dados verídicos para o incentivo e criação de políticas públicas que podem
ocasionar a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada e
sexo seguro entre os usuários.
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Apresentação geral do trabalho:

Os dados obtidos na pesquisa foram divididos em três artigos elaborados
separadamente de acordo com as similaridades temáticas das questões.
O artigo 1 cujo título é “Autoestima e intenções sexuais de usuários de
aplicativos de relacionamento”, contemplou os instrumentos relativos ao Questionário
de Autoestima (QA), Inventário de Orientação Sociossexual (SOI), Questionário de
Atitudes Sexuais (QAS) e sete questões contidas na escala elaborada pelos
pesquisadores condizente à maneira em que os participantes percebem a dinâmica da
paquera virtual e pontuadas de 1 (discordo) a 10 (concordo).
O artigo 2 cujo título é “Sites de relacionamento: vantagens, desvantagens e as
características atribuídas aos usuários”, contemplou os instrumentos relativos a cinco
questões contidas na escala elaboradas pelos pesquisadores condizente à maneira em
que os participantes percebem a dinâmica da paquera virtual e pontuadas de 1
(discordo) a 10 (concordo), às questões elaboradas a respeito das vantagens e
desvantagens avaliadas pelos participantes sobre a utilização dos aplicativos de
relacionamento e às características (3 palavras) que atribuíram aos seus usuários.
Por fim, o artigo 3 cujo título é “Características desejadas na busca de
parceiros virtuais, suas intenções e desdobramentos”, contemplou os instrumentos
relativos à Escala de Atributos do Parceiro Ideal (EAPI) e oito questões elaboradas
pelos pesquisadores em que duas visaram verificar quais características (foto, descrição
do perfil, idade e ocupação) eram primordiais na escolha de um parceiro para ficar e de
um para casar, numeradas de 1 (menos importante) a 4 (mais importante) e as demais
foram relativas às questões de múltipla escolha e às contidas na escala elaboradas pelos
pesquisadores.
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Método Geral
Este trabalho contemplou uma pesquisa de campo, a partir da aplicação de um
questionário em universitários matriculados em diferentes cursos de uma universidade
estadual do interior do estado de São Paulo. Todos os procedimentos éticos previstos
para a pesquisa com seres humanos foram seguidos e o projeto de pesquisa
primeiramente foi enviado para avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”, Bauru-SP e após a aprovação
(CAAE: 68504617.2.00005398; Número do Parecer: 2.100.031), iniciou-se a coleta.

Participantes
Participaram da pesquisa aqueles que concordaram com o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, de modo voluntário e anônimo, resultando um total
de 210 sujeitos, 101 do sexo masculino com idade média de 21,35 anos (DP=2,92) e
109 do feminino com idade média de 20,58 anos (DP=2,09), matriculados em diferentes
anos nos cursos de Psicologia, Jornalismo, Educação Física e Engenharia de Produção.

Instrumento para a coleta de dados
Foram utilizados como instrumentos para a coleta de dados o Inventário de
Orientação Sociossexual (SOI) desenvolvido por Simpson e Gangestad (1991) que
contempla sete questões em que o valor numérico de algumas deve ser invertido para
ser pontuado. Esse inventário avalia o comportamento e frequência sexual dos sujeitos.
Assim, os que pontuarem acima da média condizente ao seu sexo são considerados mais
irrestritos sexualmente e os que pontuarem abaixo da média, mais restritos sexualmente.
Portanto, avalia a propensão do indivíduo em se envolver em práticas sexuais (SOUSA,
2011).
O Questionário de Atitudes Sexuais (QAS) que foi criado por Honnon, Hall,
Gonzales e Cacciapaglia, sendo validado no Brasil por Guerra e Gouveia (2007). De
acordo com os autores é dividido em agrupamentos (fatores) para a sua mensuração e
visa medir o nível de atitudes liberais e conservadoras sobre o exercício da própria
sexualidade, contemplando dezesseis afirmativas pontuadas de 1 a 5 de acordo com o
nível de concordância.
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O Questionário de Autoestima (QA) de Rosenberg que foi adaptado e validado
para o Brasil (HUTZ; ZANON, 2011) e é autoaplicável, contemplando dez questões que
avaliam a autoestima por meio do conceito e valor que o sujeito se autoatribui.
A Escala de Atributos do Parceiro Ideal que foi adaptada ao contexto brasileiro
por Gouveia, Gonçalves, Gomes, Freires e Coelho (2014) e tem como propósito
verificar quais são as características atribuídas ao parceiro considerado ideal para ficar e
para casar, por meio da pontuação de vinte características.
Por fim, um questionário semiestruturado elaborado pelos pesquisadores, com
perguntas abertas e fechadas, contendo informações pessoais, informações a respeito de
sua experiência em relação ao uso dos aplicativos de relacionamento e como acreditam
que são os desdobramentos de um modo geral, bem como uma escala condizente com a
maneira em que percebem a dinâmica da paquera virtual.
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Artigo 1
Autoestima e intenções sexuais de usuários de aplicativos de relacionamento
Resumo
O presente estudo visou detectar o nível de autoestima, conservadorismo e liberalismo
sexual dos participantes da amostra e também coletar informações sobre o uso dos
aplicativos de relacionamento no Brasil. Para tanto, 210 universitários matriculados em
diferentes cursos de uma mesma instituição de ensino participaram da pesquisa
respondendo a um questionário. Obteve-se o resultado condizente ao que propõe que o
nível de autoestima é semelhante entre os sexos, no entanto, os homens no geral
pontuaram mais no quesito liberalismo sexual, sendo mais irrestritos sexualmente e
propensos a se envolverem em sexo casual a partir dos aplicativos de relacionamento do
que as mulheres que se mostraram mais conservadoras. O liberalismo sexual masculino
foi associado ao sentimento de vazio quando relacionado às relações virtuais e as
mulheres somente pontuaram mais do que os homens em relação ao liberalismo sexual
no quesito envolvimento em relações homoafetivas.
Palavras-chave: Redes sociais online;
Evolucionista; Seleção de parceiros.
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Os desdobramentos das relações permeadas por aplicativos de relacionamento:
liberalismo ou conservadorismo sexual? Casualidade ou compromisso?

Segundo a revisão de literatura de Vermelho, Velho e Bertoncello (2015), a
ciência psicológica em âmbito nacional tem produzido um baixo número de pesquisas a
respeito das redes sociais digitais, apesar de fazerem parte do cotidiano dos indivíduos e
terem implicações sobre os aspectos emocionais. Esse tema tem se restringido às áreas
de comunicação e educação que juntas representam o total de 73% da produção literária
brasileira. Diante disso, os autores enfatizam a necessidade de aumento das pesquisas
nas outras áreas de conhecimento.
Nogueira e Silva (2016) apontam que atualmente o âmbito virtual e o real estão
fundidos de tal maneira que é necessária a adesão dos indivíduos às plataformas virtuais
para que sejam incluídos socialmente. No entanto, um âmbito não anula o outro, mas ao
contrário, juntos se complementam. Do mesmo modo, esses preceitos se fazem
presentes também nas relações amorosas que se modificaram com a chegada dos
aplicativos de relacionamento e progressivamente aceleraram o processo de interação e
cortejo, tornando-as mais fugazes.
Apesar dos aplicativos de relacionamento serem utilizados em massa,
Valkenburg e Peter (2007) apontam que pouco se sabe cientificamente sobre os seus
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desdobramentos. Diante disso, Donnamaria e Terzis (2009) ao pesquisarem o assunto,
afirmam que as relações amorosas virtuais foram consideradas frustradas por seus
participantes devido à divergência de intenções, uma vez que as mulheres estavam em
busca de um namoro e os homens, apenas de sexo casual, dado também verificado no
estudo de Blackhart, Fitzpatrick e Williamson (2014). Harknett e Cranney (2017)
detectaram que o comportamento masculino voltado a evitação de relacionamentos
sérios e propensão ao sexo casual está correlacionado, dentre outros fatores, ao maior
número populacional de mulheres disponíveis, uma vez que conseguem ter maior
acesso sexual a elas. Para obter esses dados, os autores realizaram uma pesquisa em
diferentes escolas e verificaram que naquelas em que o número de mulheres era maior
do que o de homens, os homens se envolviam com a quantidade de parceiras que
conseguiam e compartilhavam baixa restrição sexual, no entanto, quando o número de
homens era maior, o comportamento das mulheres não alterava e elas ainda
continuavam com o comportamento sexual altamente restrito.
Por outro lado, Ramirez, Summer, Fleuriet e Cole (2014) ao verificarem qual era
a dinâmica dos relacionamentos virtuais que obtiveram sucesso, constataram que
aqueles que tiveram curta interação virtual seguida de um encontro presencial, inúmeras
fotos pessoais disponíveis e mantiveram contato por diferentes meios virtuais como
Facebook, WhatsApp ou Instagram, foram os que mais declararam satisfação com o
parceiro. Isso ocorre, porque mediante a breve interação virtual, o sujeito não possui
muito tempo para fantasiar aspectos relativos ao pretendente.
Figueiredo (2016) observou que mulheres que utilizaram o aplicativo Tinder
para procura de um parceiro, ainda que morassem sozinhas e que fossem independentes
financeiramente, relatavam insatisfação consigo mesmas caso viesse a se envolver em
uma relação casual ou puramente sexual, relatando se sentirem estranhas e mal ao
emitirem esse comportamento, ao passo que não conseguiam explicar o porquê se
sentiam assim. Diante disso, Bailey, Hendrick e Hendrick (1987) e Overbeek, Bongardt
e Baams (2018) detectaram que os homens são mais propensos a se envolverem em
relações sexuais casuais do que as mulheres e com isso, são mais permissíveis
sexualmente que elas, que por sua vez prezam pelo envolvimento emocional antes do
sexual e desse modo, se envolvem em menos práticas sexuais perigosas do que os
homens. Arfer e Jone (2018) verificaram em um estudo realizado com americanos que
quanto mais o indivíduo é politicamente conservador, mais restritivas são suas atitudes
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sexuais em função do desejo de aprovação social que norteia o que é certo ou errado,
também no âmbito sexual.
Guerra, Gouveia, Sousa, Lima e Freires (2012) afirmam haver carência de
estudos científicos relativos ao liberalismo e conservadorismo sexual e ao abordarem
estudantes universitários, constataram do mesmo modo que quanto maior foi sua
interiorização de valores sociais e religiosos, maior foi o conservadorismo sexual, isto é,
aqueles que prezam por seguir as regras sociais ou praticam algum tipo de religião são
mais restritos sexualmente. Por outro lado, os que já tiveram relação sexual pelo menos
uma vez na vida são mais liberais em relação à masturbação, sexo antes do casamento
ou uso de pornografia.
Quanto às diferenças entre os sexos, Sümer (2013) destaca que os homens são
mais liberais em relação ao acesso à pornografia e as mulheres em relação ao aborto,
portanto, as mulheres apesar de serem mais sexualmente conservadoras por um lado ao
não aderirem à pornografia, são mais liberais por outro ao prezarem mais do que os
homens pelo direito de escolha sobre o próprio corpo. Homens e mulheres não diferiram
em relação ao autoerotismo condizente à frequência com que se masturbavam, à
homossexualidade praticada ou ao julgamento moral sobre o exercício do sexo antes do
casamento. D’Abreu (2013) aponta que a internet aumentou o acesso masculino à
pornografia uma vez que o tornou gratuito e anônimo, já que não há a necessidade de ir
até um estabelecimento para adquiri-lo e com isso, atualmente 99% dos acessos
pornográficos ocorrem virtualmente. Analisando o consumo de pornografia masculino,
a autora descobriu que ele está correlacionado à violência e agressão sexual masculina
voltada às mulheres, uma vez que os filmes apresentam cenas violentas durante o sexo,
visando unicamente à satisfação masculina e anulando os sentimentos femininos, de
modo a desconsiderar suas vontades e escolhas. Os resultados demonstraram que 33,5%
dos universitários da amostra relataram terem reproduzido alguma forma de agressão
sexual, que vai desde o assédio e moléstia até a concretização do abuso sexual e diante
disso, quanto maior foi o acesso do indivíduo à pornografia, maior foi o relato de
violência sexual já cometida.
Para Chen, Neilands, Chan e Lightfoot (2016), o conservadorismo ou
liberalismo sexual presentes entre os adolescentes estão correlacionados aos
ensinamentos parentais, à cultura presente entre o grupo de pares e à influência
midiática que repassam os valores sobre o exercício do sexo antes do casamento e da
atividade sexual como um todo. Dentre esses fatores, o comportamento aprovado entre
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o grupo de pares foi o que surtiu mais efeito entre os adolescentes. As participantes do
sexo feminino relataram um nível mais alto de desaprovação dos pais em relação à
prática sexual anterior ao casamento, terem mais amigas virgens e menores intenções de
se envolverem sexualmente com alguém no próximo ano do que os adolescentes do
sexo masculino. Overbeek, Bongardt e Baams (2018) também identificaram que os
valores que os pais repassam aos filhos influenciavam em sua dinâmica sexual e assim,
os filhos que dialogavam com os pais a respeito da necessidade do amor para a
consumação sexual foram os que se envolveram em mais comportamentos sexuais
seguros, com proteção e houve aumento da restrição sexual masculina nesses casos.
De acordo com Sawyer, Smith e Benotsch (2018), os indivíduos que utilizam
aplicativos de relacionamento se envolvem em maior proporção em práticas sexuais
inseguras, incluindo o sexo casual sem preservativo após o uso de drogas ou álcool e
contemplando maior número de parceiros sexuais ao longo da vida quando comparados
aos que não o utilizam. Sabe-se que 96,5% dos usuários mantém relação sexual com
pelo menos uma pessoa que conheceu pela internet, com uma média de encontros
sexuais casuais com 30 parceiros distintos.
Green, Turner e Logan (2018) também verificaram alta probabilidade de
envolvimento sexual de risco entre os usuários de aplicativos de relacionamento. Assim,
Ortiz-Martínez, Buelvas-Pérez, Martínez-Torres, Vásquez-Rada e Carrascal-Angelo
(2018) apontam que o uso da internet para a seleção de parceiros pode estar relacionado
à aquisição de doenças sexualmente transmissíveis devido às negligências relativas à
proteção sexual.
Por outro viés, Bellavia e Murray (2003) ao investigarem as ressonâncias da
autoestima no relacionamento amoroso e escolha do parceiro, detectaram uma forte
correlação entre ambas. Ao analisarem a dinâmica de casais, verificaram que o sujeito
que possui baixa autoestima ou autoestima diminuida, se sente responsável quando o
parceiro expressa mau humor ou desagrado por algo, ainda que não diga respeito a ele.
Com isso, observaram que aqueles com baixa autoestima são menos confiantes e
estáveis do que os demais. Isso sugere que a autoestima diminuida está corelacionada à
negatividade dos fatos e os que a tem apresentam maior insatisfação interpessoal, isso
porque precisam encontrar sinais de aceitação externos porque não os encontram
internamente.
Ford e Collins (2010) na mesma perspectiva, ao pesquisarem a autoestima como
modeladora de respostas psicológicas e fisiológicas associadas aos relacionamentos
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interpessoais, recrutaram participantes de aplicativos de relacionamento que se sentiram
rejeitados pelos pretendentes e os que não se sentiram. Houve diferenças no nível de
cortisol entre os participantes e os que possuíam baixa autoestima avaliaram a rejeição
como algo negativo, atribuindo a si a culpa e apresentando elevação do cortisol que é
um hormônio relacionado ao estresse. Assim, conclui-se que a experiência de rejeição é
vivenciada de maneira diferente entre os que têm baixa ou alta autoestima e utilizam a
internet para fins amorosos.
Kim, Kwon e Lee (2009) ao apurar o nível de autoestima e sociabilidade dos
usuários de aplicativos de relacionamento, verificaram que os indivíduos que possuem
alta autoestima são mais propensos a utilizá-los do que os com baixa autoestima. Isso
ocorre porque se expor publicamente gera estresse e insegurança aos últimos, que
tendem evitá-los para diminuir sua exibição e possível reprovação social. Já os que
possuem elevada autoestima, se sentem seguros para interagirem sem receio dos
malefícios relativos à possível rejeição. Portanto, ter autoestima elevada e alto grau de
sociabilidade foram características encontradas nos usuários desses aplicativos, o que
contradiz o perfil estereotipado sobre serem solitários e ansiosos. Diante disso, Vries
(2016) averiguou que ser abordada e desejada pelos pretendentes virtuais, aumenta a
autoestima das mulheres.
Por fim, Ye, Lam, Ma e Ng (2016) apontam que ter uma elevada autoestima é
um fator de proteção para a relação amorosa, evitando conflitos desnecessários. Desse
modo, pode-se considerar que os aplicativos de relacionamento podem ser eficientes
para a promoção de relacionamentos saudáveis por contemplarem de um modo geral
usuários que possuam autoestima elevada. Com isso, abordar aspectos referentes à
dinâmica amorosa virtual, perfil dos usuários de aplicativos de relacionamento e os seus
desdobramentos, tornam essa pesquisa relevante por haver poucos estudos científicos
que englobam uma amostra brasileira (VALKENBURG; PETER, 2007; VERMELHO;
VELHO; BERTONCELLO, 2015). Portanto, objetiva-se a partir desse trabalho detectar
o nível de liberalismo sexual dos usuários de aplicativos de relacionamento, grau de
autoestima e se as relações resultam em sua maioria em casualidade ou compromisso
sério.

A Psicologia Evolucionista e as divergências sexuais entre homens e mulheres
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Hattori e Castro (2017) defendem que por condições naturais, se diferiu a
preferência sexual entre homens e mulheres relativa à escolha de parceiros, isto é, as
características avaliadas como primordias e atraentes em um parceiro são diferentes
entre os sexos. Diante disso, Polippo, Ferreira e Wagner (2016) explicam que o cérebro
humano passou por modificações e se distinguiu biologicamente entre os sexos durante
o decorrer da evolução na espécie humana, e desse modo, os comportamentos que
melhor se adaptaram ao ambiente e possibilitaram a subsistência e procriação, foram
acionados na mente e repassados para as gerações seguintes por meio da herança
genética, uma vez que eram necessários para a adequação ao meio. Portanto, ainda hoje
a espécie humana reproduz condutas que no passado foram essenciais para a sua
adaptação e isso ocorre de maneira subliminar, isto é, muitas vezes o sujeito sequer
percebe a emissão de determinados comportamentos sexuais durante a seleção de um
parceiro. Entretanto, os fatores biológicos não são universalmente estáticos mas, ao
contrário, ao interagirem com fatores sociais e culturais são passíveis de alterações e
modificações. Portanto, sem desconsiderar as demais influências que recaem sobre as
preferências sexuais humanas, a Psicologia Evolucionista enfatiza as demandas
biológicas provindas de gerações anteriores. Os autores acrecentam que no Brasil pouco
se tem produzido pesquisas com esse viés teórico e apontam a necessidade do aumento
de produção científica nacional.
Sabe-se que o bebê humano, diferentemente dos filhotes de outras espécies,
possui um desenvolvimento maturacional mais lento e assim demora a executar funções
básicas como se alimentar ou locomover sozinho. Observando essa dinâmica, Trivers
(1972) formulou a chamada Teoria de Investimento Parental na qual propôs que ambos
os sexos possuem distintas propensões para a escolha de um parceiro em função da
emissão de comportamentos associados à sobrevivência de sua cria. Portanto, as
mulheres que demandam gastos com um longo período gestacional passaram a serem
avaliadas por seus parceiros a partir de sua capacidade reprodutiva que se expressa por
meio da aparência física e desenvolveram preferência por relações duradouras, uma vez
que ao se envolverem com um único parceiro já contribuem com a procriação porque
conseguem a fecundação. Os homens por sua vez, preferem relações casuais pois
contribuem em maior proporção ao fecundarem quantas fêmeas puderem e assim
aumentarem o número de filhos e propagarem suas características genéticas. Eles são
avaliados pelas mulheres a partir da capacidade de prover alimentos porque durante a
gestação e lactação ela diminui sua mobilidade e com isso, capacidade de conseguir
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alimento sozinha. Por outro viés, se a mulher obtivesse em tempos remotos a certeza da
paternidade de sua cria ao manter relações sexuais restritas, tinha o subsídio paterno na
criação da prole. Em contrapartida, caso mantivesse relações íntimas com diferentes
parceiros, era contemplada apenas com a ajuda de seus familiares e perdia o auxílio
paterno durante o período gestacional e os primeiros anos da prole, momento de
fragilidade física (BANDEIRA; MOURA, 2012; HATTORI; CASTRO, 2017).
Portanto, diante dessa dinâmica ambos os sexos passaram a modular as preferências
sexuais de acordo com as conveniências de sobrevivência e ainda que atualmente
existam leis que subsidiam as mães e testes de DNA que comprovam a paternidade,
durante o maior período de existência humana esses recursos não existiam e com isso, o
cerébro ainda não os assimilou e continua mantendo as predisposições femininas de que
se envolver sexualmente com um grande número de parceiros as colocam em risco do
mesmo modo que se envolver em relacionamentos casuais pode ser prejudicial à
sobrevivência de seu filho (LOPES, 2009; LOPES; VASCONCELOS, 2008 PINCOTT,
2010).
Apesar das mulheres estarem em um contexto capitalista em que a subsistência
está relacionada ao ganho de dinheiro e não mais à caça e assim poderem sozinhas obter
recursos materiais por estarem inseridas profissionalmente no mercado de trabalho e
terem leis jurídicas que as promovam direitos e benefícios durante a gravidez e início da
maternidade, elas ainda compartilham as predisposições e propensões comportamentais
ao emitirem condutas sexuais mais restritas de acordo com Harknett e Cranney (2017).
No entanto, Buss e Schmitt (2019) apontam diante do exposto acima que apesar
das peculiaridades e preferências distintas entre os sexos, ambos podem se beneficiar de
relações casuais e duradouras. Com isso, as mulheres se beneficiam com o
envolvimento em relações casuais ao conseguirem acesso imediato aos recursos
alimentícios provindos pelo parceiro, ao verificarem as competências do indivíduo antes
de tornarem a relação duradoura, ao obterem genes superiores àqueles de seus parceiros
regulares, obter a qualidade genética de parceiros que não estão acessíveis para
relacionamentos de longo prazo e ao variarem de parceiros. Já os homens conseguem se
beneficiar em relações duradouras ao terem certeza da paternidade e garantirem o
acesso recorrente a uma mulher com alto potencial reprodutivo.
Pincott (2010) propõe que um casamento tem maior durabilidade quando o
homem é menos atraente que a mulher, pois caso esse fosse cobiçado por outras
mulheres, teria maior dificuldade em ser fiel em função da manifestação instintiva
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relativa à procriação e propensão ao envolvimento com a maior quantidade de parceiras
que conseguirem.
Diante da preferência por casualidade, os homens desenvolveram maior apreço
por atratividade física do que as mulheres de acordo com Xia, Tu, Ribeiro, Jiang, Wang,
Chen, Liu e Towsley (2014). Para os autores, isso ocorre porque a aparência feminina
está correlacionada à saúde hormonal e potencial reprodutivo, portanto, aquelas que
possuem cintura fina e quadris fartos demonstram equilíbrio hormonal e obtém maior
sucesso entre os homens, pois essas características representam boa capacidade
reprodutiva e qualidade genética. Essas preferências foram verificadas de modo
semelhante na pesquisa de Ramos e Lencastre (2013) e Hattori e Castro (2017), que ao
apurarem qual era o atributo feminino considerado mais atraente entre os homens em
aplicativos de relacionamento, detectaram ser a aparência física.
Schmitt (2005) verificou a partir de um questionário de sociossexualidade que os
homens fantasiam mais do que as mulheres em ter relações sexuais com uma maior
quantidade de parceiras, são mais propensos a se envolverem em práticas sexuais com
desconhecidas e mais irrestritos sexualmente.
Por outro lado, Galperin e colaboradores (2013) ao averiguarem os sentimentos
de homens e mulheres após a prática sexual, descobriram que as mulheres se
arrependiam quando se envolviam em sexo casual, sem sequer conseguirem argumentar
o porquê se sentiam tristes após consumá-lo. Já os homens se lamentavam apenas
quando consideravam que não obtiveram um desempenho sexual satisfatório ou que
perderam candidatas consideradas melhores ao terem escolhido determinada parceira.
Kennair, Wyckoff, Asao, Buss, Bendixen (2018) obtiveram os mesmos dados referentes
a repulsa feminina voltada à casualidade e verificaram uma expressão facial de nojo nas
mulheres ao relatarem experiências de sexo casual vivenciadas no passado. Obviamente
essas preferências inexplicáveis no âmbito consciente estão relacionadas às
predisposições instintivas e biológicas herdadas dos antepassados que impulsionam os
homens à casualidade e as mulheres às relações estáveis.
Buss, Larsen, Westen e Semmelroth (1992), Bendixen, Kennair e Buss (2015) e
Hattori e Castro, (2017) verificaram que os sexos diferem em relação ao ciúme
romântico e com isso, os homens sentem um ciúme sexual por sua parceira, uma vez
que caso esta mantenha relação íntima com outro homem, coloca em dúvida sua
paternidade e contribuição com a criação do filho, por não ter certeza que é seu. Já as
mulheres sentem pelo parceiro o ciúme emocional já que caso ele esteja vinculado
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afetivamente à outra mulher, corre o risco de abandoná-la e não contribuir com o seu
subsídio durante a gestação e lactação, período de privação e restrição física feminina.
Em contrapartida, Jonason e Buss (2012) compararam a diferença de conduta
entre os sexos ao emitirem comportamentos indiretos quando não pretendiam se
envolver em um relacionamento sério com o pretendente. Os autores apontaram que
ambos os sexos correlacionaram a casualidade com a emissão de agressão verbal ou
física, falta de interesse demonstrado, evitação de diálogos emocionais, flertar com
outras pessoas e relatar experiências sexuais anteriores. As mulheres foram mais
propensas a serem sinceras em suas intenções quando almejavam um envolvimento
puramente casual e verbalizavam sem muitas delongas. Já os homens demonstravam de
maneira mais indireta seu desinteresse por uma relação duradoura. Isso ocorre devido às
preferências diferentes entre os sexos, pois como os homens são mais propensos ao sexo
casual, não é necessário às mulheres terem que mascarar seu baixo interesse romântico
neles, diferentemente dos homens que se verbalizarem a intenção puramente sexual,
dificilmente conseguem se relacionar com muitas mulheres devido ao apreço delas por
relações estáveis. Portanto, as predisposições divergentes norteiam o comportamento de
ambos.
Perilloux, Cloud e Buss (2013) descobriram uma possível característica feminina
correlacionada à casualidade ao avaliarem a atratividade física de mulheres, por meio de
fotos em que os participantes classificaram seu nível de beleza. Os resultados
demonstraram que as mulheres das fotos consideradas mais atraentes por si mesmas e
pelos homens, tinham maior facilidade de interação social e haviam se envolvido em
uma quantidade maior de relações sexuais irrestritas. Uma explicação para esse
fenômeno é que os homens tendem a perceber de um modo subliminar as mulheres com
quem teriam maior facilidade de se relacionarem intimamente e consequentemente as
consideram mais atraentes e do mesmo modo, elas se julgam desejáveis porque se
deparam com um número maior de elogios do que as demais. Em suma, as que tiveram
maior pontuação de atratividade pelos homens e por si mesmas foram as mais propensas
a consumarem relações sexuais casuais.
Por fim, os níveis de álcool no sangue também podem influenciar no desejo
sexual das mulheres porque a ingestão alcoólica modifica sua capacidade cognitiva em
função da liberação de dopamina, endorfina, serotonina e aumenta os níveis de
testosterona podendo deixá-las extremamente excitadas dependendo da fase de ovulação
em que se encontram. Nos homens a quantidade elevada de álcool tem efeito contrário e
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pode reduzir os níveis de testosterona em circulação dificultando a excitação e ereção
(PINCOTT, 2010).
Diante disso, considera-se que abordar a Psicologia Evolucionista e os seus
pressupostos sobre as condutas sexuais instintivas que se manifestam nos aplicativos de
relacionamento é relevante devido à baixa produção literária em contexto nacional e à
sua correlação com à seleção de parceiros em meios virtuais (VALKENBURG; PETER,
2007; VERMELHO; VELHO; BERTONCELLO, 2015; POLIPPO; FERREIRA;
WAGNER, 2016).
Método
Este trabalho contemplou uma pesquisa de campo, a partir da aplicação de um
questionário em universitários matriculados em diferentes cursos de uma universidade
estadual do interior do estado de São Paulo. Todos os procedimentos éticos previstos
para a pesquisa com seres humanos foram seguidos e o projeto de pesquisa
primeiramente foi enviado para avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”, Bauru-SP e após a aprovação
(CAAE: 68504617.2.00005398; Número do Parecer: 2.100.031), iniciou-se a coleta.

Participantes
Participaram da pesquisa aqueles que concordaram com o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, de modo voluntário e anônimo, resultando um total
de 210 sujeitos, 101 do sexo masculino com idade média de 21,35 (± 2,92) anos e 109
do feminino com idade média de 20,58 (±2,09) anos, matriculados em diferentes anos
nos cursos de Psicologia, Jornalismo, Educação física e Engenharia de produção.
Ao responderem a pergunta condizente à situação amorosa atual, 31,4% dos
participantes disseram estar sozinhos, 20,4% estar paquerando, 12,8% estar ficando,
31,9% estar namorando, 0,95% estar casado e 2,3% estar morando com alguém.
De acordo com a atual situação amorosa, 45,6% dos homens disseram não estar
amando ninguém, 26,8% estar amando a bastante tempo (anos), 8,9% estar amando a
pouco tempo (meses), 11,8% deixou de amar a pouco tempo (meses) e 6,9% deixou de
amar a muito tempo (anos). Por sua vez, 33% das mulheres apontaram não estar amando
ninguém, 34,9% estar amando há bastante tempo (anos), 18,4% estar amando a pouco
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tempo (meses), 11,9% deixou de amar a pouco tempo (meses) e 1,8% deixou de amar a
muito tempo (anos).
Dos homens que estão amando no presente momento, 22,8% mencionou que
conheceu a parceira na escola ou faculdade, 7,9% conheceu em um bar ou uma festa,
9,9% por meio de amigos em comum, 4% por meio do Facebook e 2% na academia.
Em relação à amostra feminina, 34% responderam ter conhecido o parceiro na escola ou
faculdade, 8,3% em um bar ou uma festa, 7,3% por meio de amigos em comum, 8,2%
por meio do Facebook ou Tinder e 1,8% no trabalho.

Instrumentos
Foram utilizados como instrumentos para a coleta de dados o Inventário de
Orientação Sociossexual (SOI) desenvolvido por Simpson e Gangestad (1991) que
contempla sete questões em que o valor numérico de algumas deve ser invertido para
ser pontuado, de modo a avaliar o comportamento e frequência sexual e assim, os que
pontuarem acima da média condizente ao seu sexo são considerados mais irrestritos
sexualmente e os que pontuarem abaixo da média, mais restritos sexualmente. Portanto,
avalia a propensão do sujeito se envolver em práticas sexuais (SOUSA, 2011).
O Questionário de Atitudes Sexuais (QAS) que foi criado por Honnon, Hall,
Gonzales e Cacciapaglia, sendo validado no Brasil por Guerra e Gouveia (2007) e que
de acordo com os autores é dividido em agrupamentos (fatores) para a sua mensuração e
visa medir o nível de atitudes liberais e conservadoras sobre o exercício da própria
sexualidade contemplando dezesseis afirmativas pontuadas de 1 a 5 de acordo com o
nível de concordância (quanto maior a pontuação, mais liberal).
O Questionário de Autoestima (QA) de Rosenberg, adaptado e validado para o
Brasil (HUTZ; ZANON, 2011) que é autoaplicável e contempla dez questões que
avaliam a autoestima por meio do conceito e valor que o sujeito se autoatribui e por
último, foi elaborado um questionário semiestruturado pelos pesquisadores, com
perguntas abertas e fechadas, contendo informações pessoais, informações a respeito de
seu próprio uso nos aplicativos e do uso dos demais, bem como uma escala condizente
(dez pontos) com a maneira em que percebem a dinâmica da paquera virtual.
A seguir estão dispostas as questões formuladas utilizadas nesse artigo:
Número de pessoas:
Complete a frase: Neste momento, no meu círculo de relações existem ______ pessoas
que me atraem e com as quais eu poderia no mínimo, ficar.
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Expectativas de mulheres e homens:
As mulheres geralmente criam mais expectativas em relação à possibilidade de se
desenvolver um namoro por meio dos aplicativos do que os homens
Os homens geralmente criam mais expectativas em relação à possibilidade de se
desenvolver um namoro por meio dos aplicativos do que as mulheres
Curto prazo ou longo prazo:
Eu não me importo de ter relação sexual no primeiro encontro com um(a) parceiro(a)
que conheci por meio da internet mesmo que ele(a) deixe claro que será algo casual e
não há possibilidade de nos vermos novamente
Por mim tudo bem ter relação sexual no primeiro encontro com um(a) parceiro(a) que
conheci por meio da internet desde que ao menos fique em aberto o futuro da relação,
ou seja, não esteja combinado necessariamente que irá se restringir a apenas uma noite.
Satisfação com os encontros:
Os relacionamentos iniciados por meios virtuais me deixam um sentimento de vazio
Os parceiros virtuais com quem me encontrei pessoalmente geralmente atenderam as
minhas expectativas em relação aos aspectos físicos e emocionais.

Procedimentos de coleta
Antes de responder ao questionário os participantes assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. O questionário foi aplicado coletivamente e
respondido individualmente, com aprovação anterior do docente responsável pela
disciplina, durante as aulas, na sala de aula, resguardando-se a ética e privacidade, com
uma duração de aproximadamente 60 minutos.

Análise dos dados
As questões do questionário elaboradas pelos pesquisadores foram analisadas
qualitativamente ou quantitativamente a depender de seu conteúdo e as escalas foram
analisadas apenas quantitativamente e submetidas à análise estatística descritiva (média
e desvio-padrão), bem como a comparação entre o sexo feminino e masculino (Teste T
de Student) e correlação entre variáveis (Índice de Correlação de Pearson) por meio da
ferramenta Bioestat 5.0.
Resultados
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De acordo com a Tabela 1, podem-se observar os resultados estatísticos
decorrentes da comparação entre os sexos sobre o Inventário de Orientação
Sociossexual (SOI), Questionário de Atitudes Sexuais (QAS), Questionário de
Autoestima (QAE) e sete questões elaboradas pelos pesquisadores a respeito do uso dos
aplicativos de relacionamento.
Tabela 1: Comparação estatística entre homens e mulheres (Teste t) relativa aos
resultados do Inventário de Orientação Sociossexual (SOI), Questionário de
Atitudes Sexuais (QAS), Questionário de Autoestima de Rosenberg (QA) e de sete
questões elaboradas pelos pesquisadores
Participante
Variável

Feminino

Masculino

Estatística

M

DP

M

DP

T

P

SOI

82,47

61,03

112,87

112,95

-2,4000

0,0179*

QAS

60,35

9,06

54,96

8,20

4,5082

<0,0001*

QA

27,15

2,40

26,64

2,52

1,4811

0,1411

Uso das Redes

151,14

257,69

177,38

298,02

-0,6838

0,4954

Número de pessoas

3,54

4,18

5,35

5,62

-2,6238

0,0098*

Expectativas mulher

3,72

2,92

4,09

2,47

-0,9970

0,3207

Expectativas homem

2,75

1,83

2,27

2,12

-2,2505

0,0261*

Curto Prazo

5,86

3,62

7,86

2,88

-4,4414

<0,0001*

Longo Prazo

4,09

3,02

5,15

3,16

-2,4751

0,0145*

Sensação de vazio

3,65

2,74

4,50

2,76

-2,2192

0,0283*

Atendeu expectativas

5,21

2,49

5,48

2,57

-0,7857

0,4335

*significativo para p<0,05.
De acordo com o Inventário de Orientação Sociossexual (SOI) constatou-se que
os homens (M=112,87; DP=112,95) são mais irrestritos sexualmente e propensos a
praticarem sexo casual do que as mulheres (M=82,47; DP=61,03).
Em relação ao Questionário de Atitudes Sexuais (QAS), as mulheres (M=60,35;
DP=9,06) obtiveram maior pontuação em relação ao liberalismo sexual do que os
homens (M=54,96; DP=8,20), no entanto, verificou-se que elas pontuaram a mais
apenas no quesito envolvimento em relações homoafetivas. Esse dado foi verificado a
partir da análise individual dos itens desse questionário, uma vez que ele é dividido em
quatro agrupamentos de fatores condizentes à probabilidade dos participantes se
envolverem em relações homoafetivas, praticarem o autoerotismo, manterem relação
sexual antes do casamento e acessarem a pornografia, de modo que as mulheres
pontuaram significativamente mais do que os homens apenas no primeiro item
(t=7,3580; p<0,0001*) e os demais não tiveram diferença estatisticamente significativa,
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no entanto, os homens pontuaram pouco mais do que as mulheres no acesso à
pornografia.
O Questionário de Autoestima de Rosenberg (QA) por sua vez, não apresentou
nenhuma diferença estatisticamente significativa entre os sexos, de modo a se
considerar que ambos compartilham o mesmo nível de autoestima (t=1,4811;
p=0,1411).
Na sequência (Tabela 1), o conteúdo das questões elaboradas pelos
pesquisadores revelou que em relação à expectativa que as mulheres criam
(Expectativas mulher) sobre o desenvolvimento de um namoro iniciado por meios
virtuais, não obteve diferenças estatísticas significativas entre os sexos (t=-0,9970;
p=0,3207), no entanto, em relação à expectativa que os homens criam (Expectativas
homem), detectou-se que as mulheres (M=2,75; DP=1,83) consideraram em maior
proporção do que os próprios homens (M=2,27; DP=2,12) que eles têm mais
expectativas do que elas sobre a possibilidade de se desenvolver um namoro iniciado
pelo cortejo virtual (t=-2,2505; p=0,0261*).
Os homens (M=7.86; DP=2,88) pontuaram mais do que as mulheres (M=5,86;
DP=3,62) sobre a probabilidade de ter relação sexual no primeiro encontro com um
parceiro que conheceu por meio de aplicativos de relacionamento, mesmo que ele
deixasse explícito que se restringiria ao casual sem nenhuma perspectiva futura de se
desenvolver uma relação duradoura (Curto Prazo) (t=-4,4414; p<0,0001*).
Os homens (M=5,15; DP=3,16) também pontuaram mais do que as mulheres
(M=4,09 ;DP=3,02) sobre a probabilidade de se relacionarem sexualmente no primeiro
encontro caso ficasse em aberto o futuro da relação e não estivesse necessariamente
combinando que iria se restringir a um encontro casual (Longo Prazo) (t=-2,4751;
p=0,0145*) e por último, os homens (M=4,50 ;DP=2,76) pontuaram mais do que as
mulheres (M=3,65 ;DP=2,74) sobre o sentimento de vazio que as relações permeadas
pela internet causam (Sensação de vazio) (t=-2,2192; p=0,0283*).
A questão que abordou se as expectativas em relação ao aspecto físico e
emocional do pretendente foram atendidas, não obteve diferenças estatísticas
significativas (t=-0,7857; p=0,4335) entre os sexos (Atendeu expectativas) e concluiu-se
que tiveram o mesmo nível de satisfação.
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De acordo com a Tabela 2, pode-se observar a comparação estatística entre as
escalas e questões para verificar qual é a probabilidade de um fator estar correlacionado
ao outro.
Tabela 2: Correlações (Pearson) realizadas entre as escalas, Inventário de
Orientação Sociossexual (SOI), Questionário de Atitudes Sexuais (QAS) e
Questionário de Autoestima de Rosenberg (QA) com questões relativas ao uso dos
aplicativos de relacionamento (Rede), facilidade de iniciar relacionamentos
(Facilidade) e número de pessoas por quem se sente atraído.
Variável

Feminino

Masculino

r

p

R

p

SOI / Rede

-0,0779

0,4208

-0,0344

0,7324

SOI / Facilidade

0,0712

0,4619

-0,0034

0,9728

SOI / Número de pessoas

-0,2031

0,0341*

-0,1015

0,3127

QAS/ Rede

0,0985

0,3081

0,0966

0,3364

QAS/ Facilidade

0,1297

0,1787

0,0474

0,6381

QAS/ Número de pessoas

0,1463

0,1290

0,1600

0,1099

QA/ Rede

0,0137

0,8877

-0,0995

0,3223

QA/ Facilidade

0,0578

0,5504

-0,1219

0,2247

QA/ Número de pessoas

-0,1213

0,2089

0,1049

0,2963

QAS/ QA

0,0471

0,6271

0,0860

0,3927

QAS/ SOI

0,0108

0,9113

0,1994

0,0455*

QA/ SOI

0,0849

0,3798

0,1285

0,2001

Rel único/ QAS

0,1492

0,1214

0,1689

0,0912

Rel futuro/ QAS

0,0820

0,3965

0,1005

0,3173

Vazio/ QAS

0,0385

0,6912

0,2702

0,0062*

Expectativas/ QAS

0,0617

0,5242

-0,1392

0,1648

Indicação/ QAS

0,0604

0,5325

-0,0519

0,6060

*Significativo para p<0,05

Diante dos variados cruzamentos entre as escalas e questões elaboradas pelos
pesquisadores, obteve-se resultado estatístico significativo na correlação realizada entre
o Inventário de Orientação Sociossexual (SOI) e o número de pessoas por quem as
participantes do sexo feminino se sentiam atraídas e o dado indicou que quanto maior
foi o resultado do Inventário de Orientação Sociossexual (SOI) entre as mulheres,
referente à possibilidade de terem um maior número de parceiros sexuais e serem
propensas a praticarem o sexo casual, menor foi o número de pessoas em seu círculo
social por quem se sentiam atraídas, no entanto, não houve correlação entre esse último
dado e o uso dos aplicativos de relacionamento.
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Por sua vez, a comparação entre o Inventário de Orientação Sociossexual (SOI)
e o Questionário de Atitudes Sexuais (QAS) foi significativa apenas na amostra
masculina e indicou que quanto maior foi a propensão dos homens para se envolverem
em sexo casual, maior foi o nível detectado de liberalismo referente à sexualidade e ao
envolvimento sexual.
Por último, o Questionário de Atitudes Sexuais (QAS) correlacionado à
afirmativa que os relacionamentos iniciados pela internet deixam um sentimento de
vazio, também foi significativo apenas na amostra masculina e indicou que quanto
maior é o liberalismo sexual virtualmente, maior o é sentimento de vazio que as
relações promoveram para eles.

Discussão
Sexualidade humana- Tabela 1
De acordo com a Tabela 1 que visou à comparação entre os sexos, os dados do
Inventário de Orientação Sociossexual (SOI) demonstraram que os homens são mais
irrestritos sexualmente do que as mulheres. Para Harknett e Cranney (2017), o
comportamento sexual irrestrito masculino aumenta conforme a disponibilidade das
pretendentes e com isso, pode-se sugerir que o mesmo processo ocorre nos meios
virtuais, uma vez que os aplicativos de relacionamento aumentam a oferta de candidatas
e esse fato quando correlacionado aos fatores genéticos que impulsiona os homens à
casualidade e envolvimento sexual com um vasto número de parceiras, reforça o
comportamento sexual liberal masculino (HATTORI; CASTRO, 2017).
As mulheres por sua vez, foram detectadas como mais restritivas sexualmente
pelo mesmo inventário e apesar de terem a possibilidade de se envolverem com
inúmeros parceiros a partir dos meios virtuais, optaram por serem mais seletivas e
restritas sexualmente, reproduzindo de modo subliminar os comportamentos biológicos
provindos dos antepassados, considerados convenientes para a sobrevivência da espécie
e por isso armazenados na pré-disposição genética. Com isso, esses dados definem as
divergências e preferências sexuais entre ambos os sexos, sendo as mulheres mais
seletivas sexualmente do que os homens (BANDEIRA; MOURA, 2012; POLIPPO;
FERREIRA; WAGNER, 2016; HATTORI; CASTRO, 2017).

31
Segundo Figueiredo (2016) é comum as mulheres sentirem um estranhamento e
desconforto quando se envolvem em relacionamentos casuais estritamente sexuais, cuja
razão não conseguem explicar. Isso ocorre, de acordo com Hattori e Castro (2017), em
função das predisposições genéticas que se manifestam e contribuem para a emissão de
determinados comportamentos que muitas vezes são reproduzidos sem sequer terem
conhecimento e impulsionam-as ao relacionamento duradouro como verificado e
mencionado acima, já que apesar de não se ter avaliado nessa pesquisa sua satisfação
com o sexo casual propriamente dito, constatou-se que elas prezam por praticar sexo
quando há o envolvimento emocional, como verificado de modo semelhante nos
estudos de Bailey, Hendrick e Hendrick (1987) e Overbeek, Bongardt e Baams (2018).
De acordo com o Questionário de atitudes sexuais (QAS), verificou-se que as
mulheres são mais liberais do que os homens no quesito envolvimento amoroso com
parceiras do mesmo sexo, sendo mais propensas a se envolverem em relações
homoafetivas uma vez que o questionário é dividido em subgrupos que juntos oferecem
uma pontuação total. Esse dado contradiz o estudo de Sümer (2013) que propôs terem
ambos os sexos a mesma quantidade de envolvimento homoafetivo. Em relação ao
acesso à pornografia avaliado por um dos subgrupos, apesar de não terem sido
constatadas diferenças estatísticas significativas entre os sexos, os homens tiveram uma
leve pontuação maior do que as mulheres conforme detectado igualmente no estudo de
Sümer (2013). No entanto, Guerra, Gouveia, Sousa, Lima e Freires (2012) mencionam
que ter uma vivência sexual a priori contribui para a abertura do sujeito nesse âmbito
mais do que outros fatores, independentemente do gênero.
O Questionário de Autoestima (QA) por sua vez, não apresentou diferença
estatística significativa entre os sexos, entretanto, Bellavia e Murray (2003) apontam
que a autoestima tem imensa influência na satisfação amorosa e contribui para
qualidade do relacionamento de modo que ter baixa autoestima implica em menor
satisfação com o parceiro por motivos internos. Com isso, Kim, Kwon e Lee (2009)
detectaram que os aplicativos de relacionamento são contemplados com usuários que
possuem elevada autoestima, uma vez que segundo os autores, se expor publicamente é
considerado aversivo aos que possuem baixa autoestima por estarem sujeitos à rejeição.
Essas informações levam, portanto, a conclusão de que a internet é um meio eficaz
nessa perspectiva, conforme apontam Ye, Lam, Ma e Ng (2016), ao reforçarem que ter a
autoestima elevada é essencial para o bom andamento da relação e satisfação com o
parceiro. No entanto, é válido ressaltar em relação aos que possuem baixa autoestima,
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que a personalidade é dinâmica e não estática e dessa maneira, os sujeitos são passíveis
de mudanças e melhorias, sendo a psicoterapia um processo facilitador para ocasionar
alterações intrínsecas (SOSTER; CASTRO, 2018).
Em relação as perguntas elaboradas pelos pesquisadores, detectou-se que as
mulheres consideraram que os homens, em maior proporção do que eles mesmos, têm
mais expectativas do que elas sobre o desenvolvimento de um namoro cuja interação
inicial ocorreu por meio de aplicativos de relacionamento. Esse dado pode se relacionar
ao cortejo que ocorre, via de regra, pelos homens e dão a impressão de maior interesse
em um compromisso sério ao pronunciarem palavras românticas a fim de agradar a
pretendente.
Verificou-se também que os homens demonstraram serem mais propensos a
praticarem sexo independente das circunstâncias, tanto em relacionamentos casuais
como em duradouros. Esse dado se correlaciona com os estudos já mencionado acima
de Bailey, Hendrick e Hendrick (1987), Bandeira e Moura (2012), Polippo, Ferreira e
Wagner (2016) e Hattori e Castro (2017), que propõe serem eles mais irrestritos
sexualmente e assim se envolverem em diferentes e variadas práticas sexuais.

Correlação entre as questões e escalas-Tabela 2

Perante a Tabela 2, verificou-se que quanto maior foi a pontuação feminina no
Inventário de Orientação Sociossexual (SOI) condizente com serem mais liberais
sexualmente, menor foi o número de pessoas por quem as mulheres apontaram se
sentirem atraídas em seu meio social, no entanto, nenhum dos dois fatores obteve
correlação significativa com o uso dos aplicativos de relacionamento (Rede). Isso indica
que as mulheres mais liberais sexualmente não recorreram aos aplicativos de
relacionamento para a seleção de parceiros e aquelas que consideraram terem poucos
conhecidos por quem se sentem atraídas, também não recorreram a eles.
A correlação entre o Inventário de Orientação Sociossexual (SOI) e o
Questionário de Atitudes Sexuais (QAS) demonstrou que quanto maior foi a propensão
dos homens em se envolverem em sexo casual, maior foi o seu liberalismo sexual. Isso
ocorre porque os valores morais implicam diretamente na prática sexual e desse modo,
aqueles que são mais liberais são mais abertos e propensos às práticas sexuais
(GUERRA; GOUVEIA; SOUSA; LIMA; FREIRES, 2012).
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Por fim, a correlação entre o Questionário de Atitudes Sexuais (QAS) e o
sentimento de vazio que as relações permeadas pelos aplicativos de relacionamento
promovem (Vazio), sugerem que os homens que compartilham maior liberalismo
sexual, são os que sentem um maior vazio relacionado às relações virtuais. Isso se deve,
segundo Andrade e Garcia (2009), porque para ambos os sexos somente a satisfação
sexual não é o suficiente para a satisfação global com o relacionamento amoroso e desse
modo, fatores como o respeito, cumplicidade, valorização do companheiro, atratividade
física e a própria conjunção carnal são igualmente importantes para sua satisfação
completa com a relação. Portanto, um relacionamento exclusivamente sexual gera
descontentamento. Diante disso Matos, Féres-Carneiro e Jablonski (2005) mencionam o
interesse progressivo dos jovens em se envolverem em relações permeadas por afeto em
que citam ser a fidelidade e confiança os aspectos primordiais em uma relação
duradoura. Entretanto, os autores verificaram que devido ao conjunto de influências
internas e externas que recaem sobre o sujeito, o sexo casual é incentivado entre o
público masculino e condenado entre o feminino. Outros fatores como influência da
mídia, parental e do grupo de pares, são mencionados por Chen, Neilands, Chan e
Lightfoot (2016) como presentes nos valores sexuais dos jovens, no entanto enfatizam a
influência do grupo de pares nessa faixa etária e reforçam que às meninas são atribuídos
valores mais restritos e rigorosos. Portanto, como a amostra da presente pesquisa é
jovem e universitária, pode-se considerar então, que os participantes compartilham
valores semelhantes ao grupo.
Por outro viés, sabe-se que os fatores sociais e culturais também contribuem para
a modulação de comportamento e desse modo, sendo a amostra brasileira pode-se
considerar os reflexos históricos provindos do machismo e conservadorismo sexual
vivenciados no passado e aplicados principalmente à sexualidade feminina, em que
aquelas que se envolviam em variadas práticas sexuais perdiam seu valor como esposa e
o seu prestígio social (DANTAS, 2010). Com isso, esses fatores quando são associados
aos biológicos e genéticos contribuem ainda mais para a supressão sexual feminina.
Entretanto, levando em consideração que os comportamentos não são imutáveis,
Overbeek, Bongardt e Baams (2018) apontam que os homens aumentaram o nível de
restrição sexual quando tiveram pais conservadores, pois compartilharam os mesmos
valores e crenças que aprenderam com eles. Em contrapartida, Guerra, Gouveia, Sousa,
Lima e Freires (2012) verificaram que em ambos os sexos, quando o sujeito já havia
iniciado a vida sexual ou teve pelo menos uma experiência sexual durante a vida,
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compartilhava valores mais liberais em relação à masturbação, sexo antes do casamento
ou uso de pornografia.
Por fim, conclui-se que os mais variados desdobramentos podem ocorrer quando
se recorre aos aplicativos de relacionamento para a busca de parceiros (FIGUEIREDO,
2016). No entanto, mesmo diante de um cenário de mudanças políticas, econômicas e
sexistas, em que a cultura machista vem se diluindo aos poucos, ainda se pode observar
as divergentes preferências sexuais que se manifestam entre homens e mulheres, sendo
os primeiros mais irrestritos sexualmente e moralmente.

Conclusão
A pesquisa obteve relevância científica por atualizar os dados amostrais
presentes na cultura brasileira e universitária sobre as divergências sexuais encontradas
entre homens e mulheres em relação à utilização dos aplicativos de relacionamento.
Hipotetizou-se a priori que os homens seriam mais irrestritos sexualmente do
que as mulheres e com isso teriam um número maior de parceiras virtuais do que elas,
bem como seria detectado um baixo nível de autoestima entre eles. De fato foi
constatado a maior irrestrição sexual entre os homens no uso dos aplicativos de
relacionamento, no entanto, verificou-se que não houve diferenças relativas à
autoestima na amostra, contrastada com outros estudos que sugerem que os usuários dos
aplicativos de relacionamento possuem autoestima elevada.
Por outro viés, a partir da revisão de literatura descobriu-se por meio dos estudos
de Sawyer, Smith e Benotsch (2018), Green, Turner e Logan (2018) e Ortiz-Martínez,
Buelvas-Pérez, Martínez-Torres, Vásquez-Rada e Carrascal-Angelo (2018) que os
usuários dos aplicativos de relacionamento se envolvem em práticas sexuais mais
perigosas do que os demais e diante disso levanta-se a necessidade de criação de
projetos de políticas públicas de saúde que visam à prevenção de doenças sexualmente
transmissíveis ou gravidez indesejada, por meio da propagação de informações e
conscientização da população a partir dos dados de riscos informados.
Para aumentar a credibilidade dos dados obtidos, sugere-se que outras pesquisas
com o mesmo viés sejam realizadas entre outros grupos, culturas e faixas etárias para
maior consistência sobre as divergências sexuais que recaem sobre homens e mulheres
relacionadas ao uso de aplicativos de relacionamento.
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Após a realização da pesquisa, descobriu-se que existe uma versão mais recente
do Inventário de Orientação Sociossexual (SOI), portanto, considera-se esse fato uma
limitação.
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Artigo 2
Aplicativos de relacionamento: vantagens, desvantagens e as características
atribuídas aos usuários.

Resumo
O presente estudo visou desvendar as características sociais atribuídas aos usuários de
aplicativos de relacionamento, as vantagens e desvantagens permeadas por seu uso, bem
como a comparação entre o sexo feminino e masculino em relação a sua utilização e
desdobramentos. Para isso, realizou-se uma pesquisa que contou com 210 participantes,
estudantes universitários, matriculados em diferentes cursos de uma mesma instituição
de ensino. Constatou-se diferenças significativas entre os sexos no que diz respeito ao
número de pessoas por quem se sentem atraídos em seu círculo social e o número de
encontros que concretizaram com os pretendentes virtuais, de modo que a amostra
masculina numericamente superou a feminina. Foram descritas as características que os
participantes atribuíram aos usuários dos aplicativos de relacionamento, vantagens e
desvantagens que pontuaram ter o seu uso e os demais dados obtidos. Por fim,
constatou-se que as mais diversas formas de relacionamento podem ser produzidas pela
internet, isto é, desde a formação de relações agradáveis ou não e casuais ou
duradouras.
Palavras-chave: Redes sociais online;
Evolucionista; Seleção de parceiros.

Relacionamento

amoroso;

Psicologia

Aplicativos de relacionamento e suas características

No século XXI as tecnologias de informação e comunicação, estão tão presentes
no cotidiano do indivíduo que para Santaella (2010) cada vez mais se torna difícil
distinguir os conteúdos virtuais dos da vida real, já que a popularidade dos smartphones
generalizou-se e com isso, as diferentes formas de comunicação virtual. No entanto, no
século passado, período em que surgiu o primeiro computador, seu uso era restrito ao
governo e às universidades e somente a partir de 1970, a máquina pode ser usufruída
pelo público geral (PEREIRA 2014).
Os dados do Cetic.br (2017) demonstraram que metade dos acessos à internet
ocorriam por meio dos celulares no ano de 2017, período em que teve um aumento de
6% em seu uso. Do mesmo modo, foi identificado que 120,7 milhões de brasileiros
estão conectados diariamente às redes sociais e 77% deles usam os aplicativos de
relacionamento amoroso. Ali e Wibowo (2011) informam que o primeiro site popular
com esse propósito teve origem no ano de 1994 e um ano após seu lançamento,
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dezesseis novos sites surgiram em detrimento de seu sucesso. Atualmente estima-se que
existam mais de oitocentos sites, no entanto, sua popularidade e adesão em massa têm
ocorrido recentemente. Os autores informam que este ramo é o terceiro mais rentável
nos negócios virtuais, ficando atrás somente do mercado musical e de vídeo games.
Figueiredo (2016) aponta que o sucesso dos aplicativos de relacionamento
ocorre devido à rapidez, facilidade de interação e maiores chances de encontrar
parceiros com interesses em comum. Também menciona a influência do capitalismo na
criação e incentivo voltados a sua adesão, uma vez que os sites geram lucro e
possibilitam aos usuários interagirem com a quantidade de pessoas que quiserem
durante o tempo que desejarem, agradando ao consumidor e ao vendedor.
Vermelho, Velho e Bertoncello (2015) ao realizarem uma revisão de literatura
destinada a verificar o patamar da produção brasileira sobre as redes sociais digitais,
constataram que os cursos com maior produção na literatura foram os de comunicação,
contemplando quase 40% dos resultados das pesquisas e o de educação com pouco mais
de 33%. Os temas mais abordados foram “Questões econômicas e sociais” e
“Transformações sociais e culturais”. Desse modo, pode-se afirmar que pouco se estuda
na ciência psicológica as relações digitais que participam da realidade dos sujeitos
contemporâneos, tão pouco as relações amorosas desencadeadas pelos meios virtuais.
Com isso, há necessidade de maior produção literária na área para obterem-se dados
mais precisos, fidedignos e promover maior confiabilidade nos resultados.
Diante disso, Valkenburg e Peter (2007) reforçam que o virtual apesar de ser um
meio recorrente para o flerte, é pouco estudado cientificamente. Desse modo, realizaram
uma pesquisa em que participaram 367 internautas holandeses, com a faixa etária entre
18 e 60 anos e por meio de um questionário online, verificaram que 43% dos
participantes recorriam aos aplicativos de relacionamento para a busca de parceiros.
Constataram que os homens os acessam mais do que as mulheres, entretanto, ambos os
sexos publicam a mesma quantidade de informações. Na amostra em questão, o nível
educacional e a renda econômica dos pretendentes não os tornaram mais atraentes e os
mais ativos, compreendiam uma faixa etária que varia de 30 a 50 anos, com ênfase
acentuada de acesso a partir dos 40 anos. A possível explicação para esse fenômeno
seria a diminuição do círculo social conforme o aumento da idade, uma vez que os
divorciados tiveram um acesso três vezes maior em comparação aos solteiros.
Em relação à relevância do nível educacional para o sucesso nos aplicativos de
relacionamento, o estudo de Whyte e Torgler (2017) apontou diferenças em relação ao
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de Valkenburg e Peter (2007) e assim, os primeiros autores concluíram que os homens e
principalmente os mais velhos, mesmo que tivessem um nível educacional alto,
interagiam com mulheres com a escolaridade menor que a deles, enquanto elas
preferiram os mais escolarizados, independente de sua idade.
Já Ong e Wang (2015) em contrapartida aos dados de Valkenburg e Peter (2007)
referente ao status econômico, revelaram diferenças significativas entre os sexos de
modo que para os homens, a renda da pretendente não foi significativa ou teve
relevância para despertar seu interesse por ela e independentemente de sua própria
renda, eles interagiram com perfis femininos que possuíam diferentes níveis
econômicos. Já elas, interagiram virtualmente com aqueles que demonstraram por fotos
ou citaram por meio de texto terem alta renda e quanto maior sua própria renda
almejavam homens com rendas maiores ainda. Constatou-se 9.981 visitas aos perfis
femininos e 1.820 ao masculino, concluindo que os homens fazem mais uso dos
aplicativos do que as mulheres. Os autores chamam atenção para o fato de que a
pesquisa ocorreu na China, local em que a população masculina é maior do que a
feminina e esse fato pode ter interferido nos dados, uma vez que a oferta masculina é
tão grande que as mulheres provavelmente não precisam recorrer aos aplicativos e
podem escolher aqueles que mais agradam.
Em relação às preferências de idade contidas em tais aplicativos, Conway, Noe,
Stulp e Pollet (2015) detectaram que com o aumento da idade, os homens preferiam
mulheres mais jovens e caso tivessem mais de 50 anos, se interessavam por mulheres
discrepantemente mais jovens. Portanto, a diferença de idade variava conforme o quão
mais velho era o homem. As mulheres de todas as idades por sua vez, preferiam os mais
velhos sem interesse expresso pelos mais jovens.
Em relação aos perfis dos usuários cadastrados, constatou-se que é possível
perceber traços de sua personalidade e com isso, obteve-se o dado de que havia entre
eles um receio de existir rivalidade e disputa por parceiros no âmbito offline. Assim,
aqueles com maior sensibilidade à rejeição foram os mais propensos a usarem estes sites
e essas características foram mais encontradas em homens, que indicaram maior
probabilidade de se engajarem em encontros potencialmente perigosos. As mulheres por
sua vez, compartilhavam a crença de que o aspecto físico feminino estava em destaque
em relação ao emocional na avaliação de seus pretendentes. Ambos os sexos destacaram
vivenciar uma quantidade representativa de experiências virtuais frustradas e
passageiras e com isso denominaram que são em sua maioria, efêmeras. Observaram-se
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divergências relacionadas à durabilidade da relação, de modo que somente as mulheres
estavam interessadas em um relacionamento duradouro ao utilizarem os aplicativos de
relacionamento e os homens tinham maior interesse por relações casuais e sexuais
(DONNAMARIA; TERZIS, 2009; BLACKHART; FITZPATRICK; WILLIAMSON,
2014).
Outros aspectos da personalidade foram verificados por Clemens, Atkin e
Krishnan (2015), que constataram terem as mulheres e os homossexuais masculinos
traços neuróticos, no entanto, as primeiras utilizavam o aplicativo visando à
socialização e interação, de modo a serem menos propensas a utilizarem para fins
sexuais do que os últimos. Os resultados obtidos com o público masculino heterossexual
e feminino homossexual não foram mencionados pelos autores.
Kreager, Cavanagh, Yen e Yu (2014) ao investigarem as diferenças existentes
entre homens e mulheres que participavam ativamente dos aplicativos de
relacionamento, averiguaram que os homens que iniciaram o cortejo, tiveram maior
sucesso de interação do que aqueles que esperaram a iniciativa feminina. Por sua vez,
esse dado não foi constatado nas mulheres e tanto as que iniciavam quanto as que
esperavam a iniciativa masculina, obtiveram o mesmo sucesso de interação. Os homens
respondiam as mensagens em uma proporção quatro vezes maior do que as mulheres e
eram mais ativos do que elas nos aplicativos, como mencionado em estudos acima. Por
fim, a maioria das relações dos participantes resultou em casualidade e não em um
namoro ou casamento. Os autores coletaram os dados por meio de uma empresa de
encontros online que os forneceu as informações anonimamente, durante um período de
seis meses, sobre 8.259 homens e 6.274 mulheres, solteiros e heterossexuais.
Em relação à percepção de confiabilidade e atratividade que os diferentes
usuários de perfis online transmitiam, percebeu-se que ambos os sexos consideraram
mais atraentes os sujeitos que usavam maquiagem e continham efeitos especiais nas
fotos apresentadas, no entanto, em relação à confiabilidade, os homens julgaram mais
confiáveis as fotos de mulheres que consideraram menos atraentes e as mulheres, as
fotos dos homens mais atraentes (MCGLOIN; DENES, 2016).
Alhabash, Hales, Baek e Oh (2014) verificaram se havia diferença na
atratividade de perfis de homens brancos e negros. Os participantes, recrutados em uma
universidade classificaram o nível de atratividade dos perfis cadastrados no Match.com,
em uma escala de nove pontos que variou entre nada atraente até extremamente
atraente. Pouco mais de 80% dos participantes eram do sexo feminino e de cor branca,
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com 21 anos de idade em média. Os resultados demonstraram que os perfis de usuários
brancos obtiveram mais sucesso do que os negros e aos primeiros recaíram estereótipos
positivos como serem mais inteligentes, elegantes e com bons gostos musicais.
Silva e Takeuti (2011) ao investigarem a qualidade do namoro virtual por meio
de uma comunidade do Orkut chamada “Conheci meu amor pela internet”, constataram
a partir de fóruns e enquetes informadas pelos participantes quais foram suas
experiências. Percebeu-se um relato tradicional e estereotipado a respeito dos papéis
sociais pertinentes ao feminino ou masculino no discurso dos usuários e que nas
relações exclusivamente virtuais haviam oscilações entre fantasia e realidade.
Apesar da pesquisa mencionada acima ser relativamente recente, a plataforma
utilizada como análise não continua em vigor. Com isso, devido à rapidez em que
surgem e desaparecem os aplicativos, justifica-se o motivo pelo qual optou-se na
presente pesquisa por abranger diversos deles e não restringir a um ou outro
considerado mais popular atualmente.
Por fim, Ramirez, Summer, Fleuriet e Cole (2014) verificaram o nível de
satisfação dos usuários quando concretizavam o encontro presencial a partir do
andamento e desenrolar da interação virtual. Para isso, os participantes responderam a
um questionário a priori ao encontro, contendo cinco subescalas a respeito do nível de
intimidade, dominância, formalidade, compostura e orientação no discurso virtual. Após
o encontro responderam outro condizente às suas expectativas e o que de fato se
concretizou. Constatou-se que a informalidade, intimidade, iniciativa de contato, maior
quantidade de fotos disponíveis e conversar por diferentes meios virtuais estão
correlacionados com a satisfação nos encontros presenciais. Breves interações online
antes da concretização do encontro foram mais satisfatórias do que as longas, pois
quanto mais demorada, maior a expectativa fantasiosa sobre o parceiro.
Portanto, devido ao baixo conhecimento científico brasileiro sobre os
desdobramentos encontrados nos aplicativos de relacionamento, as características
atribuídas socialmente aos usuários e as vantagens e desvantagens que consideram ter
seu uso, a presente pesquisa possui relevância na literatura (VALKENBURG; PETER,
2007; VERMELHO; VELHO; BERTONCELLO, 2015).
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Hattori e Castro (2017) consideram que ambos os sexos tem preferências em
comum e diferenças na seleção de parceiros e no comportamento emitido para isso. A
partir da teoria da evolução pela seleção natural de Charles Darwin, explicam que
reproduzimos os comportamentos que no passado foram considerados adequados à
evolução da espécie. Ao famoso exemplo da grande e bela cauda do pavão, é possível
compreender que esta tem poucas funções evolutivas, uma vez que facilita ao animal ser
caçado por seus predadores. Entretanto, a cauda demonstra habilidade às fêmeas já que
apesar de seu peso, o animal consegue escapar dos predadores e demonstrar boas
capacidades às pretendentes. Quanto maior a cauda, maior sua aptidão. Logo, pavões
com caudas longas conseguem acasalar com maior facilidade e repassam seus genes às
gerações seguintes pois demonstram boa qualidade genética por meio das habilidades
mencionadas e assim têm maior sucesso reprodutivo com as fêmeas que os
consideraram atraentes, velozes e espertos em relação aos demais (DARWIN,
1859/2004; HATTORI; CASTRO, 2017).
Diante disso, Polippo, Ferreira e Wagner (2016) acreditam que a mente e o
corpo humano também são resultados de processos evolutivos que foram selecionados
pela natureza, isto é, determinadas características que permitiram ao sujeito melhor
adaptação foram repassadas às gerações seguintes. Assim, diante de escassos recursos
ambientais, sobreviveram aqueles que tiveram a capacidade de adaptação à
primitividade. Com isso, herdam-se instintos para emitir determinados comportamentos
ou tendências que no passado foram importantes para a sobrevivência da espécie, no
entanto, os autores ressaltam que esses padrões não são imutáveis e são passíveis de
influências externas físicas, sociais ou culturais. Acrescentam que este viés teórico
apesar de não ser incipiente internacionalmente, no Brasil pouco se produz literatura a
seu respeito, o que justifica sua abordagem no presente artigo.
Com isso, atualmente temos uma herança biológica chamada mecanismos
psicológicos evoluídos, os quais foram selecionados para a evolução da espécie e
sucesso da reprodução. Assim, os ancestrais ao enfrentarem algum problema de
sobrevivência, desenvolveram comportamentos que contribuíram para a sua
manutenção e subsistência. Diante disso, herdaram-se instintivamente predisposições
para a emissão de determinados comportamentos (LOPES; VASCONCELLOS, 2008;
YAMAMOTO; MOURA, 2010; RAMOS; LENCASTRE, 2013; HATTORI; CASTRO,
2017). Assim, de acordo com Lopes e Vasconcellos (2008) somos hoje o reflexo dos
comportamentos que no passado foram necessários para nossa adaptação ao meio
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ambiente e desta forma, a seleção de parceiros também sofreu os impactos da
predisposição genética, repassada por várias gerações.
Contudo, na espécie humana as adaptações genéticas moldadas por fatores
ambientais proporcionam encontrar sobreviventes nos locais mais desfavoráveis e
escassos do planeta. Obviamente, apenas os adaptados à condição ambiental
sobreviveram para repassarem seus genes (LOPES, 2009). Entretanto, em nossa espécie,
os bebês diferentemente de outras, precisam de cuidados prolongados para sua
sobrevivência já que demoram anos para se tornarem independentes e se locomoverem
ou alimentarem sozinhos. Diante disso, a teoria de Trivers (1972), chamada Teoria de
Investimento Parental, explica um modo em que ocorre a seleção de parceiros. De
acordo com ela, as fêmeas que investem mais nos filhotes por meio da lactação e
gestação, tendem a serem mais seletivas já que sua gestação demanda um longo período
e assim evolutivamente não seria interessante a elas manterem relação sexual com
diferentes parceiros porque ao se relacionar com um único macho pode haver a
fecundação. Já os últimos, ao conseguirem copular diferentes fêmeas, conseguem
repassar ao máximo suas características genéticas e contribuirem para a procriação.
Com isso, os homens se beneficiam mais do que as mulheres ao praticarem o sexo
casual, pois se estas mantivessem relação com diferentes homens, correriam o risco de
não saber quem é o pai de seu filho e assim perder o investimento parental, isto é, a
contribuição e ajuda do pai biológico na criação da prole ao fornecer alimento e
proteção, tendo que assim recorrer à ajuda familiar. Atualmente esses mesmos
comportamentos foram verificados no estudo de Donnamaria e Terzis (2009) e de
Blackhart, Fitzpatrick e Williamson (2014) que detectaram a preferência masculina por
relacionamentos casuais e a feminina por duradouros quando recorriam aos aplicativos
de relacionamento para a seleção de parceiros.
Diante disso, a capacidade de prover recursos por parte dos homens é uma
predisposição avaliada como atraente entre as mulheres já que na pré-história elas
necessitavam da ajuda masculina para a sua subsistência e de sua cria, uma vez que no
período de gestação e lactação tinham dificuldades em caçar. Contudo, no presente
momento o elevado status ocupacional masculino, ambição e inteligência são aspectos
valorizados por demonstrar seu potencial de provedor e sua qualidade génetica que será
repassada aos filhos, pois a capacidade de conseguir alimento atualmente está atrelada
ao potencial financeiro (BANDEIRA; MOURA, 2012; HATTORI; CASTRO, 2017).
Ong e Wang (2015) constataram igualmente que as usuárias de aplicativos de
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relacionamento do sexo feminino preferiam candidatos que demonstravam a partir de
suas características um alto poder aquisitivo em relação aos demais e em contrapartida,
os usuários masculinos não se atentavam às capacidades financeiras ao avaliarem uma
pretendente.
Perante essa bagagem evolutiva, a aparência física também passou a ser um
quesito avaliado pelos sujeitos. Assim, a forma do corpo foi avaliada diferentemente de
modo que os homens passaram a apreciar mulheres que possuem fartos quadris e
cinturas afinadas em uma proporção semelhante ao tamanho da cintura ter 70% o
tamanho do quadril e por sua vez, as mulheres almejam homens que tenham ombros e
costas largas e uma diferença insignificante (90%) na proporção entre cintura e quadril
porque essas características demonstram equilíbrio hormonal e fertilidade em ambos os
sexos. Essas preferências se manifestam em forma de uma atração subliminar pelo
sujeito que possui tais atributos e, portanto, os homens ao procurarem uma parceira
investem naquelas que tem o vulgo “corpo violão”, porque os dão indícios de saúde
hormonal e capacidade de reprodução por indicar a capacidade de desenvolver uma
gestação saudável (SINGH; SINGH, 2011; RAMOS; LENCASTRE, 2013; HATTORI;
CASTRO, 2017). Portanto a seleção de parceiros, dentre outros fatores, também ocorre
diante da manifestação hormonal que se apresenta por meio das formas corporais e com
isso os homens que possuem níveis adequados de testosterona possuem traços
proeminentes relacionados às mandíbulas e maçãs do rosto, sobrancelhas grossas, nariz
maior, lábio fino, rosto alongado e barba. Já nas mulheres, o estrogênio proporciona
lábios carnudos, queixos menores e afunilados, rosto arredondado, nariz menor e
sobrancelhas altas (PINCOTT, 2010).
Xia, Tu, Ribeiro, Jiang, Wang, Chen, Liu e Towsley (2014) alegam que os
homens tendem a procurar por mulheres com características que representem a
juventude e com ela seu potencial reprodutivo, enquanto as mulheres enfatizam mais a
situação socioeconômica e nível educacional do parceiro, para sua própria subsistência e
de sua cria. Esses dados também foram apontados por Conway, Noe, Stulp e Pollet
(2015), Ong e Wang (2015) e Whyte e Torgler (2017) ao contextualizarem as
preferências de perfis em usuários de aplicativos de relacionamento. Com isso, nas
redes virtuais os sujeitos que demonstram esses traços são os que obtêm maior sucesso,
no entanto, constatou-se que há uma discrepância entre os dados do perfil e as
características verídicas, isto é, nem sempre as características que são apresentadas são
reais.
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Outro atributo em comum apreciado é a capacidade de sociabilidade do
indivíduo, já que somos altamente sociáveis e que os filhos resultantes dessa união se
beneficiarão caso haja uma comunicação eficiente entre os pais. Dessa forma, ser
amável, afetuoso, maduro e equilibrado emociomalmente aumenta o valor do sujeito
como pretendente (HATTORI; CASTRO, 2017).
De acordo com Pincott (2010) pessoas conhecidas se tornam pouco atraentes
porque existe um mecanismo de parentesco acionado na infância, em que ao ver a mãe
cuidando de outro bebê ou a simples convivência com outra criança, desperta um
sentimento de familiaridade e consanguinidade. Esse mecanismo também presente em
outras espécies possibilita a maior chance de sucesso genético já que a procriação com
parentes promove deficiências genéticas. Com isso, mesmo que se tenha um irmão
adotivo ou um amigo de infância próximo que não acarretaria danos à prole,
instintivamente evita-se relacionar-se sexualmente com pessoas conhecidas de longas
datas. Este fenômeno contribui para o sucesso dos aplicativos de relacionamento, uma
vez que ao ampliarem o número de pretendentes e opções, proporcionam a interação
com sujeitos desconhecidos e não familiarizados e com isso, evitam o cruzamento
genético indesejável relativo à consanguinidade.
Pincott (2010) acrescenta que o sucesso feminino nos aplicativos de
relacionamento acontece nos perfis em que as fotos são sensuais, de moças jovens que
apresentam um belo corpo e rosto, em detrimento dos outros itens. Em contrapartida à
atratividade, os homens também apreciam mulheres inteligentes, mas não aquelas que
os superam intelectualmente ou que são mais bem sucedidas que eles. Do mesmo modo,
preferem aquelas que desfrutem de seu senso de humor e elas por sua vez, preferem os
que a façam rir.
Em suma, sabe-se que o comportamento humano é multideterminado, isto é,
sofre influência do meio físico, cultural, social, tempo histórico passado e presente e
fatores genéticos. Portanto, tais fatores interagem e resultam na constituição do sujeito,
mesmo que não se tenha conhecimento sobre a porcentagem exata de atuação de cada
um (HATTORI; CASTRO, 2017). Diante disso, Hattori e Yamamoto (2012) sem
desconsiderarem a influência social na diferenciação entre homens e mulheres,
defendem a existência de predisposições biológicas que os diferem e mencionam
similaridades relativas às preferências sexuais encontradas em culturas totalmente
diferentes. Portanto, sugerem que a mente humana é composta por fatores socialmente
ecológicos e rejeitam a proposição do homem nascer como uma tabula rasa. Com isso,
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devido à escassez literária sobre a Psicologia Evolucionista no Brasil, país em que as
pesquisas em sua maioria se voltam para análises sociais, a abordagem desse viés
teórico na presente pesquisa se faz relevante e necessária de acordo com Polippo,
Ferreira e Wagner (2016).

Método

Este trabalho contemplou uma pesquisa de campo, a partir da aplicação de um
questionário em universitários matriculados em diferentes cursos de uma universidade
estadual do interior do estado de São Paulo. Todos os procedimentos éticos previstos
para a pesquisa com seres humanos foram seguidos e o projeto de pesquisa
primeiramente foi enviado para avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”, Bauru-SP e após a aprovação
(CAAE: 68504617.2.00005398; Número do Parecer: 2.100.031), iniciou-se a coleta.

Participantes
Participaram da pesquisa aqueles que concordaram com o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, de modo voluntário e anônimo, resultando um total
de 210 sujeitos, 101 do sexo masculino com idade média de 21,35 (± 2,92) anos e 109
do feminino com idade média de 20,58 (±2,09) anos, matriculados em diferentes anos
nos cursos de Psicologia, Jornalismo, Educação física e Engenharia de produção.
Ao responderem a pergunta condizente à situação amorosa atual, 31,4% dos
participantes disseram estar sozinho, 20,4% estar paquerando, 12,8% estar ficando,
31,9% estar namorando, 0,95% estar casado e 2,3% estar morando com alguém.
De acordo com a atual situação amorosa, 45,6% dos homens disseram não estar
amando ninguém, 26,8% estar amando a bastante tempo (anos), 8,9% estar amando a
pouco tempo (meses), 11,8% deixou de amar a pouco tempo (meses) e 6,9% deixou de
amar a muito tempo (anos). Por sua vez, 33% das mulheres apontaram não estar amando
ninguém, 34,9% estar amando a bastante tempo (anos), 18,4% estar amando a pouco
tempo (meses), 11,9% deixou de amar a pouco tempo (meses) e 1,8% deixou de amar a
muito tempo (anos).
Dos homens que estão amando no presente momento, 22,8% mencionou que
conheceu a parceira na escola ou faculdade, 7,9% conheceu em um bar ou uma festa,
9,9% por meio de amigos em comum, 4% por meio do Facebook e 2% na academia.
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Em relação a amostra feminina, 34% responderam ter conhecido o parceiro na escola ou
faculdade, 8,3% em um bar ou uma festa, 7,3% por meio de amigos em comum, 8,2%
por meio do Facebook ou Tinder e 1,8% no trabalho.
A pesquisa foi realizada com participantes presenciais e não virtuais, apesar de
virtualmente se conseguir uma amostra maior, para contemplar um público mais amplo
que não se restrinja apenas aos usuários dos aplicativos e com isso detectar de melhor
maneira as características atribuídas a quem os utiliza, uma vez que se a coleta fosse
realizada via internet somente com os usuários, só haveriam qualidades listadas.

Instrumentos
Foi elaborado um questionário semiestruturado pelos pesquisadores, com
perguntas abertas e fechadas, contendo informações pessoais, informações a respeito de
seu próprio uso nos aplicativos de relacionamento e em como acreditam ser o uso dos
demais, bem como uma escala condizente com a maneira em que percebem a dinâmica
da paquera virtual.
Este artigo abordou os resultados referentes às questões elaboradas pelos
pesquisadores a respeito das vantagens e desvantagens avaliadas pelos participantes
sobre a utilização dos aplicativos de relacionamento, as características (3 palavras) que
atribuem aos seus usuários e doze outras questões.
Estão dispostas a seguir as doze questões utilizadas nesse artigo e apresentadas
como perguntas em forma de múltilpla escolha ou diretivas abertas.

- Cite a seguir os aplicativos de relacionamento que você conhece (não necessariamente
já usou).
- Assinale abaixo os aplicativos que você usa ou já usou para procurar parceiros (as)
(marque quantos quiser), indicando o tempo de acesso a eles (indique se são horas
diárias, semanal ou mensal).
- Em relação à interação amorosa virtual, você já concretizou algum encontro
pessoalmente?
( ) Sim, todos
( ) Sim, a maioria
( ) Sim, uma minoria
( ) Não, nenhuma
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- Atualmente se você estiver/estivesse procurando um possível parceiro, seria para:
(pode assinalar mais de um):
( ) Ficar e ter relação sexual
( ) Ficar sem ter relação sexual
( ) Interagir almejando um namoro
( ) Interagir almejando um casamento

- Onde conheceu o seu parceiro(a)?

- Você tem facilidade em iniciar um relacionamento (interagir, conversar, cortejar)?
( ) Sim, na maioria das vezes
( ) Sim, na minoria das vezes
( ) Não, tenho dificuldades

- Complete a frase: Neste momento, no meu círculo de relações existem ______ pessoas
que me atraem e com as quais eu poderia no mínimo, ficar.

Cinco das questões foram apresentadas em forma de escala bipolar de dez
pontos, variando entre 1= discordo até 10= concordo. O texto original das questões é
apresentado a seguir:
- Eu acredito que as relações amorosas formadas por meio dos aplicativos são
passageiras e não tem futuro.
- Os aplicativos são uma boa alternativa apenas para pessoas tímidas ou carentes, sem
muitas oportunidades para conhecerem um parceiro(a) pessoalmente
- Eu não me importo de ter relação sexual no primeiro encontro com um(a) parceiro(a)
que conheci por meio da internet mesmo que ele(a) deixe claro que será algo casual e
não há possibilidade de nos vermos novamente.
- Os relacionamentos iniciados por meios virtuais me deixam um sentimento de vazio
- Eu indicaria para amigos o uso da internet para a busca de um parceiro

Procedimentos
Antes de responder ao questionário os participantes assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. O questionário foi aplicado coletivamente e
respondido individualmente, com aprovação anterior do docente responsável pela
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disciplina, durante as aulas, na sala de aula, resguardando-se a ética e privacidade, com
uma duração de aproximadamente 60 minutos.

Análise dos dados
As questões do questionário elaboradas pelos pesquisadores foram analisadas
qualitativamente ou quantitativamente a depender de seu conteúdo e as escalas foram
analisadas apenas quantitativamente e submetidas à análise estatística descritiva (média
e desvio-padrão), bem como a comparação entre os sexos feminino e masculino (Teste
T de Student) e correlação entre variáveis (Indice de Correlação de Pearson) por meio
da ferramenta Bioestat 5.0.

Resultados

Ao listarem os aplicativos que conhecem e acreditam que seja um meio em que
possam selecionar parceiros e interagir com os mesmos, mas não necessariamente já
utilizaram para esta finalidade, 96,1% dos participantes mencionaram o Tinder; 33,8% o
Facebook; 30,9% o Hapnn; 21,4% o WhatsApp; 18,5% Grinder; 14,2% o Instagram;
11,4% o Poppin; 10,9% o Badoo; 6,6% o Snapchat; 4,7% o Hornet; 3,3% o Twiter;
1,9% o Messenger; 1,4% o bate papo da UOL; 0,95% o Par Perfeito, Scruff e Tumbrl e
0,47% o Ok Cupid, Her, Brenda, Harmony, Blued e Google+.
Abaixo ambos os sexos mencionaram os aplicativos que de fato usam ou já
usaram para procurarem parceiros, indicando o tempo de acesso a eles e quantidade de
encontros que já concretizaram.
Em relação aos dados femininos, os aplicativos utilizados foram WhatsApp
(44,9%), Tinder (42,2%), Facebook (28,4%) e Happn (7,3%). A respeito da interação
com os parceiros virtuais, 5,5% das mulheres concretizaram pelo menos um encontro
presencial com todos os pretendentes, 16,5% com a maioria dos pretendentes, 31,1%
com a minoria dos pretendentes e 46,7% não concretizaram nenhum encontro. Entre as
mulheres o tempo de acesso aos aplicativos para realização de encontros amorosos
variou entre 10 a 1680 (28 horas) minutos por semana, com média de utilização de
208,49 minutos (3,47 horas), com predominância de participantes na utilização de 60
minutos (45,45%).
Em relação aos dados masculinos, os aplicativos utilizados para selecionarem
parceiras foram Facebook (68,3%), WhatsApp (67,3%), Tinder (59,4%%), Happn
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(8,9%), Badoo (3,9%), Par Perfeito (0,9%), Instagram (1,9%), Once (0,9%) e Pof
(0,9%). Diante disso, 1,9% dos homens concretizaram todos os encontros com as
pretendentes com quem interagiram, 18,8% com a maioria das pretendentes, 48,5% com
a minoria das pretendentes e 30,6% nenhum encontro. No que diz respeito ao tempo de
acesso aos aplicativos entre os homens, variou entre 10 a 1500 (25 horas) minutos por
semana, de modo que apresentaram uma média de 200,63 minutos (3,34 horas), com
prevalência de participantes na utilização de 60 minutos (52,27%).
Em relação à intenção feminina ao procurar um parceiro em aplicativos de
relacionamento, 55% das mulheres demonstraram interesse em ficar e ter relação
sexual, 26,6% em ficar sem ter relação sexual, 32% em interagir almejando um namoro,
1,8% em interagir almejando um casamento e uma mulher mencionou apenas interagir.
Os dados masculinos revelaram que 83,1% dos homens têm o interesse em ficar e ter
relação sexual, 19,8% em ficar sem ter relação sexual, 39,6% em interagir almejando
um namoro, 2,9% em interagir almejando um casamento e um homem mencionou
apenas conversar.
De acordo com a Tabela 1, pode-se observar a comparação estatística entre os
sexos a respeito das questões elaboradas pelos pesquisadores.

Tabela 1: Comparação estatística entre os sexos a respeito das questões elaboradas
pelos pesquisadores, as quais dizem respeito a escalas de dez pontos (1=discordo
até 10=concordo).
Variável
Sem futuro
Timidez
Casual
Vazio
Indicaria

Feminino
M
3,63
3,98
6,13
3,65
6,22

DP
2,27
3,00
2,44
2,74
3,02

Masculino
M
DP
4,31
2,13
4,53
3,30
6,86
2,18
4,50
2,76
6,15
2,71

Estatística
t
p
2,2134
0,0287*
-1,2757
0,2044
-2,2887
0,0238*
-2,2192
0,0283*
0,1804
0,8572

As perguntas seguintes dizem respeito às escalas de dez pontos (1=discordo até
10=concordo) criadas pelos pesquisadores.
Em relação à afirmativa que disse que as relações amorosas iniciadas por
aplicativos de relacionamento são passageiras e não tem futuro, os homens (M=4,31;
DP=2,13.) pontuaram mais que as mulheres (M=3,63; DP=2,27), de modo a serem mais
crentes na casualidade das relações virtuais do que elas (t=2,2134; p=0,0287*).
Na questão que afirma que os aplicativos são uma boa alternativa apenas para
pessoas tímidas ou carentes que não possuem muitas oportunidades para conhecer um
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parceiro presencialmente, não houve diferença estatística significativa (t=-1,2757;
p=0,2044) entre homens (M=4,53; DP=3,30) e mulheres (M=3,98; DP=3,00).
Sobre a afirmativa referente ao interesse exclusivo dos usuários em um
relacionamento casual permeado por um encontro sexual sem compromisso, os homens
(M=6,86; DP=2,18) pontuaram mais do que as mulheres (M=6,13; DP=2,44) e
verificou-se uma diferença estatisticamente significativa (t=-2,2887; p=0,0238*) entre
os sexos demonstrando que os homens respondem em maior proporção do que as
mulheres ao envolvimento em relações virtuais puramente sexuais e casuais.
Sobre a alternativa referente ao fato de os relacionamentos permeados pela
internet promoverem um sentimento de vazio, os homens (M=4,50, DP=2,76)
pontuaram mais que as mulheres (M=3,65; DP=2,74), com diferença estatística
significativa (t= -2,2192; p=0,0283*) entre os sexos indicando que eles demonstram
maior sentimento de vazio nas relações virtuais.
Por último, em relação à questão que perguntou aos participantes se eles
indicariam o uso de aplicativos de relacionamento aos amigos, os homens pontuaram de
forma muito semelhante (M=6,15; DP=2,71) às mulheres (M=6,22; DP=3,02),
resultando todas as respostas próximas do valor intermediário e sem diferença estatística
(t=0,1804; p=0,8572) entre os sexos.
De acordo com a Tabela 2, pode-se observar a comparação entre os sexos sobre
tempo dedicado ao uso de aplicativos de relacionamento, seu nível de facilidade em
iniciar um relacionamento e o número atual de pessoas por quem os participantes se
sentem atraídos.
Tabela 2: Comparação estatística entre os sexos relativa ao tempo dedicado ao uso
de aplicativos de relacionamento (minutos por dia), seu nível de facilidade em
iniciar um relacionamento (1=maioria das vezes, 2=minoria das vezes e 3=tenho
dificuldade) e o número atual de pessoas por quem os participantes se sentem
atraídos.
Variável
Tempo na rede
Facilidade
Número de pessoas

Feminino
M
DP
151,14
257,69
2,33
0,78
3,54
4,18

Masculino
M
DP
177,38
298,02
2,37
0,74
5,35
5,62

Estatísticas
T
P
-0,6838
0,4954
-0,3415
0,7333
-2,6238
0,0098*

Os resultados demonstraram que o uso dos aplicativos de relacionamento
(Tempo na rede; t=-0,6838; p=0,4954) e a facilidade pessoal para interagir e cortejar em
âmbito offline (Facilidade; t=-0,3414; p=0,7333) não tiveram diferença estatística
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significativa entre os sexos e com isso, os homens e as mulheres da amostra usam os
aplicativos com a mesma frequência e têm o mesmo nível de facilidade para interagir
com alguém do sexo oposto.
Por outro lado, houve diferença estatística significativa (t=-2,6238; p=0,0098*)
entre os sexos a respeito do número de pessoas por quem se sentem atraídos (Número
de pessoas), de modo que os homens consideram atraentes (M=5,35; DP=5,62) quase o
dobro de pessoas em seu círculo social do que as mulheres (M=3,54; DP=4,18).
Ao correlacionar os itens da tabela entre si, fez-se o cruzamento entre o uso dos
aplicativos de relacionamento (Tempo na rede) e a facilidade de interação e cortejo
interpessoal (Facilidade) e obteve-se o dado (r= -0,1242 e p> 0,0724) de que quem tem
maior facilidade de interagir e cortejar outras pessoas usa menos os aplicativos de
relacionamento, no entanto o resultado não foi significativo estatisticamente e diante
disso não se pode afirmá-lo.
Por sua vez, o cruzamento entre o tempo de uso dos aplicativos de relacionamento
(Tempo na rede) e o número de pessoas em seu círculo social por quem sente atração
(Número de pessoas), contemplou um resultado significativo (r=-0,2342 e p <0,0006*)
e forneceu a informação amostral de que quem usa em maior proporção de tempo os
aplicativos de relacionamento são aqueles que consideram ter um baixo número de
pessoas em seu círculo social por quem se sente atraído. Por fim, a correlação entre a
facilidade de interação (Facilidade) e o número de pessoas ao redor por quem sente
atração (Número de pessoas) não foi significativa (r=0,0955 e p=0,1679) de modo que
ter baixas habilidades sociais não se correlaciona a menor quantidade de pessoas por
quem se sente atraído.
De acordo com a Tabela 3 e 4 pode-se observar as vantagens e desvantagens
mencionadas pelos participantes ao utilizar os aplicativos de relacionamento.

Tabela 3: Descrição das vantagens listadas pelos participantes, na forma de
questão aberta, ao se utilizar aplicativos de relacionamento.
Vantagens
Maior número de contatos
Facilitar a interação
Comodidade
Rapidez
Pessoas novas
Conhecer
melhor
pretendente

o

Feminino
16,75%
12,04%
8,90%
5,76%
5,76%
7,85%

Masculino
11,54%
12,50%
11,54%
7,21%
6,73%
3,36%

Total
14,03%
12,28%
10,28%
6,52%
6,26%
5,51%
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Beneficiar os tímidos
Interesses em comum
Autenticidade
Falta de compromisso
Variedade
Outras respostas
TOTAL

5,76%
2,09%
4,71%
2,62%
0,00%
27,75%
100%

4,33%
7,69%
0,96%
2,88%
2,88%
28,36%
100%

5,01%
5,01%
2,76%
2,76%
1,50%
28,07%
100%

As vantagens mais mencionadas entre os participantes dizem respeito à
possibilidade de terem um maior número de contatos ao acessarem os aplicativos de
relacionamento (Maior número de contatos-14,03%); a facilidade que o mesmo
proporciona para interagir com pretendentes que julgam serem atraentes (Facilitar a
interação-12,28%); à comodidade (Comodidade-10,28%); à rapidez em que os
desdobramentos ocorrem (Rapidez-6,52%); à possibilidade de conhecer pessoas novas
(Pessoas novas-6,26%); ao fato de poderem conhecer melhor o pretendente, uma vez
que por meio dos aplicativos em geral, como o Facebook ou Instagram, é possível obter
muitas informações pessoais sobre o pretendente, como o local em que trabalha, amigos
em comum, cursos que realizou e outras características (Conhecer melhor o
pretendente-5,51%); ao benefício voltado às pessoas tímidas e com dificuldades de
interação (Beneficiar os tímidos-5,01%); ao compartilhamento de interesses em comum
entre os pretendentes (Interesses em comum-5,01%); à autenticidade por poder colocar
características pessoais sem medo da rejeição (Autenticidade-2,76%); à falta de
compromisso (Falta de compromisso-2,76%) e por fim, à variedade de pessoas
cadastradas que aumenta a possibilita de encontrar o pretendente que mais atende às
expectativas (Variedade-1,50%).

Tabela 4: Descrição das desvantagens listadas pelos participantes na forma de
questão aberta, ao se utilizar aplicativos de relacionamento.
Desvantagem
Falsas impressões
Perigo
Anonimato
Distância
Facilidade em mentir
Efemeridade
Superficialidade
Falta de contato físico
Intenções divergentes
Pouca satisfação
Exposição

Feminino
11,79%
10,26%
5,64%
9,74%
10,26%
7,18%
6,67%
8,71%
2,56%
4,61%
3,08%

Masculino
11,39%
8,81%
10,88%
6,74%
3,11%
7,25%
6,74%
7,25%
7,25%
4,14%
1,04%

Total
10,05%
9,54%
8,76%
8,50%
7,47%
7,22%
6,19%
5,93%
5,93%
3,87%
2,58%
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Julgamento estereotipado
Objetização
Pouca interação
Frieza
Incerteza
Informações falsas
Outras
TOTAL

4,10%
1,03%
1,03%
0,00%
3,59%
1,54%
8,20%
100%

3,11%
2,59%
3,63%
2,59%
0,00%
0,00%
13,47%
100%

2,32%
1,80%
1,80%
1,80%
1,55%
1,29%
10,82%
100%

As desvantagens estão correlacionadas às falsas expectativas que se cria na
comunicação virtual, já que se pode formular conversas planejadas e expor apenas suas
qualidades (Falsas impressões-10,05%); ao perigo em que se está sujeito ao se expor
aos indivíduos que não conhece (Perigo-9,54%); ao anonimato que dificulta saber fatos
verídicos sobre o pretendente (Anonimato-8,76%); à distância relacionada à localização,
uma vez que alguns aplicativos possibilitam abranger um raio de até 200 km e assim
dificulta o encontro presencial entre os usuários em função da dificuldade de locomoção
(Distância-8,50%); à facilidade em mentir diante do anonimato virtual (Facilidade em
mentir-7,47%); à efemeridade em que ocorrem as relações e as tornam descartáveis
(Efemeridade-7,22%); à falta de contato físico (Falta de contato físico-5,93%); às
relações superficiais que são formadas, tanto em relação ao baixo estabelecimento de
compromissos quanto ao desenvolvimento de conversas fúteis (Superficialidade6,19%); à pouca interação física (Falta de contato físico-5,93%);

às intenções

divergentes (Intenções divergentes-5,93%); à pouca satisfação com as relações tanto ao
se concretizar os encontros quanto no diálogo virtual (Pouca satisfação-3,87%); à
necessidade de exposição de informações íntimas e pessoais para a realização do
cadastro (Exposição-2,58%); ao julgamento estereotipado que diz respeito aos rótulos
sociais atribuídos à aparência física e informações pessoas (Julgamento estereotipado2,32%); à objetização das relações que as tornam passageiras, casuais e desumanizadas
(Objetização-1,80%); à pouca interação (Pouca interação-1,80%); à frieza referente a
falta de afeto e carinho (Frieza-1,80%); à incerteza relativa ao andamento da relação e
sua satisfação com a mesma (Incerteza-1,55%) e por último às informações falsas
fornecidas (Informações falsas-1,29%).
De acordo com a Tabela 5 pode-se observar as características atribuídas aos
usuários dos aplicativos de relacionamento.
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Tabela 5: Descrição das características pessoais atribuídas aos usuários de
aplicativos de relacionamento, considerando-se o número de respostas
apresentadas.
Característica
Solteiras
Carentes
Abertas
Tímidas
Corajosas
Interessadas
Modernas
Desapegadas
Sexuais
Livres
Interativas
Práticas
Curiosas
Solitárias
Desesperadas
Imediatistas
Superficiais
Casuais
Normais
Sociáveis
Descoladas
Seguras
Aventureiras
Outras
TOTAL

Feminino
11,51%
7,19%
5,75%
4,32%
7,55%
4,32%
6,47%
5,04%
2,52%
3,96%
2,52%
1,80%
1,80%
1,80%
2,88%
2,16%
1,08%
1,44%
2,16%
2,52%
2,52%
0,00%
0,00%
18,70%
100%

Masculino
7,79%
7,79%
4,92%
6,15%
1,23%
4,51%
1,64%
2,46%
4,92%
2,05%
3,28%
1,23%
3,28%
3,28%
1,64%
2,05%
2,87%
2,05%
1,23%
0,82%
0,41%
2,46%
2,05%
29,92%
100%

Total
9,77%
7,47%
5,36%
5,17%
4,60%
4,41%
4,21%
3,64%
3,64%
3,06%
2,87%
2,68%
2,49%
2,49%
2,30%
2,11%
1,92%
1,72%
1,72%
1,72%
1,53%
1,15%
0,96%
23,95%
100%

Perante a tabela pode-se observar que entre as características pessoais que os
participantes julgaram serem pertinentes aos usuários de aplicativos de relacionamentos,
estão serem solteiras (9,77%), carentes (7,47%), abertas (5,36%), tímidas (5,17%),
corajosas (4,60%), interessadas (4,41%), modernas (4,21%), desapegadas (3,64%),
sexuais (3,64%), livres (3,06%), interativas (2,87%), práticas (2,68%), curiosas
(2,49%), solitárias (2,49%), desesperadas (2,30%), imediatistas (2,11%), superficiais
(1,92%), casuais (1,72%), normais (1,72%), sociáveis (1,72%), descoladas (1,53%),
seguras (1,15%) e aventureiras (0,96%). Outras características foram mencionadas por
um número pouco representativo de participantes e desse modo não foram descritas já
que representam um viés ou experiência pessoal e não simboliza a representativa social
das características atribuídas aos usuários.

Discussão
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A diferença entre homens e mulheres no uso dos aplicativos de relacionamento

Constatou-se que o aplicativo que possibilita um desdobramento amoroso mais
popular entre os participantes foi o Tinder, uma vez que 96,1% deles mencionaram
conhecê-lo e nenhum outro foi altamente mencionado dessa maneira já que o segundo
mais citado foi o Facebook, conhecido apenas por pouco mais de 33% da amostra.
Em relação à utilização de determinados aplicativos para a procura de um
parceiro, as mulheres mencionaram quatro aplicativos sendo que apenas dois deles são
destinados exclusivamente à interação amorosa e os homens por sua vez mencionaram
nove aplicativos de modo que seis deles são voltados exclusivamente à interação
amorosa. Com isso, constata-se que os homens recorrem a uma variedade maior de
meios que possibilitam o cortejo do que as mulheres. Esse dado vai ao encontro do que
aponta a Teoria do Investimento Parental ao defender que as mulheres instintivamente
prezam por um número menor de parceiros do que os homens, pois têm altos custos ao
se envolverem em relacionamentos casuais como é o caso dos gastos gestacionais,
diferentemente dos homens que tem o benefício de propagarem ao máximo suas
características genéticas se acasalarem com um número grande de mulheres
(BANDEIRA; MOURA, 2012; HATTORI; CASTRO, 2017).
A respeito da interação presencial e concretização de encontros com os parceiros
virtuais, a maioria das mulheres se restringiu a interação virtual e não concretizou
nenhum encontro (46,7%) ou concretizou a minoria dos encontros (31,1%). Já a maioria
dos homens concretizou a minoria dos encontros presenciais com quem interagiram
(48,5%), seguido de nenhum encontro (30,6%), o que propõe de um modo geral que as
relações pouco ultrapassam o âmbito virtual. O tempo de acesso em que os participantes
ficaram conectados e online foi parecido entre os sexos, totalizando uma média de 60
minutos semanais.
A maioria dos participantes alegou ter como principal interesse o ficar e ter
relação sexual ao selecionarem um pretendente virtual, com ênfase maior entre os
participantes do sexo masculino já que mais de 80% declararam esse interesse, em
contrapartida aos 55% da amostra feminina. Pouco mais de 30% do total da amostra
mencionou o interesse em um namoro e uma minoria pouco representativa apontou ter o
interesse em se casar, no entanto, deve-se considerar que por serem universitários e com
a média de idade de aproximadamente 20 anos, a própria fase de desenvolvimento
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propõe o interesse por relações anteriores ao casamento como é o caso do ficar ou
namorar, conforme aponta Oliveira, Gomes, Marques e Thiengo (2007) ao sugerirem
que a juventude é o período em que se inicia a adesão ao relacionamento amoroso e suas
primeiras descobertas.
A partir de perguntas elaboradas pelos pesquisadores, constatou-se que os homens
demonstraram em maior proporção acreditar que os vínculos criados pelos aplicativos
de relacionamento são frágeis, resultam em casualidade e se mostraram mais
disponíveis ao envolvimento puramente sexual. Esse dado foi mencionado também no
estudo de Bandeira e Moura (2012) e Hattori e Castro (2017) ao proporem que eles são
mais irrestritos sexualmente do que as mulheres e aceitam o envolvimento sexual sem
haver a necessidade de um compromisso sério ou vinculação emocional. Por outro lado,
outra pergunta do questionário demonstrou que os homens possuem mais pessoas ao seu
redor por quem se sentem atraídos do que as mulheres e esse dado pode se correlacionar
a sua irrestrição sexual proposta por Bandeira e Moura (2012) e Hattori e Castro (2017),
entretanto, foram os que mais sentiram um vazio interior com as relações virtuais de
modo a se considerar que o uso liberal e casual da internet para finalidades amorosas
deixa um sentimento de vazio. Isso ocorre, segundo Andrade e Garcia (2009), porque
outros fatores além do sexual, como é o caso do envolvimento emocional, são
igualmente importantes para a satisfação com a relação e assim somente o prazer sexual,
gera um descontentamento se não estiver atrelado a outros itens.
Em ambos os sexos, aqueles que usaram em maior proporção os aplicativos de
relacionamento foram os que demonstraram terem menos pessoas em seu círculo social
por quem se sentem atraídos, o que indica que o utilizaram com o intuito de
aumentarem a quantidade de parceiros amorosos e contato com pessoas atraentes.

Vantagens e desvantagens associadas ao uso dos aplicativos de relacionamento

Ter um maior número de contatos foi a primeira vantagem mais mencionada entre
os participantes. Esse dado pode ser correlacionado às novas mudanças econômicas que
impulsionam o sujeito ao isolamento devido ao ensino à distância, uma vez que são
oferecidos virtualmente cursos com menores preços que vão desde os básicos até os
universitários e ao trabalho realizado em casa, como é o caso do profissional chamado
homeoffice ou teletrabalhador. Essas práticas apesar de serem recentes, rapidamente se
tornaram comuns no cenário contemporâneo e deixam os sujeitos cada vez mais
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solitários e com menores chances de conhecer um pretendente (ROCHA; AMADOR,
2018). Diante disso, Santaella (2010) aponta que o virtual tem participado de variados
âmbitos da vida pessoal e dentre eles, o amoroso.
Por sua vez, a facilidade de interação foi a segunda vantagem mais mencionada e
detectada também na pesquisa Figueiredo (2016). Ela pode ser associada ao exposto
acima uma vez que diante do isolamento, a internet pode ser um meio facilitador para se
conseguir um parceiro amoroso e ainda é conciliada com a falta de tempo daqueles que
têm dupla jornada ou até mesmo não possuem companhia para frequentar determinados
locais como bares ou shows em que culturalmente se frequenta com amigos.
A terceira característica mais citada entre os participantes foi a comodidade e
possui similaridades com o maior número de contatos e a facilidade pois possibilita o
cortejo sem a necessidade de sair de casa ou ter gastos financeiros.
As seguintes vantagens são discutidas na sequência em que tiveram maior
proporção de citação entre os participantes, como é o caso da característica rapidez em
que os desdobramentos amorosos ocorrem quando se utiliza a internet já que mediante a
dinâmica imediatista, a satisfação está correlacionada com a velocidade em que os fatos
acontecem.
Conhecer pessoas novas foi considerado vantagem por aumentar o leque de
pretendentes e com isso facilitar a escolha de um que mais agrade.
Conhecer melhor o pretendente se correlaciona ao baixo pudor e timidez que são
diminuídos quando se interage virtualmente, pois o sujeito fica mais a vontade para
realizar perguntas e os próprios aplicativos já fornecem diversas informações pessoais
obtidas com o cadastro do perfil e utilizadas para filtrar interesses em comum, como é o
caso da idade, localização, gostos pessoais e orientação sexual.
Beneficiar aos tímidos e aos que têm dificuldade de cortejar presencialmente está
associado à facilitação que os aplicativos promovem ao emitir o conhecimento sobre
quem está solteiro e em busca de um parceiro e diminuir o índice de rejeição uma vez
que os matchs ocorrem apenas entre os que demonstraram um interesse mútuo em um
primeiro momento. Outros autores, com o propósito de investigar as características
compartilhadas entre os usuários, constataram que aqueles que temiam a rejeição do
pretendente em âmbito offline foram os mais propensos a utilizarem o meio virtual para
a seleção de parceiros (DONNAMARIA; TERZIS, 2009)
Compartilhar interesses em comum é uma vantagem que o próprio aplicativo
proporciona já que ele apresenta os pretendentes de acordo com as similaridades
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cadastrais e foi um atributo apontado de modo semelhante no estudo de Figueiredo
(2016). Segundo De Castro (2014) os aplicativos possibilitam encontrar o pretendente
com as características desejáveis uma vez que “...os ambientes online permitem amiúde
a classificação dos frequentadores segundo critérios como idade, região, orientação
sexual, interesses, hobbies, etc., ensejando o acesso a possíveis parceiros teoricamente
mais compatíveis”.
Ser autêntico diz respeito à diminuição da rejeição, uma vez que a interação
ocorre somente entre aqueles que se aprovaram mutuamente em um primeiro momento
e isso diminui a necessidade de mascarar atributos pessoais para se adequar ao
convencional ou agradar aos que possuem outros interesses.
A falta de compromisso foi considerada tanto uma vantagem como uma
desvantagem. Isso se deve, de acordo com Oliveira, Gomes, Marques e Thiengo (2007),
porque a juventude, fase em que se encontra a maior parte dos participantes da amostra,
é o período em que mais ocorrem mudanças de papéis sociais mediante as rápidas
transformações culturais, e dentre elas a adesão ao ficar. Esta é a fase em que se iniciam
as experiências íntimas e os indivíduos as vivenciam em uma proporção maior. Os
autores destacam que o conceito de ficar possui diferentes significados a depender de
quem se posiciona. Desse modo, uns o associam ao sexo casual, outros apenas às trocas
de beijos e outros ainda acreditam que há um certo compromisso ainda que menor do
que o namoro. Portanto, este modelo de relacionamento considerado casual possui
diferentes interpretações e mediante isso, pode-se compreender o porquê alguns sujeitos
classificam essa característica como vantagem ou desvantagem.
A última vantagem citada foi a variedade de parceiros que os aplicativos de
relacionamento proporcionam já que aumentam as opções de pretendentes, que antes se
restringiam às pessoas com quem se convivia e que pertenciam ao mesmo círculo social
ou ao menos frequentavam locais em comum. Esse atributo beneficia em maior
proporção aos homens que têm interesse por maior variedade de parceiras do que as
mulheres e evita o incesto por proporcionar a interação com desconhecidos, conforme
mencionado acima no item conhecer pessoas novas (PINCOTT, 2010; BANDEIRA;
MOURA, 2012; HATTORI; CASTRO, 2017).
As desvantagens de modo semelhante às vantagens foram discutidas de acordo
com a maior proporção em que foram mencionadas pelos participantes. A primeira e
mais citada foi a falsa expectativa que se cria diante da interação virtual, constatada
também nos estudos de Civiletti e Pereira (2002), Silva e Takeuti (2011) e De Castro
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(2014), já que as relações restritivamente virtuais promovem a idealização do parceiro
mesmo que ele não falte com a verdade e o próprio sujeito o fantasia de acordo com o
que almeja (SILVA; TAKEUTI, 2011; RAMIREZ, SUMMER, FLEURIET, COLE;
2014).
A seguinte característica foi o perigo que se corre ao se expor aos desconhecidos
uma vez que passam a ter acesso às informações pessoais. Os dados do Cetic.br (2017)
apontam que 77% dos 120,7 milhões de brasileiros conectados às redes sociais virtuais
utilizam aplicativos de relacionamento amoroso e com isso, compreende-se a amplitude
da exposição aos estranhos uma vez que os dados ficam expostos e possibilitam o
acesso às características e informações pessoais.
A efemeridade se associa à fugacidade em que ocorrem as relações virtuais,
dado igualmente obtido na pesquisa de Donnamaria e Terzis (2009) e Kreager,
Cavanagh, Yen e Yu (2014) ao constataram que a maioria dos relacionamentos resultou
em casualidade. Ramirez, Summer, Fleuriet e Cole (2014) alegam que uma interação
virtual de curto prazo seguida de um encontro presencial, aumenta as chances de tornar
o relacionamento duradouro porque não dá vazão à imaginação e fantasia que recaem
sobre o pretendente quando ambos interagem por longo tempo virtualmente e assim
diminui as falsas expectativas e desilusão. No entanto, tendo em vista que os homens
instintivamente possuem predisposições para se envolverem em relações casuais e
sexuais em maior proporção do que as mulheres pode-se considerar que utilizam esse
meio com o intuito de conseguir variadas parceiras e relações sexuais casuais (LOPES;
VASCONCELLOS, 2008; YAMAMOTO; MOURA, 2010; RAMOS; LENCASTRE,
2013; HATTORI; CASTRO, 2017).
O anonimato virtual se associa à criação de falsas identidades conforme
detectado também no estudo de Civiletti e Pereira (2002). Entretanto, os autores
ressalvam que os perfis falsos ou pretendentes mentirosos prezam por manterem a
interação estritamente virtual e não concretizam um encontro presencial. Do mesmo
modo, correlacionam a interação virtual aos bailes de máscaras ocorridos na
antiguidade, pois em ambos há anonimato e realização de desejos e fantasias de modo
privado e com pouca exposição caso queira e com isso, defendem que as interações
fantasiosas e anônimas sempre existiram mas se manifestavam por outros meios.
A distância se relaciona à localização que pode dificultar o encontro presencial e
a continuidade do relacionamento. De acordo com Silva e Takeuti (2011) e Ramirez,
Summer, Fleuriet e Cole (2014), a interação presencial é essencial para o
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relacionamento não se tornar fantasioso e diante da distância geográfica de 200
quilômetros que os aplicativos possibilitam, a frequência do encontro presencial pode se
tornar difícil e caracterizar uma desvantagem da relação virtual, no entanto, durante o
cadastro há a possibilidade de encurtar a distância física caso deseje, o que contribuiria
para a continuidade da relação já que facilitaria a concretização dos encontros.
A maior facilidade em mentir se associa às conversas manipuladas por não se ter
no meio virtual a obrigatoriedade de interagir em tempo real e com isso, pode-se
responder quando quiser, se quiser e ainda planejar o que escrever. De Castro (2014)
advoga que a ausência física permeada pelos meios virtuais facilita em maior proporção
ao sujeito faltar com a verdade. Isso também o possibilita ter mais de uma identidade
caso queira e ainda assim, aquele que tenta ser fidedigno à realidade, automaticamente
falha porque seleciona apenas algumas versões de si que deseja apresentar em que
geralmente contemplam apenas qualidades.
A falta de contato físico foi verificada de modo semelhante no estudo de Dela,
Dela e Guimarães (2008) e pode ser correlacionada com a distância. Os autores
enfatizam que o encontro presencial muitas vezes não ocorre e a relação se restringe ao
virtual. No entanto, 64% dos participantes alegaram não sentirem diferenças entre as
vicissitudes da paquera virtual e a da presencial e julgaram ser parecida a dinâmica de
ambas.
A formação de relações superficiais ocorre parcialmente devido à opção de
bloqueio e resultam em mais relações casuais e poucos namoros conforme constatado a
partir de uma das perguntas do questionário em que se obteve o dado de que apenas um
relacionamento resultou em namoro, já que além da internet contribuir para a
casualidade, a própria faixa etária dos participantes demonstra maior interesse em ficar,
por estarem vivenciando as primeiras experiências amorosas e íntimas (OLIVEIRA;
GOMES; MARQUES; THIENGO, 2007). Kreager, Cavanagh, Yen e Yu (2014)
verificaram de modo semelhante a formação de relações casuais em relacionamentos
virtuais.
As intenções divergentes estão associadas ao fato de muitas vezes um dos
sujeitos estar em busca de um relacionamento casual e o outro de um duradouro,
conforme sugere Bandeira e Moura (2012) e Hattori e Castro (2017) ao apontarem que
os homens são mais interessados em relações casuais e sexuais do que as mulheres, que
por sua vez prezam por relacionamentos duradouros. Diante disso, Donnamaria e Terzis
(2009), Blackhart, Fitzpatrick, Williamson (2014) também afirmam que as mulheres
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que recorrem aos aplicativos de relacionamento possuem interesse em relações estáveis
e os homens em relações sexuais. Desse modo, Valkenburg e Peter (2007) e Kreager,
Cavanagh, Yen e Yu (2014) constataram que a maioria dos usuários cadastrados são do
sexo masculino devido as maiores chances de conseguirem grande quantidade de
parceiras.

As características atribuídas aos usuários dos aplicativos de relacionamento

De modo semelhante às vantagens e desvantagens, as características foram
discutidas na sequência em que mais foram citadas.
Com isso, ser solteira foi a primeira característica e se correlaciona ao fato do
aplicativo ser destinado à seleção de um parceiro amoroso e a partir disso, os usuários
cadastrados devem estar disponíveis para o desenvolvimento de uma interação amorosa.
Esse dado facilita o cortejo ao explicitar quem está solteiro e em busca de um parceiro.
Ser carente foi verificado de modo semelhante no trabalho de Kreager, Cavanagh,
Yen e Yu (2014) e apontado por Figueiredo (2016) como um temor dos participantes de
serem rotulados com esse perfil, no entanto, não foi um traço de personalidade
identificado pela pesquisadora.
Estar aberto se correlaciona ao estar disposto a conhecer sujeitos diferentes que
não pertencem ao mesmo círculo social e também ao fato dos aplicativos de
relacionamento terem se tornado popular há pouco tempo, uma vez que o Tinder que foi
considerado o mais conhecido, foi criado em 2012. Com isso, ainda não se sabe ao certo
quais são os possíveis desdobramentos.
A característica timidez foi constatada igualmente no estudo de Kreager,
Cavanagh, Yen e Yu (2014) e pode se associar ao anonimato possibilitado pela
interação virtual que beneficia aos tímidos uma vez que é possível apresentar-se do
modo que desejar e assim ocultar alguns defeitos que possam tornar o sujeito inseguro
ao cortejar presencialmente. Do mesmo modo, ao passo que a interação ocorre apenas
entre os que se aprovaram mutuamente em um primeiro momento, a rejeição fica
suprimida até certo ponto e contribui para a diminuição da timidez.
Corajoso pode se correlacionar ao ser aberto, mencionado acima, já que os
aplicativos de relacionamento expõe o sujeito ao novo assim como explicita as suas
características pessoais para uma variedade de indivíduos.
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Interessado se correlaciona ao interesse em arrumar um parceiro amoroso já que
os que estão cadastrados em aplicativos estritamente destinados a interação amorosa,
supostamente o usufruem com a finalidade de conhecer novos pretendentes e ter o
interesse em iniciar uma relação mesmo que seja casual.
Moderno diz respeito à novidade que os aplicativos de relacionamento
representam, já que apesar de alguns existirem a um tempo razoável, como é o caso do
Par Perfeito, no passado os cadastros eram pagos. Atualmente, além de terem se
tornado gratuito é instalado no celular, o que facilita o seu acesso e aumenta sua
popularidade e adesão. Esse fator se relaciona aos atributos do item ser aberto.
Desapegado se relaciona à falta de criação de um vínculo e com isso a relação se
torna efêmera, superficial e objetizada.
Ser sexual foi igualmente constatado no estudo de Matković e Landripet (2015),
mas contradiz os dados de Kreager, Cavanagh, Yen e Yu (2014) em que apontam que
apenas 1% da amostra tinha interesse restrito em relações sexuais casuais ao utilizarem
os aplicativos. Isso propõe que as mais variadas intenções se manifestam nos meios
virtuais.
A característica ser livre pode se correlacionar com o ser solteiro já que os
usuários não possuem empecilhos para a utilização dos aplicativos, pois caso tivessem
procurariam não se expor publicamente.
Interativo se associa a comunicação que necessariamente o usuário deverá
executar para conhecer o pretendente, uma vez que para o início de um relacionamento
mesmo que seja casual, deve se manter uma comunicação com a finalidade de
estabelecer regras e convenções. Esse atributo foi verificado também no trabalho de
Clemens, Atkin e Krishnan (2015) ao proporem que os mais sociáveis são os que
usufruem os aplicativos de relacionamento.
Ser prático pode se correlacionar às vantagens mencionadas pelos participantes
como é o caso da facilidade e rapidez, uma vez que essas características tornam o
desenrolar da interação amorosa mais prático ao passo que os usuários interagem a
partir de interesses em comum e mútua aprovação inicial (DE CASTRO, 2014;
FIGUEIREDO, 2016).
Ser curioso se associa ao item ser aberto, já que cientificamente e popularmente
os desdobramentos dos relacionamentos virtuais são pouco conhecidos e com isso,
pode-se esperar os mais possíveis desdobramentos (VALKENBURG; PETER, 2007;
VERMELHO; VELHO; BERTONCELLO, 2015).
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Ser solitário foi uma característica socialmente constatada também no trabalho
de Kreager, Cavanagh, Yen e Yu (2014) e se relaciona ao estereótipo pejorativo
atribuído culturalmente aos usuários, em que se acredita que apenas os que não têm
companhia recorrem aos aplicativos.
Desesperado se associa ao item acima ser solitário e com isso ao preconceito
cultural ainda presente na utilização da internet para a seleção de parceiros, em que se
supõe que os que a utilizam foram os que já tentaram os mais possíveis e diversos meios
e mesmo assim não obtiveram sucesso.
Imediatista se relaciona à condição contemporânea em que o prazer imediato
está em detrimento dos demais e também à falta de tempo e menor interação
interpessoal, cada vez mais acentuada na contemporaneidade. Esse item pode se
correlacionar ao ser solitário.
Ser superficial também foi mencionado pelos participantes como uma
desvantagem na utilização dos aplicativos e se correlaciona com a falta de profundidade
emocional e relações casuais.
Ser casual por sua vez, se relaciona ao ser superficial e à falta de compromisso,
no entanto, contradiz o estudo de Kreager, Cavanagh, Yen e Yu (2014) em que apontam
que 73% dos participantes declararam interesse em desenvolver um namoro ao utilizar
os aplicativos de relacionamento.
Ser normal se associa a popularidade que os aplicativos vêm alcançando e sua
inserção cada vez maior no cotidiano dos sujeitos também como um recurso voltado ao
cortejo. Foi verificado que a maioria dos participantes já os utilizou ou ao menos os
conhecem.
Ser sociável foi detectado também no estudo de Clemens, Atkin e Krishnan
(2015) em que as mulheres utilizavam os aplicativos de relacionamento com a
finalidade de satisfazer sua necessidade de comunicação. Entretanto, Donnamaria e
Terzis (2009), Kreager, Cavanagh, Yen e Yu (2014) e Matković e Landripet (2015)
verificaram traços de baixa sociabilidade entre os usuários, o que propõe que os mais
variados perfis estão cadastrados nos aplicativos.
Descolado se associa ao item moderno e ao fato de não haver preocupação com
os estereótipos pejorativos que recaem sobre os usuários, como é o caso das
características carente ou solitário, uma vez que o medo da reprovação social pode
coibir os que são mais tradicionais e conservadores de se cadastrarem nos aplicativos
(DONNAMARIA; TERZIS, 2009; FIGUEIREDO, 2016).
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Seguro se correlaciona à alta exposição aos desconhecidos uma vez que para se
expor publicamente o sujeito deve ter uma mínima segurança sobre si mesmo e pouco
medo da rejeição. No entanto, controversamente Matković e Landripet (2015)
verificaram autoconfiança diminuída nos usuários.
Por último, a característica ser aventureiro foi a menos pontuada entre os
participantes e se correlaciona ao item ser aberto já que a utilização de aplicativos para a
seleção de parceiros pode ser considerada uma aventura por estar associada à incerteza
dos desdobramentos.
Em suma, nos itens ser sexual, casual, sociável e seguro obteve-se dados
literários controversos e com isso contata-se que as mais possíveis intenções e
desdobramentos podem estar presentes na interação virtual, assim como estão na
presencial e dependem de fatores relacionados à faixa etária, cultura local e intenções
pessoais voltadas à utilização dos aplicativos. Por outro lado, inúmeras características se
associaram, complementaram e até possuíram significados parecidos como é o caso de
ser solitário e carente, ser aberto e aventureiro, ser moderno e descolado, ser imediatista
e superficial e ser interativo e sociável. Para maior credibilidade dos dados, sugere-se
que outras pesquisas com o mesmo viés sejam realizadas.
Conclusão
Conclui-se que a pesquisa foi relevante cientificamente por abordar a dinâmica
dos aplicativos de relacionamento e a diferença entre os sexos, verificar as vantagens e
desvantagens norteados por seu uso e quais características são atribuídas socialmente
aos usuários. Constatou-se diferenças significativas entre os sexos que não se esperava
nas hipóteses como foi o caso do sentimento de vazio declarado em maior proporção
pelos participantes do sexo masculino, uma vez que como é o sexo mais propenso a se
envolver em relações casuais, em contrapartida ao sexo feminino que preza por relações
duradouras, hipotetizou-se que seriam as mulheres que compartilhariam o sentimento de
vazio ao utilizarem as redes sociais para a seleção de parceiros por contemplar um vasto
número de relações casuais.
Diante dos dados obtidos, pode-se considerar que os mais diversos
desdobramentos ocorrem nos aplicativos de relacionamento e que os dados encontrados
na revisão de literatura são inconsistentes, já que há divergências culturais, etárias e
outros fatores distintos. O que se pode demonstrar a partir desse trabalho são os
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benefícios e malefícios em que estão sujeitos os usuários que compartilham
características e similaridades com a amostra ao utilizarem a internet para a seleção de
parceiros.
A partir do exposto, ressaltam-se as divergências existentes entre os resultados
das diferentes pesquisas, tanto a respeito das características atribuídas aos usuários dos
aplicativos de relacionamento que ora os definem como compulsivos sexualmente, ora
alegam que interagem em busca de um namoro, quanto às experiências dos participantes
e desdobramento das relações.
Em relação às limitações dessa pesquisa, após a coleta percebeu-se que a
pergunta “Em relação à interação amorosa virtual, você já concretizou algum encontro
pessoalmente?”, continha três alternativas que diziam “sim” seguidas de apenas uma
que dizia “não”, o que pode induzir ao participante a responder sim.
Por fim, encerra-se com os posicionamentos de Lopes e Vasconcellos (2008)
que defendem ser necessário considerar os diferentes vieses teóricos para uma melhor
compreensão e totalidade do sujeito, dentre eles os que abordam fatores biológicos e
genéticos, muitas vezes negligenciados nos estudos brasileiros.
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Artigo 3
As características desejadas em parceiros virtuais, intenções dos usuários e seus
desdobramentos amorosos
Resumo
O presente estudo avaliou as características desejadas em um parceiro virtual quando se
almejava casar ou ficar. Verificou-se qual foi a intenção amorosa dos sujeitos ao
utilizarem os aplicativos, a quantidade de encontros concretizados com parceiros
virtuais, o tempo de acesso a eles e seus desdobramentos. Os resultados demonstraram
que as características desejadas em um parceiro para ficar e em um para casar são
diferentes, assim como as intenções amorosas entre os sexos e a quantidade de
encontros que concretizaram. O tempo de acesso aos aplicativos foi semelhante entre
homens e mulheres e as últimas consideraram que os homens criam mais expectativas
sobre o desenvolvimento de um namoro por meios virtuais do que eles mesmos.
Palavras-chave: Redes sociais online;
Evolucionista; Seleção de parceiros.

Relacionamento

amoroso;

Psicologia

Aplicativos de relacionamento e a contemporaneidade

De acordo com De Castro (2014) as interações de paquera se modificaram e
atualmente podem ocorrer também por meios digitais. Apesar de existirem aplicativos
destinados exclusivamente a essa finalidade, há outros que promovem a interação e
visam à comunicação como um propósito geral, contribuindo do mesmo modo para a
seleção de um parceiro. Com isso, compreende-se que a internet de maneira ampla
contribui para a promoção de relacionamentos amorosos.
Os dados do Cetic.br (2017) apontaram que 77% dos brasileiros utilizam
aplicativos de relacionamento amoroso e Ali e Wibowo (2011) informaram que eles são
o terceiro setor virtual que mais gera lucro no presente e portanto, existem mais de 800
aplicativos e sites que possuem essa finalidade. No entanto, Valkenburg e Peter (2007) e
Vermelho, Velho e Bertoncello (2015) apontam que a ciência psicológica tem
produzido poucas pesquisas sobre o tema e enfatizam que há necessidade de aumento de
investigações nessa área.
Canezin e Almeida (2015) destacam que há contemporaneamente uma
necessidade de adesão às redes sociais e à internet, de modo que acessá-los coloca em
jogo permanecer ou não inserido socialmente. No entanto, as relações que se restringem
ao contato virtual podem estar permeadas por fantasias criadas pelo próprio sujeito em
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relação às características de outrem ou até pela falsa identidade daquele com quem
interage. Não é incomum a criação de perfis fakes que propiciam ao indivíduo vivenciar
experiências e sensações que por diversas razões não se concretizariam se utilizasse a
identidade real. Essas modificações contemplam desde aspectos físicos até os
emocionais ou mesmo a mudança de gênero. Assim mistura-se fantasia e realidade de
tal modo que ambas são compreendidas como verídicas a ponto de provocarem emoções
semelhantes. Silva e Takeuti (2011) defendem que os sujeitos fantasiam as
características do pretendente e diante disso, Ramirez, Summer, Fleuriet e Cole (2014)
sugerem que uma interação virtual breve seguida de um encontro presencial tornam as
relações menos fantasiosas e mais realistas.
Por outro lado, no novo contexto digital foram-se estabelecendo regras informais
de bons modos e convenções sociais do mesmo modo que nas relações presenciais.
Com isso, a exposição virtual diz muito sobre as intenções do pretendente, isto é,
publicar uma foto do casal junto sugere indiretamente a intenção de compromisso sério.
Quando o vínculo já está estabelecido, demonstrar por meio de publicações o quão está
feliz com seu relacionamento ou apaixonado pelo parceiro em forma de declarações, é
necessário para a harmonia e bom andamento do namoro. Caso estas formalidades não
ocorram, pode colocar em dúvida a real intenção do parceiro (CANEZIN; ALMEIDA,
2015; MOREIRA; LIMA; STENGEL; PENA; SALOMÃO, 2017).
Portanto, para Canezin e Almeida (2015) de modo semelhante ao presencial, o
relacionamento virtual desencadeia sentimentos como o ciúme e pode promover brigas.
A partir disso, considera-se que houve traição caso ocorram virtualmente conversas de
cortejo ainda que não haja a consumação carnal ou qualquer tipo de encontro presencial.
Os autores mencionam que recorrentemente tais assuntos são abordados em setting
terapêutico e enfatizam que os problemas virtuais se parecem com os presenciais. Com
isso, a única modificação é o meio em que ocorrem os conflitos e “o comportamento
infiel pode inicialmente começar com uma simples curtida ou uma mensagem de texto e
com o passar do tempo evoluir para confidências sobre o relacionamento que a pessoa
vivencia, e até encaminhando-se para flertes” (CANEZIN; ALMEIDA, 2015).
Segundo Secco e Lucas (2015) no âmbito offline a independência financeira
feminina alterou a dinâmica amorosa. Isto engloba desde os meios em que recorrem
para a seleção de parceiros até o menor conservadorismo em relação às próprias atitudes
e ao andamento da relação. Com o rompimento da submissão feminina devido a sua
contribuição financeira no lar, as insatisfações relativas ao aspecto emocional e sexual,
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antes relevantes, agora se tornaram intolerantes e com isso passam a recorrer ao
divórcio em maior proporção do que no passado já que estarem casadas não implica em
sua subsistência.
Diante dessa recente alteração, Valkenburg e Peter (2007) detectaram que os
divorciados eram os que mais recorriam aos aplicativos de relacionamento com uma
ênfase de uso daqueles que ultrapassavam os 40 anos de idade. A hipótese dos autores
diz respeito à diminuição do círculo social na faixa etária mencionada, diferentemente
do público mais jovem que frequenta ambientes variados e encontram com mais
facilidade amigos solteiros para saírem e maior oferta de pretendentes disponíveis.
Outros usuários de diferentes idades relataram recorrer aos aplicativos de
relacionamento devido à insegurança e medo de rejeição que estão sujeitos no cortejo
presencial, apontando que no virtual só interagem aqueles que tiveram um interesse
mútuo inicialmente. Entretanto, há divergências em relação às intenções amorosas e as
mulheres, em sua maioria, procuram em tais aplicativos um relacionamento duradouro e
os homens, uma relação casual (DONNAMARIA; TERZIS, 2009; BLACKHART;
FITZPATRICK; WILLIAMSON, 2014). Diante disso, o estudo de Kreager, Cavanagh,
Yen e Yu (2014) que contemplou uma amostra de 14.533 indivíduos, verificou que a
maioria dos relacionamentos iniciados por aplicativos de relacionamento não vingaram
em um vínculo duradouro e resultaram em encontros casuais.
Por sua vez, Figueiredo (2016) percebeu que as mulheres de sua pesquisa que
aderiram à casualidade a partir do aplicativo Tinder, compartilhavam um discurso
estereotipado a respeito dos papéis de gênero socialmente estabelecidos e muitas vezes
se sentiam desconfortáveis por praticarem sexo casual, de modo a se sentirem estranhas
ao seu próprio sexo, como se estas características não fossem pertinentes às mulheres.
Acrescenta que as diferenças mais acentuadas entre homens e mulheres se fazem
presentes no comportamento sexual referente à maior ou menor propensão ao sexo
casual.
Com isso, Silva (2006) verificou em uma pesquisa realizada com universitários
que apesar de serem semelhantes o número de ficantes entre os homens e mulheres, as
mulheres ficavam com parceiros que julgavam preencher os pré-requisitos que
buscavam em um namorado, diferentemente dos homens que pouco correlacionavam as
ficadas com um namoro futuro. Portanto, para as mulheres a quantidade de
relacionamentos casuais em que se envolveram foi proporcional à quantidade de vezes
em que se apaixonaram e para os homens este envolvimento estava correlacionado
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apenas com a idade, isto é, quanto mais jovens fossem, maior a propensão e procura por
relações casuais.
Por outro lado, Ong e Wang (2015) ao investigarem as características almejadas
em parceiros virtuais, constataram que a renda econômica e o status ocupacional foram
mais valorizados entre as mulheres e os homens por sua vez, pouco se importavam com
esses fatores e interagiam com pretendentes de diferentes classes econômicas. No
entanto, em relação ao nível de escolaridade, Whyte e Torgler (2017) alegam que os
homens têm preferência por mulheres menos escolarizadas do que eles e elas, ao
contrário, preferem os mais titulados de tal modo que esses fatores interferem na seleção
de parceiros virtuais da mesma maneira que outros como a idade, uma vez que as
mulheres preferem homens mais velhos e eles, mulheres mais jovens conforme apontam
Conway, Noe, Stulp e Pollet (2015).
Sorencen e Pollet (2016) investigaram as diferenças entre os sexos relativas às
preferências por um parceiro considerado para casar. Os participantes responderam a
doze perguntas em que indicavam as características procuradas em um esposo. Os
autores verificaram que o casamento foi mais valorizado e almejado entre o público
feminino, também que as mulheres eram mais dispostas a se casarem com homens
divorciados do que vice-versa e que elas apreciam menos a aparência física e mais o
status ocupacional, escolaridade alta e homens mais velhos. Já os homens prezavam
pela atratividade e beleza feminina, preferiam mulheres cerca de cinco anos mais jovens
e não se importavam se eram bem sucedidas ou escolarizadas. Por fim, ambos os sexos
não demonstraram preferência alguma por uma religião ou raça específica.
Portanto, diante do novo contexto em que as interações amorosas virtuais se
tornaram populares, é necessário o aumento literário nessa perspectiva para a
compreensão da sua dinâmica e conhecimento dos desdobramentos (VALKENBURG;
PETER, 2007; VERMELHO; VELHO; BERTONCELLO, 2015). Diante disso, a
presente pesquisa visou verificar quais características são atribuídas aos pretendentes
considerados para ficar e para casar nos meios virtuais e levantar dados a respeito da
utilização dos aplicativos de relacionamento.

A Psicologia Evolucionista e seu viés teórico sobre a seleção de parceiros

De acordo com Hattori e Castro (2017), tanto os homens quanto as mulheres
emitem preferências peculiares durante a seleção de parceiros. Diante disso, Polippo,
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Ferreira e Wagner (2016) apontam que os fatores ambientais diferenciaram as
propensões comportamentais de ambos os sexos, uma vez que somente os sobreviventes
e melhor adaptados à condição natural repassaram seus genes com características
específicas às gerações seguintes. No entanto, essas propensões não são fixas e
imutáveis, mas ao contrário, sofrem também influência cultural e social e ambos juntos
interagem para originarem e diferirem as preferências sexuais entre homens e mulheres.
Os autores enfatizam que esse viés teórico tem sido pouco estudado cientificamente no
Brasil e apontam a necessidade de aumento da produção científica.
Contudo, a espécie humana herdou geneticamente mecanismos psicológicos que
dizem respeito às preferências por parceiros que no passado foram essenciais para a
procriação, isto é, a preferência por determinadas características que possibilitaram um
cruzamento genético benéfico perante a escassez de recursos ambientes. A teoria da
Seleção Natural de Charles Darwin foi uma das pioneiras ao propor essa tendência
instintiva (DARWIN, 1859/2004; LOPES; VASCONCELLOS, 2008; YAMAMOTO;
MOURA, 2010; RAMOS; LENCASTRE, 2013; HATTORI; CASTRO, 2017).
Outro viés teórico, proposto por Trivers (1972) e chamado de Teoria de
Investimento Parental, enfatizou que a escolha de um parceiro está correlacionada a
proporção em que ele contribui para a sobrevivência da prole e isso implica na
capacidade paterna de prover alimento, uma vez que no período de gestação e lactação a
mãe fica debilitada fisicamente, e da materna de ter uma boa saúde hormonal para a
promoção de uma gestação funcional. Devido ao fato de demandarem longos gastos
físicos durante a gestação, as mulheres se tornaram mais seletivas e voltaram-se à
preferência por relações duradouras porque com apenas um parceiro, cuidadosamente
escolhido, elas conseguem engravidar e contribuir para a procriação, diferentemente dos
homens que demandam preferências por relações casuais uma vez que ao fecundarem
um número maior de parceiras, repassam mais suas características genéticas e
contribuem desse modo para a propagação da espécie. Por outro lado, caso as mulheres
emitissem comportamentos promíscuos e houvesse dúvida em relação a paternidade, a
ajuda do pai biológico para com a cria não seria garantida e comprometeria sua própria
sobrevivência e a do filho, tendo então que recorrer à ajuda familiar para conseguir
alimento por estarem debilitadas fisicamente durante a gestação e terem dificuldades em
caçar. Com isso, instintivamente elas passaram a apreciar em maior proporção
relacionamentos estáveis (BANDEIRA; MOURA, 2012; HATTORI; CASTRO, 2017).
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Apesar de na contemporaneidade não haver mais a necessidade de caça e
colheita para se conseguir alimentos e a aquisição dos recursos ocorrer por meio da
compra de mercadorias em dinheiro, as predisposições mencionadas continuam se
manifestando e ainda hoje a capacidade masculina de prover alimentos é apreciada pelas
mulheres, no entanto, sob diferentes meios como é o caso de prestigiarem parceiros com
alta escolaridade e bem sucedidos profissionalmente, características que se
correlacionam ao poder aquisitivo (BANDEIRA; MOURA, 2012; HATTORI;
CASTRO, 2017).
Com relação ao investimento parental, descobriu-se diferenças entre os sexos em
relação ao ciúme romântico. Assim, os homens sentem o ciúme sexual, relativo ao
envolvimento carnal de sua parceira com outro sujeito e isso ocorre porque a traição
física coloca em dúvida a paternidade e o indivíduo corre o risco de demandar esforços
na criação de uma prole que não é sua e se esforçar em vão. As mulheres por sua vez,
sentem o ciúme emocional relacionado ao envolvimento sentimental de seu parceiro
com outra mulher, pois caso ele esteja apaixonado, corre o risco de abandoná-la com o
bebê e com isso dificultar sua subsistência (BUSS; LARSEN; WESTEN;
SEMMELROTH, 1992;

BENDIXEN; KENNAIR; BUSS, 2015; HATTORI;

CASTRO, 2017).
Xia, Tu, Ribeiro, Jiang, Wang, Chen, Liu e Towsley (2014) apontam que como a
atratividade física é mais valorizada entre os homens por representar o potencial
reprodutivo e o status ocupacional entre as mulheres por se associar à capacidade de
subsistência, nos aplicativos de relacionamento as mulheres que demonstram beleza por
meio das fotos e os homens que demonstram estabilidade financeira por meio da
descrição do perfil ou ocupação, são os que fazem mais sucesso entre os pretendentes.
Assim, os homens passaram a apreciar mulheres que possuem cinturas finas e
quadris largos porque demonstram saúde hormonal e boa capacidade gestacional. As
mulheres por sua vez, preferem homens com ombros e costas largos, pois demonstram
força e habilidade na caça (RAMOS; LENCASTRE, 2013; HATTORI; CASTRO,
2017).
Outra preferência masculina diz respeito aos seios grandes tão admirados por
homens, diferentemente de outras espécies em que estão correlacionados à gestação e
lactação e representam indisponibilidade sexual, como em gatos e cachorros. Estes nas
mulheres se desenvolvem na puberdade e permanecem até o fim da vida. Contudo,
mesmo que em determinadas culturas pouco se valorize o seio, os instintos masculinos

78
promovem a atração por seios grandes, por darem sinal de saúde hormonal e idade
feminina de acordo com sua aparência, já que a juventude é apreciada por se relacionar
ao potencial reprodutivo. Em contrapartida, por mais que as mulheres prefiram se
envolver em relacionamentos duradouros, durante o período fértil elas manifestam
interesse por características masculinas que muitas vezes são incompatíveis com as de
um bom marido, tais como parceiros extremamente musculosos ou fogosos sexualmente
já que essas características demonstram alto índice de testosterona (PINCOTT, 2010).
A idade do parceiro também se manifesta nos instintos de seleção e atratividade,
já que para ambos os sexos a reprodução com sujeitos extremamente mais velhos é
acompanhada por prejuízos genéticos decorrentes do envelhecimento, risco de
infertilidade e sobrevida menor que implicaria em pouca contribuição parental para com
a prole. No entanto, as exigências voltadas às características do parceiro aumentam de
acordo com o nível de comprometimento amoroso, isto é, quanto maior o compromisso
como é o caso do namoro ou casamento, maiores as exigências (POLIPPO;
FERREIRA; WAGNER, 2016). Buss (1989) confirmou essas preferências em uma
pesquisa realizada em 33 países, localizados em 6 continentes distintos e 5 ilhas. Sua
amostra conta com uma grande variedade de culturas, etnias e situações econômicas
distintas. Em todas as amostras obteve-se o dado de que os homens preferem mulheres
jovens devido à saúde reprodutiva condizente com a idade e as mulheres preferem
homens um pouco mais velhos por terem maior capacidade de proverem alimentos.
Portanto, em 27 países da amostra a diferença de idade entre os cônjuges variou entre
2,17 a 4,92 anos em média, sendo o esposo sempre mais velho.
Por outro lado, como a espécie humana é altamente sociável, ter uma boa
capacidade de comunicação, ser agradável, afetuoso e demonstrar equilíbrio emocional
nas interações interpessoais são características apreciadas por ambos os sexos, assim
como ter pele limpa, olhos e cabelos brilhantes e presença de tônus muscular como
características físicas que indicam saúde hormonal e alimentação adequada relacionadas
a resistência imunológica e boa genética. Isso ocorre porque a partir desses requisitos
evita-se exposição a doenças e infecções (HATTORI; CASTRO, 2017).
Por fim, Pincott (2010) acrescenta que os casamentos mais bem sucedidos são
aqueles em que as esposas são mais atraentes do que os maridos, já que por serem eles
mais oportunistas sexualmente, caso sejam desejados e disputados, tendem a ter maior
dificuldade de fidelidade do que as mulheres. No entanto, quando um homem se
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apaixona verdadeiramente seu nível de testosterona abaixa e ele se torna menos sexual e
agressivo, graças aos hormônios chamados oxitocina e vasopressina.
Esses comportamentos emitidos durante longa data contribuem, associados às
práticas culturais, com o desapreço feminino ao sexo casual, pois apesar de
contemporaneamente as mulheres terem como previnir a gravidez por meio de métodos
anticoncepcionais considerados seguros e haver a possibilidade de identificação do pai
por meio de testes de DNA, durante a maior parte da existência humana esses métodos
não existiam. Com isso, as mulheres ficavam em desvantagem ao criar o filho sozinhas.
Perante este desgaste materno, os fatores genéticos repassados as impulsionam a
quererem uma relação mais estável com seus parceiros, sem muitas vezes terem
conhecimento sobre esses instintos e simplesmente os reproduzirem de modo
subliminar (PINCOTT, 2010).
Portanto, em função da carência literária que aborda as questões biológicas
relacionadas à seleção de parceiros em meios virtuais nos estudos brasileiros de
psicologia segundo Polippo, Ferreira e Wagner (2016), utilizar a Psicologia
Evolucionista como vertente teórica para a análise da dinâmica e desdobramentos que
ocorrem nos aplicativos de relacionamento, torna a pesquisa ainda mais relevante
científicamente.

Método

Este trabalho contemplou uma pesquisa de campo, a partir da aplicação de um
questionário em universitários matriculados em diferentes cursos de uma universidade
estadual do interior do estado de São Paulo. Todos os procedimentos éticos previstos
para a pesquisa com seres humanos foram seguidos e o projeto de pesquisa
primeiramente foi enviado para avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”, Bauru-SP e após a aprovação
(CAAE: 68504617.2.00005398; Número do Parecer: 2.100.031), iniciou-se a coleta.

Participantes
Participaram da pesquisa aqueles que concordaram com o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, de modo voluntário e anônimo, resultando um total
de 210 sujeitos, 101 do sexo masculino com idade média de 21,35 (± 2,92) anos e 109
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do feminino com idade média de 20,58 (±2,09) anos, matriculados em diferentes anos
nos cursos de Psicologia, Jornalismo, Educação Física e Engenharia de Produção.
Ao responderem a pergunta condizente à situação amorosa atual, 31,4% dos
participantes disseram estar sozinho, 20,4% estar paquerando, 12,8% estar ficando,
31,9% estar namorando, 0,95% estar casados e 2,3% estar morando com alguém.
De acordo com a atual situação amorosa, 45,6% dos homens disseram não estar
amando ninguém, 26,8% amando a bastante tempo (anos), 8,9% estar amando a pouco
tempo (meses), 11,8% deixou de amar a pouco tempo (meses) e 6,9% deixou de amar a
muito tempo (anos). Por sua vez, 33% das mulheres apontaram não estar amando
ninguém, 34,9% estar amando a bastante tempo (anos), 18,4% estar amando a pouco
tempo (meses), 11,9% deixou de amar a pouco tempo (meses) e 1,8% deixou de amar a
muito tempo (anos).
Dos homens que estão amando no presente momento, 22,8% mencionaram que
conheceu a parceira na escola ou faculdade, 7,9% conheceu em um bar ou uma festa,
9,9% por meio de amigos em comum, 4% por meio do Facebook e 2% na academia.
Em relação à amostra feminina, 34% responderam ter conhecido o parceiro na escola ou
faculdade, 8,3% em um bar ou uma festa, 7,3% por meio de amigos em comum, 8,2%
por meio do Facebook ou Tinder e 1,8% no trabalho.

Instrumentos
Foram utilizados como instrumentos para a coleta de dados a Escala de
Atributos do Parceiro Ideal (EAPI), em que a utilizada foi a adaptada ao contexto
brasileiro por Gouveia, Gonçalves, Gomes, Freires e Coelho (2014), na qual constam
vinte características. O instrumento é organizado em 5 fatores com suas respectivas
características: Afetuosa (carinhosa, bom caráter, amável e companheira), atlética
(sarada, boa forma, sexy e bonita), sociável (atenciosa, determinada, tolerante e gentil),
tradicional (sensível, caseira, de boa família e solidária) e realizada (estudiosa, culta,
bem sucedida e decidida). Os participantes as pontuaram de 1 a 5 conforme sua
importância, sendo 1 nada importante e 5 totalmente importante. As características
foram pontuadas em duas tabelas, uma em que os participantes deveriam avaliar a
importância de cada característica ao selecionarem um parceiro para ficar e a outra para
casar.
Um questionário semiestruturado elaborado pelos pesquisadores, com perguntas
abertas e fechadas, contendo informações pessoais, informações a respeito de seu
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próprio uso nos aplicativos e do uso dos demais, bem como uma escala condizente com
a maneira em que percebem a dinâmica da paquera virtual.
Uma das questões elaboradas pelos pesquisadores foi numerada de 1 (menos
importante) a 4 (mais importante), contemplando a análise sobre a relevância em que a
foto, idade, ocupação e descrição do perfil do usuário possuem na escolha de parceiros
para ficar e para casar, comparando-as entre os sexos. As outras seis abordaram
aspectos relativos à utilização dos aplicativos e sua intenção e uma escala condizente a
como os participantes percebem a dinâmica contida nos aplicativos de relacionamento
amoroso.
A seguir estão dispostas as questões formuladas utilizadas nesse artigo:
Características consideradas importantes em um pretendente para ficar e casar
Nos aplicativos em questão, se fosse o caso de escolher um parceiro(a) para
se envolver em um relacionamento de curto prazo (sexo, ficar, etc) qual
seria para você o grau de importância dos itens abaixo? Numere de 1 a 4
sem repetir. (1 menos importante a 4 mais importante).
( ) Fotos
( ) Descrição no perfil
( ) Idade
( ) Ocupação
Já se fosse o caso de escolher um parceiro(a) para se envolver em um
relacionamento de longo prazo (namorar, casar, etc) qual seria para você o
grau de importância dos itens abaixo? Numere de 1 a 4 sem repetir. (1
menos importante a 4 mais importante).
( ) Fotos
( ) Descrição no perfil
( ) Idade
( ) Ocupação
Dinâmica amorosa virtual
Em relação à interação amorosa virtual, você já concretizou algum
encontro pessoalmente?
( ) Sim, todos (número:_______)
( ) Sim, a maioria (número:___________)
( ) Sim, a minoria (número: ___________)
( ) Não, nenhum
Assinale abaixo os aplicativos que você usa ou já usou para procurar
parceiros (as) (marque quantos quiser), indicando a frente o tempo de
acesso a eles (indique se são horas diárias, semanal ou mensal):
( ) Tinder __________________________________
( ) Facebook ________________________________
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( ) WhatsApp _______________________________
( ) Happn __________________________________
( ) Badoo __________________________________

Atualmente se você estiver/estivesse procurando um parceiro em aplicativos
de relacionamento, seria para: (pode assinalar mais de um):
( ) Ficar e ter relação sexual
( ) Ficar sem ter relação sexual
( ) Interagir almejando um namoro
( ) Interagir almejando um casamento
Outro:__________________________________
Expectativas dos usuários
As mulheres geralmente criam mais expectativas em relação à possibilidade
de se desenvolver um namoro por meio dos aplicativos do que os homens
Os homens geralmente criam mais expectativas em relação à possibilidade
de se desenvolver um namoro por meio dos aplicativos do que as mulheres
Os parceiros virtuais com quem me encontrei pessoalmente, geralmente
atenderam as minhas expectativas em relação aos aspectos físicos e
emocionais
Procedimentos de coleta
Antes de responder ao questionário, os participantes assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. O questionário foi aplicado coletivamente e
respondido individualmente, durante as aulas, na sala de aula, com aprovação prévia do
docente responsável pela disciplina e com uma duração de aproximadamente 60
minutos, resguardando-se a ética e privacidade.

Análise dos dados
As questões do questionário elaboradas pelos pesquisadores foram analisadas
qualitativamente ou quantitativamente a depender de seu conteúdo e as escalas foram
analisadas apenas quantitativamente e submetidas à análise estatística descritiva (média
e desvio-padrão), bem como a comparação entre o sexo feminino e masculino (Teste T
de Student), intenções dos usuários no uso dos aplicativos (Teste G) por meio da
ferramenta Bioestat 5.0.

Resultados
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De acordo com a Tabela 1, pode-se observar a relevância que a foto do perfil,
descrição do perfil, idade e ocupação do pretendente virtual possuem na escolha de
parceiros para ficar e para casar.
Tabela 1: Média (M), desvio padrão (DP) e análise estatística (Teste t) relativa à
relevância (1 a 4) que a foto, descrição do perfil, idade e ocupação do pretendente
virtual possuem na escolha de parceiros para ficar e para casar.
Variável
Feminino
Masculino
Estatística
M

DP

M

DP

T

p

Foto

2,85

1,15

3,22

1,13

-2,3134

0,0223*

Perfil

2,51

1,08

2,48

0,91

0,2060

0,8372

Idade

2,38

0,87

2,40

0,83

-0,1698

0,8655

Ocupação

2,27

1,27

1,88

1,15

2,3510

0,0203*

Foto

2,65

1,03

2,81

0,98

-11562

0,2499

Perfil

2,49

1,30

2,80

1,18

-1,7860

0,0765

Idade

2,38

0,98

2,25

0,90

0,9891

0,3242

Ocupação

2,40

1,14

2,13

1,22

1,6873

0,0940

Ficar:

Casar:

*significativo para p<0,05
Diante dos dados mencionados e da comparação entre os sexos, obtiveram
diferenças estatisticamente significativas somente a foto para ficar, de modo que
sobressaiu sua relevância entre os homens (p<0,0223) e a ocupação para ficar
(p<0,0203) que foi mais valorizada entre as mulheres.
Ao serem indagadas sobre qual o nível de importância (1 menos importante e 4
mais importante) que consideram terem determinadas características para a seleção de
parceiros em aplicativos de relacionamento voltada à casualidade, 42,6% das mulheres
avaliaram que a atratividade demonstrada por meio da foto seria muito importante,
20,8% razoavelmente importante, 18,8% pouco importante e 17,8% nada importante.
Em relação à descrição do perfil, 22% avaliaram ser muito importante, 32%
razoavelmente importante, 23% pouco importante e 23% nada importante. Sobre a
idade do pretendente, 0,9% avaliaram ser muito importante, 34,8% razoavelmente
importante, 36,6% pouco importante e 27,7% nada importante. Por último, a ocupação
foi avaliada como muito importante por 36,0%, razoavelmente importante por 9,5%,
pouco importante por 15,9% e nada importante por 38,8%.
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Em relação à seleção virtual de parceiros voltada ao relacionamento sério, 24,8%
das mulheres julgaram ser muito importante a atratividade demonstrada pela foto,
32,1% razoavelmente importante, 26,6% pouco importante e 16,5% nada importante. A
descrição do perfil foi considerada como muito importante para 36,7%, razoavelmente
importante para 13,8%, pouco importante para 14,7% e nada importante para 35,8%. A
idade do pretendente foi considerada como muito importante para 15,6%,
razoavelmente importante para 26,6%, pouco importante para 37,6% e nada importante
para 20,2% e por último, a ocupação do pretendente foi considerada como muito
importante para 22%, razoavelmente importante para 26,6%, pouco importante para
21,1% e nada importante para 30,3%.
Por sua vez, o resultado masculino referente à escolha de uma parceira para se
relacionar casualmente demonstrou que a atratividade física representada pelas fotos
tem total importância para 60,4 % deles, uma importância razoável para 16,9%, pouca
importância para 6,9% e mínima importância para 15,8%. A descrição do perfil nas
mesmas condições foi considerada extremamente importante para 12,8%, com uma
importância razoável para 36,7%, pouco importante para 14,8% e nada importante para
35,7%. Em relação à idade do pretendente, 7,9% dos participantes considerou muito
importante essa característica, 37,7% considerou razoavelmente importante, 40,6%
considerou pouco importante e 13,8% nada importante. Por último, a ocupação das
pretendentes para um relacionamento casual foi avaliado como muito importante para
16,8%, razoavelmente importante para 9,9%, pouco importante para 17,8% e nada
importante para 55,5%.
Em contrapartida, para os homens na seleção de parceiras voltada ao
compromisso sério, a foto foi avaliada como muito importante para 28,8%,
razoavelmente importante para 34,8%, pouco importante para 25,7% e nada importante
para 10,8%. Sobre a descrição do perfil, 39,7% avaliou como muito importante, 21,8%
como razoavelmente importante, 17,8% como pouco importante e 20,7% como nada
importante. Em relação à idade, 7,9% julgaram ser muito importante, 31,7%
razoavelmente importante, 37,7% pouco importante e 22,7% nada importante. De
acordo com a ocupação, 22,8% consideraram muito importante, 12,8% razoavelmente
importante, 18,8% pouco importante e 45,6% nada importante.
De acordo com a Tabela 2, pode-se observar os resultados da pesquisa que
demonstram a relevância que as características condizentes ao ser afetuoso, atlético,
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sociável, tradicional e realizado são importantes entre os sexos quando se almeja ficar
ou casar.

Tabela 2: Média (M), Desvio Padrão (DP) e Comparação estatística (Teste t)
relativa à relevância dos fatores estabelecidos pela Escala de Atributos do Parceiro
Ideal (EAPI) para ficar ou casar em mulheres e homens.
Ficar
Sexo /Fator

Casar

Estatística

M

DP

M

DP

t

p

Afetivo

14,18

3,18

16,77

3,26

-5,3579

p<-0,0001*

Atlético

14,14

3,21

11,86

2,57

6,8632

p<0,0001*

Sociável

14,21

3,35

16,99

2,58

-6,4439

p<0,0001*

Tradicional

9,56

3,01

13,94

2,43

-12,7464

p<0,0001*

Realizado

10,91

3,16

13,57

2,61

-7,0969

p<0,0001*

Afetivo

12,16

3,94

18,33

2,02

-15,1056

p<0,0001*

Atlético

14,31

3,28

12,72

2,92

4,6788

p<0,0001*

Sociável

12,64

3,62

16,49

2,22

-9,8867

p<0,0001*

Tradicional

9,33

2,95

12,83

2,42

-12,9362

p<0,0001*

Realizado

9,14

2,98

13,39

2,37

-13,4531

p<0,0001*

Feminino

Masculino

*significativo para p<0,05
De acordo com os dados da Tabela 2, pode-se observar que todos os itens
obtiveram diferenças estatísticas significativas, de modo a se considerar um contraste
entre as características que foram consideradas importantes para ficar e para casar em
ambos os sexos, isto é, diferentes atributos foram importantes quando se pretendia
iniciar uma relação com a pretensão de ficar ou casar.
De acordo com a Tabela 3 e 4, pode-se observar os resultados referentes às
características individuais dos 5 fatores mencionados na tabela anterior: Afetuosa
(carinhosa, bom caráter, amável e companheira), atlética (sarada, boa forma, sexy e
bonita), sociável (atenciosa, determinada, tolerante e gentil), tradicional (sensível,
caseira, de boa família e solidária) e realizada (estudiosa, culta, bem sucedida e
decidida), para verificar individualmente qual delas foram consideradas mais
importantes para ficar e para casar.

Tabela 3: Comparação estatística (Teste t de Student) sobre quais características
são mais importantes quando se pretende ficar ou casar, entre os participantes
femininos, pontuadas de 1=nada importante a 4=muito importante.
Feminino

Ficar

Casar

Estatística

86

Carinhoso
Bom caráter
Amável
Companheiro
Sarado
Boa forma
Sexy
Bonito
Atencioso
Determinado
Tolerante
Gentil
Sensível
Caseiro
De boa família
Solidário
Estudioso
Culto
Bem sucedido
Decidido

M
3,56
3,99
3,49
2,15
2,88
3,16
3,83
4,24
3,21
3,16
3,61
4,23
2,72
1,93
1,86
3,06
2,82
2,82
2,15
3,10

DP
1,11
0,94
1,08
1,14
1,20
1,24
1,0
0,78
1,37
1,25
1,19
0,91
1,33
1,09
1,06
1,19
1,33
1,29
0,96
1,22

M
4,06
4,54
4,09
4,09
1,88
2,57
3,68
3,80
4,09
4,05
4,40
4,44
3,88
2,50
3,38
4,17
3,28
3,61
2,96
3,74

DP
1,01
0,74
1,05
1,18
0,87
1,02
1,01
0,81
1,21
0,96
0,91
0,87
1,02
1,13
1,29
0,92
1,08
1,21
1,12
0,95

t
-3,4751
-4,4153
-3,7465
-5,4829
8,3215
4,4623
1,0698
4,8547
-5,3974
-5,5594
-5,6675
-1,8684
-7,3351
-4,2223
-10,7744
-8,0713
-3,0717
-5,0784
-5,8121
-4,2984

p
0,0007*
p<0,0001*
p<0,0001*
p<0,0001*
p<0,0001*
p<0,0001*
0,2871
p<0,0001*
p<0,0001*
p<0,0001*
p<0,0001*
0,0643
p<0,0001*
p<0,0001*
p<0,0001*
p<0,0001*
0,0027*
p<0,0001*
p<0,0001*
p<0,0001*

*significativo para p<0,05
De acordo com os dados femininos, as características mais importantes para
ficar foi ter um bom caráter, ser bonito e gentil e para casar foi ser carinhoso, ter um
bom caráter, ser amável, companheiro, atencioso, determinado, tolerante, gentil e
solidário.

Tabela 4: Comparação estatística (Teste t de Student) sobre quais características
são mais importantes quando se pretende ficar ou casar, entre os participantes
masculinos pontuadas de 1=nada importante a 4=muito importante.
Masculino
Carinhoso
Bom caráter
Amável
Companheiro
Sarado
Boa forma
Sexy
Bonito
Atencioso
Determinado
Tolerante
Gentil
Sensível
Caseiro
De boa família
Solidário
Estudioso
Culto
Bem sucedido
Decidido

Ficar
M
3,15
3,40
2,97
2,67
2,74
3,09
4,22
4,24
3,31
2,87
3,06
3,43
3,43
2,95
1,80
2,59
2,19
2,22
1,75
2,95

*significativo para p<0,05

Casar
DP
1,17
1,18
1,21
1,16
1,30
1,18
0,84
0,84
1,08
1,27
1,30
1,23
1,23
1,21
1,02
1,15
1,12
1,09
0,86
1,21

M
4,36
4,7
4,50
4,71
2,20
2,98
3,77
3,76
4,31
3,86
3,99
4,31
3,54
2,53
2,85
3,90
3,37
3,30
3,09
3,63

DP
0,75
0,58
0,71
0,41
1,04
1,04
0,87
0,78
0,79
0,88
0,84
0,81
0,96
1,03
1,26
0,93
0,93
0,83
0,88
1,00

Estatística
t
p
-9,5191
p<0,0001*
-10,2804
p<0,0001*
-11,7899
p<0,0001*
-16,0138
p<0,0001*
3,8866
p<0,0001*
-0,8649
0,3891
4,2673
p<0,0001*
5,4777
p<0,0001*
-7,8959
p<0,0001*
-6,3572
p<0,0001*
-6,2479
p<0,0001*
-6,5902
p<0,0001*
-8,1130
p<0,0001*
2,5315
0,0129
-7,6771
p<0,0001*
-10,4005
p<0,0001*
-8,8555
p<0,0001*
-8,9957
p<0,0001*
-12,5177
p<0,0001*
-5,1481
p<0,0001*
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De acordo com os dados masculinos, as características mais importantes para
ficar foi ser sexy e bonita e para casar foi ser carinhosa, ter um bom caráter, ser amável,
companheira, atenciosa e gentil.

Número de encontros presenciais com os pretendentes virtuais

Em relação à pergunta condizente a quantos encontros os participantes
concretizaram com parceiros virtuais, 92 mulheres responderam, das quais 51 (55,43 %)
mulheres disseram não terem concretizado nenhum encontro e as restantes (44,57%)
realizaram 1 ou mais encontros, com uma média de 4,74 encontros, variando de 1 a 25
encontros por participante (excluídas as que não tiveram nenhum).
Em relação aos dados masculinos, 81 participantes responderam à questão,
desses, 31 (38,27%) indicaram não ter realizado nenhum encontro, os outros 50
(61,73%) responderam ter realizado um ou mais encontros com uma média de 5,50,
com variação de 1 a 28 encontros por indivíduo (excluídos os que não tiveram nenhum).
Entre as mulheres o tempo de acesso aos aplicativos para realização de
encontros amorosos variou entre 10 a 1680 (28 horas) minutos por semana, com média
de utilização de 208,49 minutos (3,47 horas), com predominância de participantes na
utilização de 60 minutos (45,45%).
No que diz respeito ao tempo de acesso aos aplicativos entre os homens, variou
entre 10 a 1500 (25 horas) minutos por semana, de modo que apresentaram uma média
de 200,63 minutos (3, 34 horas), com prevalência de participantes na utilização de 60
minutos (52,27%).

Intenções na utilização dos aplicativos

Nessa questão os participantes podiam marcar mais de uma alternativa entre
interagir com um parceiro virtual a fim de ficar e ter relação sexual, ficar sem ter
relação sexual, namorar e casar, por isso o total é maior que 100%.
Em relação à intenção feminina ao procurar um parceiro em aplicativos de
relacionamento, 55% das mulheres demonstraram interesse em ficar e ter relação
sexual, 26,6% em ficar sem ter relação sexual, 32% em interagir almejando um namoro,
1,8% em interagir almejando um casamento e uma mulher mencionou apenas interagir.
Os dados masculinos revelaram que 83,1% dos homens têm o interesse em ficar e ter
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relação sexual, 19,8% em ficar sem ter relação sexual, 39,6% em interagir almejando
um namoro, 2,9% em interagir almejando um casamento e um homem mencionou
apenas conversar. A comparação entre homens e mulheres pelo Teste G não evidenciou
diferença significativa entre os sexos (G=3,9070; p=0,2717)

As perguntas seguintes foram respondidas de acordo com uma escala que variou
de 1 a 10 pontos, sendo que 1 equivale a discordo totalmente, 5 nem discordo e nem
concordo e 10 concordo totalmente.
De acordo com a tabela 5, pode-se observar qual dos sexos cria mais expectativa
sobre o desenvolvimento de um namoro iniciado por relações virtuais e se o pretendente
atendeu às expectativas.
Tabela 5: Média (M), Desvio Padrão (DP) e Comparação estatística (Teste t)
relativa às expectativas que as mulheres e os homens criam sobre o
desenvolvimento de um namoro iniciado por aplicativos de relacionamento e se o
pretendente atendeu às expectativas, pontuadas em escala bipolar de dez pontos,
variando entre 1 (discordo) e 10 (concordo).
Participante
Variável

Feminino

Masculino

Estatística

M

DP

M

DP

t

P

Expectativas mulher

3,72

2,92

4,09

2,47

-0,9970

0,3207

Expectativas homem

2,75

1,83

2,27

2,12

-2,2505

0,0261*

Atendeu expectativas

5,21

2,49

5,48

2,57

-0,7857

0,4335

A afirmativa que disse que as mulheres criam mais expectativas em relação à
possibilidade de se desenvolver um namoro por meio dos aplicativos do que os homens
(Expectativas mulher), não obteve diferença estatística significativa (t=-0,9970;
p=0,3207).
Já referente à afirmativa que disse que os homens criam mais expectativas em
relação à possibilidade de se desenvolver um namoro por meio dos aplicativos do que as
mulheres (Expectativas homem), as mulheres (M=2,75, DP=1,83) consideram em maior
proporção do que os próprios homens (M=2,27, DP=2,12) que eles desenvolvem maior
expectativa em iniciar um namoro (t=-2,2505; p=0,0261*).
Por último, a afirmativa sobre o encontro presencial com os parceiros online e
seu nível de satisfação com o mesmo ao atender suas expectativas em relação aos
aspectos físicos e emocionais (Atendeu expectativas), não obteve diferença estatística
significativa (t=-0,7857; p=0,4335).
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Discussão
Características avaliadas como primordiais para ficar e casar

A comparação entre os sexos masculino e feminino constatou que a atratividade
física avaliada por meio da foto do perfil foi significativamente mais importante entre os
homens e a ocupação entre as mulheres ao selecionarem um parceiro para ficar e se
envolver casualmente. Xia, Tu, Ribeiro, Jiang, Wang, Chen, Liu e Towsley (2014), Ong
e Wang (2015) e Sorencen e Pollet (2016) verificaram igualmente que em aplicativos de
relacionamento a renda econômica e o status ocupacional eram mais valorizados entre
as mulheres e a atratividade física entre os homens. Isso ocorre porque, a atratividade
física feminina demonstra sua saúde hormonal e capacidade reprodutiva. Com isso, ter
uma cintura afunilada e quadril largo indica equilíbrio hormonal assim como outras
características que representam a juventude, fase atrelada ao processo reprodutivo
(PINCOTT, 2010; RAMOS; LENCASTRE, 2013; HATTORI; CASTRO, 2017).
Bandeira e Moura (2012) pontuam que entre os antepassados as mulheres valorizavam a
capacidade masculina de prover alimento e no presente valorizam o status ocupacional
que está atrelado a este atributo já que atualmente não mais se caça, mas se consome
bens de acordo com o poder aquisitivo e financeiro, portanto, as características
avaliadas se modificaram sem alterar o objetivo final, isto é, o bom condicionamento
físico necessário no passado para a caça foi substituído pela capacidade cognitiva
atrelada à ocupação. Assim, é possível comparar a preferência feminina por homens
bem sucedidos economicamente, com a herança genética relativa à Teoria do
Investimento Parental de Trivers (1972), uma vez que mesmo diante das mudanças
ocorridas, as mulheres continuam valorizando o parceiro que proporciona maior
estabilidade e promoção de alimento a ela, ainda que os meios para isso tenham se
modificado (BUSS; LARSEN; WESTEN; SEMMELROTH, 1992; BANDEIRA;
MOURA, 2012; BENDIXEN; KENNAIR; BUSS, 2015; HATTORI; CASTRO, 2017).
Na comparação entre sujeitos do mesmo sexo, homens e mulheres estão
alinhados ao consideraram a atratividade física como a característica mais importante
para o relacionamento casual e a descrição do perfil para o relacionamento duradouro.
Esse dado indica que a beleza é primordialmente relevante sobre os demais atributos
apenas em relações casuais. Segundo Pincott (2010) apesar de as mulheres prezarem por
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se envolver em relacionamentos duradouros e a atratividade física geralmente não ser
uma característica primordial entre elas, algumas influências fisiológicas a respeito da
alteração hormonal durante o período de ovulação e período fértil devem ser
consideradas e contextualizadas para compreender determinados comportamentos, já
que aumentam os níveis de testosterona e consequentemente o desejo sexual que as
fazem diminuir a seletividade voltada ao parceiro e consideraram em maior proporção a
atratividade física.
Por sua vez, na comparação entre os sexos o item principal a ser avaliado
quando pretendiam se envolver em um relacionamento duradouro foi a descrição do
perfil, que abrange um leque maior de informações a respeito das características
pessoais do parceiro e contempla desde gostos peculiares, aspectos emocionais e
ocupação, até outras informações que o sujeito julgar importante expor sobre si mesmo.
Desse modo, constata-se que características comportamentais e emocionais se
sobressaem à atratividade física em um relacionamento duradouro.
A idade do pretendente foi a característica pontuada como menos importante
para ambos os sexos tanto em relacionamentos casuais como duradouros, dado que
contradiz o estudo de Polippo, Ferreira e Wagner (2016) e Sorencen e Pollet (2016) em
que sugerem ser a idade uma característica primordial, uma vez que se relacionar com
sujeitos extremamente mais velhos implica em prejuízo genético ao filho e com isso,
encontra-se armazenados nas predisposições da espécie humana. Desse modo, Buss
(1989) verificou que em diferentes culturas, os casais eram compostos por esposas mais
jovens e maridos cerca de até cinco anos mais velhos.
Esses resultados evidenciados nesta pesquisa talvez indiquem uma peculiaridade
dos relacionamentos iniciados por aplicativos no Brasil. Nestes casos os usuários
estabelecem a priori a faixa etária de possíveis candidatos, reduzindo dessa forma a
importância da idade, considerando-se que a faixa etária dos pretendentes é mais restrita
e homogênea.
Por fim, Polippo, Ferreira e Wagner (2016) destacam que há variações na
exigência sobre as características do pretendente quando se pretende um relacionamento
casual ou duradouro, sendo ambos os sexos mais exigente diante do último. Canezin e
Almeida (2015) encerram apontando que a diferença de características almejadas em
parceiros para ficar ou para casar são semelhantes entre os contextos virtuais e
presenciais.
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Características desejadas

Na avaliação em que os participantes realizaram por meio da Escala de Atributos
do Parceiro Ideal (EAPI) sobre as características que almejam em parceiros
considerados para ficar, as mulheres avaliaram que ter um bom caráter, ser bonito e
gentil são os atributos primordiais a serem avaliados e os homens consideraram que ser
sexy e bonita são os mais importantes. De modo semelhante ao item anterior, a
aparência física aparece como essencial para ambos os sexos em relacionamentos
casuais com uma ressalva para duas características a mais pontuadas pelas mulheres
(bom caráter e gentil) por serem o sexo mais exigente e seletivo na escolha de um
parceiro (BUSS, 1989; PINCOTT, 2010; LENCASTRE, 2013; HATTORI; CASTRO,
2017).
Em relação às características almejadas em parceiros considerados para casar, as
mulheres avaliaram que ser carinhoso, ter um bom caráter, ser amável, companheiro,
atencioso, determinado, tolerante, gentil e solidário são atributos necessários e os
homens apontaram que ser carinhosa, ter um bom caráter, ser amável, companheira,
atenciosa e gentil são fundamentais em uma parceira. Quantitativamente pode-se
observar que as mulheres selecionaram nove características primordiais pontuando mais
do que os homens que apontaram somente seis características, o que se correlaciona ao
que defende Buss (1989), Pincott (2010), Lencastre (2013) e Hattori e Castro (2017) ao
proporem ser o sexo feminino mais seletivo e restrito sexualmente de modo a
escolherem cuidadosamente o parceiro por meio da avaliação detalhada de suas
características. Por outro lado pode-se observar de modo semelhante ao já mencionado
que para relacionamentos duradouros as características atreladas à atratividade física
não foram consideradas primordiais e outros atributos relativos aos aspectos emocionais
e comportamentais se sobressaíram também nos resultados dessa escala.

Número de encontros e o uso da internet

Em relação à comparação entre os sexos sobre o número de encontros que
concretizaram com parceiros virtuais, é possível destacar que os homens concretizaram
mais encontros do que as mulheres e mencionaram maior número de parceiras, no
entanto, o tempo de acesso aos aplicativos foi semelhante entre ambos, com uma média
de 60 minutos de uso semanal. De acordo com o que Trivers (1972) propõe por meio da
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Teoria de Investimento Parental, os homens prezam por se envolver em relacionamentos
casuais que contemplam um maior número de parceiras e as mulheres em duradouros
que abrangem poucos parceiros, devido aos instintos relativos à sobrevivência e
procriação, uma vez que os homens podem propagar ao máximo suas características
genéticas ao copularem diferentes parceiras e as mulheres biologicamente as propagam
perante a relação com um único parceiro que possibilita a sua fecundação e gestação,
que demanda um longo período (BANDEIRA; MOURA, 2012; HATTORI; CASTRO,
2017).
Referente às intenções ao utilizarem os aplicativos de relacionamento, os
homens (83,1)% demonstraram em maior proporção do que as mulheres (55%) ter o
interesse em ficar e ter relação sexual. Figueiredo (2016) ao se posicionar por outra
perspectiva diferente de Trivers (1972) em relação ao desapreço feminino por
relacionamentos casuais considera também os fatores culturais da contemporânea
sociedade brasileira e aponta que as mulheres de sua amostra relataram sentirem-se
estranhas ao próprio sexo caso se envolvessem em relacionamentos passageiros por não
compartilharem as condutas consideradas adequadas a serem reproduzidas. Esse
fenômeno é decorrente de resquícios culturais provindos do conservadorismo sexual
vivenciado no passado e sobrepostos principalmente às mulheres. Segundo Gozzo,
Fustinoni, Barbieri, Roher e Freitas (2000) os relacionamentos amorosos ainda são
permeados por diversos tabus sociais em função do processo histórico vivenciado. Com
isso, o sexo casual passou a ser considerado moralmente incorreto e condenável e desde
a infância as mulheres eram ensinadas a conterem os desejos sexuais e praticarem a
autopunição caso este viesse a ser consumado (DANTAS, 2010). Diante disso, os
deveres atribuídos aos papéis sexuais femininos e masculinos foram diferenciados de tal
modo que as mulheres consideradas pretendentes adequadas para se casar, deveriam
demonstrar-se puritanas, assexuadas e dedicar-se exclusivamente ao lar, de acordo com
Souza, Baldwin e Rosa (2000).
Por último, o conteúdo de umas das questões elaboradas verificou que as
mulheres julgam em maior proporção do que os próprios homens que eles criam mais
expectativa em relação ao desenvolvimento de um namoro em aplicativos de
relacionamentos do que elas. Para Ceccarelli (2012) isso ocorre porque os papéis sociais
que os sujeitos devem exercer estão relacionados ao seu sexo e assim, pode-se
compreender que na cultura brasileira se atribui o cortejo ao sexo masculino. Desse
modo, ao tentar agradar uma mulher por meio deste e a fim de convencê-la a se
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envolver em um contexto amoroso com ele, o pretendente acaba pronunciando
conteúdos românticos, o que pode dar a falsa impressão de estar almejando um namoro
já que esse dado não foi considerado verídico pelos próprios homens e nem constatados
nos itens anteriores, em que propõem serem eles o sexo mais irrestrito sexualmente
(CANEZIN; ALMEIDA, 2015; MOREIRA; LIMA; STENGEL; PENA; SALOMÃO,
2017).
No entanto, deve-se contextualizar que o público da amostra é universitário e em
sua maioria jovem. Sabe-se que os interesses dessa faixa etária se voltam ao
relacionamento casual, uma vez que quanto mais jovem o sujeito é, menor o grau de
compromisso sério almeja (OLIVEIRA; GOMES; MARQUES; THIENGO, 2007).
Do mesmo modo, cabe pontuar que a dinâmica amorosa relativa às
características desejadas em um parceiro não é estática, mas ao contrário, pode sofrer
modificações e alterações, conforme sugere Justo (2005) ao dizer que no passado os
relacionamentos casuais eram restritamente masculinos, no entanto, de acordo com as
diversas mudanças essa prática vem progressivamente sendo incorporada pelas
mulheres. Isso porque, dentre outros fatores, no passado aquelas que se envolviam em
relacionamentos casuais eram mal vistas pela sociedade e sua reputação ficava difamada
a ponto de não conseguirem se casar, entretanto, atualmente este conceito vem se
modificando e às mulheres é permitido maior expressão de sua sexualidade. Com isso, o
ficar vem se tornando usual para ambos os sexos e seu propósito é proporcionar ao
sujeito um maior conhecimento sobre o parceiro antes de se iniciar um namoro ou
relacionamento sério a partir de uma maior proximidade física e emocional.

Conclusão
Parte das hipóteses se concretizou e parte não. As que se concretizaram foram as
preferências masculinas voltadas à atratividade e as preferências femininas relativas ao
status ocupacional, assim como o envolvimento masculino com maior variedade de
parceiras e maior irrestrição sexual quando comparados às mulheres. No entanto, as
primeiras características se sobressaíram apenas quando se almejava um envolvimento
casual, de modo que um leque mais abrangente de atributos foram apontados quando se
almejou um relacionamento duradouro. Esse dado contradiz os estudos que mencionam
que as distintas preferências entre os sexos são unânimes em todas as formas de relações
amorosas e faz a presente pesquisa relevante cientificamente por apresentar resultados
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diferentes. Por outro lado, hipotetizou-se também que ambos os sexos pontuariam a
idade do pretendente como uma característica relevante conforme apontaram outros
trabalhos, no entanto, foi a considerada menos importante.
Com isso, diante dos cruzamentos entre os fatores físicos, sociais, culturais e
genéticos, Polippo, Ferreira e Wagner (2016), Figueiredo (2016) e Silva (2006)
destacam que o comportamento sexual é o fator que mais se difere entre os sexos e
apesar desta pesquisa ter enfatizado teoricamente a Psicologia Evolucionista devido a
sua escassez de produção literária brasileira, compreende-se que deve se considerar
todos os vieses teóricos relativos à dinâmica amorosa para sua mais completa
compreensão conforme aponta Lopes e Vasconcellos (2008) e sugere-se que novos
estudos com a mesma perspectiva sejam realizados para a maior credibilidade dos
dados.
A pergunta “Em relação à interação amorosa virtual, você já concretizou algum
encontro pessoalmente?” contemplou três afirmativas que iniciavam com “sim” e
apenas uma que iniciou com “não”, o que pode ter induzido ao participante responder
sim e tornou-se uma limitação da pesquisa.
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Conclusão Geral
Verificou-se a partir do Inventário de Orientação Sociossexual (SOI)
contemplado no artigo 1 que os homens possuem menor irrestrição sexual do que as
mulheres e também a partir da pergunta “Eu não me importo em ter relação sexual no
primeiro encontro com um(a) parceiro(a) que conheci por meio da internet mesmo que
ele(a) deixe claro que será algo casual e não há possibilidade de nos vermos novamente”
contemplada nos artigos 1 e 2. Nos mesmos artigos, a correlação entre o Inventário de
Orientação Sociossexual (SOI) e o Questionário de Atitudes Sexuais (QAS) demonstrou
que o liberalismo sexual masculino está correlacionado com a irrestrição sexual, o que
reforça os princípios teóricos abordados pela Psicologia Evolucionista que sugerem ser
o homem instintivamente mais propenso ao envolvimento sexual casual do que a
mulher.
No artigo 2 reforçou-se a teoria do liberalismo sexual masculino a partir das
perguntas sobre os aplicativos utilizados para a seleção de parceiros e número de
encontros concretizados, em que constatou-se que os homens usufruem uma maior
quantidade deles do que as mulheres e concretizam mais encontros do que elas, apesar
de ambos terem a mesma frequência de acesso.
A pergunta contemplada nos artigos 2 e 3 sobre as intenções dos usuários ao
utilizarem os aplicativos de relacionamento demonstrou que os homens têm maior
interesse em ficar e ter relações sexuais casuais do que as mulheres quando selecionam
um parceiro virtual. Também no artigo 3, a partir da Escala de Atributos do Parceiro
Ideal (EAPI) verificou-se que as mulheres são mais seletivas em relação à escolha de
um parceiro ao pontuarem mais características necessárias tanto para o desenvolvimento
de uma relação duradoura, quanto de uma casual.
Em contrapartida, constatou-se nos artigos 1 e 2 que os homens que têm um
maior liberalismo sexual no uso dos aplicativos de relacionamento, são os que sentem
em maior proporção um sentimento de vazio ocasionado pelas relações amorosas
virtuais.
No artigo 3 a partir da questão que contempla quatro atributos a serem listados
de acordo com a sua importância, ao selecionarem um parceiro para ficar as mulheres
apontaram como principal característica a ocupação e os homens, a atratividade física.
Características que vão de encontro ao que propõe a Teoria do Investimento Parental de
Trivers (1972). No entanto, ambos os sexos consideraram ser a descrição do perfil o
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principal atributo a ser considerado ao selecionarem um parceiro virtual para casar, o
que sugere que o aspecto emocional se torna fundamental a ser avaliado em relações
duradouras, considerando-o um dado novo por não ter sido abordado nos estudos
utilizados como referência para esta pesquisa.
Por fim, constatou-se que os resultados dos três artigos estão condizentes com o
viés teórico defendido pela Psicologia Evolucionista ao proporem serem os homens
mais liberais sexualmente do que as mulheres, prezando por relações casuais ao passo
que elas prezam pelas duradouras, assim como avaliam de modo diferente quais
atributos são necessários ao pretendente para que haja um envolvimento amoroso.
Anteriormente à coleta da pesquisa, hipotetizou-se que as preferências distintas
entre os sexos na seleção de um parceiro estariam amenizadas em função do movimento
feminista e da desconstrução de gênero discutida em massa recentemente. Esses fatores
representariam a influência social e cultural que recai sobre a constituição do sujeito. No
entanto, o que foi verificado é que mesmo diante de uma ampla mudança relacionada
aos direitos iguais entre os sexos, respaldada por meio de leis jurídicas, valores morais
menos conservadores e maior abertura e possibilidade de escolha, as predisposições
genéticas relativas à preferência por determinado perfil de parceiro a depender do sexo
do sujeito se sobressaíram nesse estudo. No entanto, ressalta-se a necessidade de
considerar ambos para compreensão completa do indivíduo.
Com isso, sugere-se que mais estudos com a mesma temática sejam realizados e
contemplem tanto a influência genética quanto cultural.
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ANEXO 1
QUESTIONÁRIO
IDADE:

SEXO: (M) (F)

CURSO:

O presente questionário diz respeito a perguntas íntimas e diante disso não há
identificação dos participantes e nem resposta certa ou errada.
ORIENTAÇÃO SEXUAL:
( ) Heterossexual exclusivo
( ) Heterossexual predominantemente
( ) Bissexual
( ) Homossexual predominantemente
( ) Homossexual exclusivo
Assinale sua situação amorosa atual:
( ) Sozinho
( ) Paquerando
( ) Ficando
( ) Namorando
( ) Casado
( ) Morando com alguém
Atualmente você está amando alguém?
( ) Não estou
( ) Sim, há bastante tempo (anos)
( ) Sim, há pouco tempo (meses)
( ) Deixei de amar há pouco tempo (meses)
( ) Deixei de amar há muito tempo (anos)
Se respondeu sim à pergunta anterior, onde conheceu o seu parceiro(a)?
( ) Na escola/faculdade
( ) Em um bar/balada
( ) Através de um amigo em comum
( ) Via internet . Aplicaivo(s) ______________________
Outros:______________________________
Você tem facilidade em iniciar um relacionamento (interagir, conversar,
cortejar)?
( ) Sim, na maioria das vezes
( ) Sim, porém na minoria das vezes
( ) Não, tenho dificuldade
Complete a frase: Neste momento, no meu círculo de relações existem ______
pessoas que me atraem, com as quais eu poderia no mínimo, ficar.
Cite a seguir os aplicativos virtuais de relacionamento que você conhece
(não necessariamente já usou)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________
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Assinale abaixo os aplicativos que você usa ou já usou para procurar
parceiros (as) (marque quantos quiser), indicando a frente o tempo de
acesso a eles (indique se são horas diárias, semanal ou mensal):
( ) Tinder __________________________________
( ) Facebook ________________________________
( ) WhatsApp _______________________________
( ) Happn __________________________________
( ) Badoo __________________________________
( ) Grinder _________________________________
( ) Par perfeito ______________________________
( ) Outros. Quais: ____________________________
Nos aplicativos em questão, se fosse o caso de escolher um parceiro(a) para
se envolver em um relacionamento de curto prazo (sexo, ficar, etc) qual
seria para você o grau de importância dos itens abaixo? Numere de 1 a 4
sem repetir. (1 menos importante a 4 mais importante).
( ) Fotos
( ) Descrição no perfil
( ) Idade
( ) Ocupação
Já se fosse o caso de escolher um parceiro(a) para se envolver em um
relacionamento de longo prazo (namorar, casar, etc) qual seria para você o
grau de importância dos itens abaixo? Numere de 1 a 4 sem repetir. (1
menos importante a 4 mais importante).
( ) Fotos
( ) Descrição no perfil
( ) Idade
( ) Ocupação
Em relação à interação amorosa virtual, você já concretizou algum
encontro pessoalmente?
( ) Sim, todos (número:_______)
( ) Sim, a maioria (número:___________)
( ) Sim, a minoria (número: ___________)
( ) Não, nenhum
Se respondeu sim a pergunta anterior, quando tempo duraram em média
esses relacionamentos?
( _______________________________________________________)
Atualmente se você estiver/estivesse procurando um parceiro em aplicativos
de relacionamento, seria para: (pode assinalar mais de um):
( ) Ficar e ter relação sexual
( ) Ficar sem ter relação sexual
( ) Interagir almejando um namoro
( ) Interagir almejando um casamento
Outro:__________________________________
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Escreva 3 palavras que você poderia associar a pessoas que usam
aplicativos para procurar parceiros:
________________________________
________________________________
________________________________
Liste a seguir as vantagens e desvantagens que a interação amorosa virtual
proporciona
VANTAGENS
DESVANTAGENS

Responda as afirmações abaixo de acordo com suas vivências. CIRCULE um dos
números para responder, sendo que o número 1 equivale a discordo totalmente, o 5
nem discordo nem concordo e o 10 concordo totalmente.
Eu acredito que as relações amorosas formadas por meio dos aplicativos são
passageiras e não tem futuro
Discordo 1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Concordo
Os aplicativos são uma boa alternativa apenas para pessoas tímidas ou
carentes, sem muitas oportunidades para conhecer um parceiro(a)
pessoalmente
Discordo 1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Concordo
As mulheres geralmente criam mais expectativas em relação à possibilidade
de se desenvolver um namoro por meio dos aplicativos do que os homens
Discordo 1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Concordo
Os homens geralmente criam mais expectativas em relação à possibilidade
de se desenvolver um namoro por meio dos aplicativos do que as mulheres
Discordo 1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Concordo
Eu não me importo de ter relação sexual no primeiro encontro com um(a)
parceiro(a) que conheci por meio da internet mesmo que ele(a) deixe claro
que será algo casual e não há possibilidade de nos vermos novamente
Discordo 1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Concordo
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Por mim tudo bem ter relação sexual no primeiro encontro com um(a)
parceiro(a) que conheci por meio da internet desde que ao menos fique em
aberto o futuro da relação, ou seja, não esteja combinado necessariamente
que irá se restringir a apenas uma noite
Discordo 1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Concordo
Os relacionamentos iniciados por meios virtuais me deixam um sentimento
de vazio
Discordo 1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Concordo
Os parceiros virtuais com quem me encontrei pessoalmente, geralmente
atenderam as minhas expectativas em relação aos aspectos físicos e
emocionais
Discordo 1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Concordo
Eu indicaria para amigos o uso da internet para a busca de um parceiro
Discordo 1...2...3...4...5...6...7...8...9...10 Concordo

ESCALA DE ATRIBUTOS DO PARCEIRO IDEAL
INSTRUÇÕES. A seguir são apresentados atributos que descrevem as pessoas em
maior ou menor medida. Por favor, gostaríamos que considerasse esses atributos e
indicasse, na escala de resposta ao lado, o quanto é importante que a pessoa com quem
pretenda se CASAR ou ter uma vida em comum apresente cada um deles. Não existem
respostas certas ou erradas; interessa-nos apenas conhecer sua opinião sincera. Não
deixe de responder qualquer atributo.
1
2
3
4
5
Nada
Pouco
Mais
ou Bastante
Totalmente
Importante
Importante
menos
importante
Importante
Importante
01. Bem sucedida
02. Bom caráter
03. Bonita
04. Carinhosa
05. Companheira
06. Amável
07. De boa família
08. Gentil
09. Solidária
10. Culta

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

11. Sexy
12. Atenciosa
13. Decidida
14. Caseira
15. Sarada
16. Estudiosa
17. Boa forma
18. Tolerante
19.Determinada
20. Sensível

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

Na escala seguinte, pedimos para que a responda de acordo com os atributos
importantes para você, na escolha de um parceiro para FICAR
01. Bem sucedida
02. Bom caráter
03. Bonita
04. Carinhosa
05. Companheira

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

11. Sexy
12. Atenciosa
13. Decidida
14. Caseira
15. Sarada

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
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06. Amável
07. De boa família
08. Gentil
09. Solidária
10. Culta

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

16. Estudiosa
17. Boa forma
18. Tolerante
19.Determinada
20. Sensível

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

Inventário de orientação sociossexual – (SOI)
Solicitamos que você responda as questões abertas sobre o comportamento,
ESCREVENDO sua resposta no espaço em branco sublinhado após a
pergunta.
Para RESPONDER as questões sobre seus pensamentos e atitudes,
CIRCULE um valor de 1 a 9 referente ao grau em que elas se aplicam a
você, sendo que 1 (um), a mínima e 9 (nove), a máxima aplicação da
declaração a você.
1. Com quantos parceiros diferentes você teve relação o ano passado?
(____________)
2. Quantos parceiros sexuais diferentes você estima que terá nos próximos 5
anos (por favor, dê uma estimativa específica e realista) (___________)
3. Com quantos parceiros diferentes você teve relação sexual somente uma
vez? (___________)
4. Com que frequência você fantasia ter relações sexuais com outra pessoa
além do seu (sua) parceiro(a) atual? (Assinale uma das 8 respostas abaixo).
(1) Nunca

(5) Uma vez por semana

(2) Uma a cada dois ou três meses

(6) Poucas vezes em cada semana

(3) Uma vez por mês

(7) Quase uma vez por dia

(4) Uma vez a cada duas semanas

(8) Pelo menos uma vez por dia

5. Por mim está tudo bem em fazer sexo sem amor.
Discordo fortemente 1......2......3......4.......5......6......7......8......9 Concordo
fortemente
6. Eu consigo me imaginar confortável e gostando de ter relações de sexo
casual com diferentes parceiros
Discordo fortemente 1......2......3......4.......5......6......7......8......9 Concordo
fortemente
7. Eu precisaria estar muito vinculado(a) (emocional e psicologicamente) a
alguém para me sentir confortável e poder apreciar plenamente um
relacionamento sexual.

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
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Discordo fortemente 1......2......3......4.......5......6......7......8......9 Concordo
fortemente
Questionário de atitudes sexuais (SELF SCALE)
INSTRUÇÕES: A seguir, você encontrará uma série de afirmações nas quais você
deverá responder em que medida concorda com cada uma delas no que diz respeito ao
seu comportamento e personalidade. Procure responder a todas, colocando o número
que representa sua escolha nos espaços em branco, ao lado de cada questão, utilizando a
escala abaixo.
1
2
3
4
5
Discordo
Discordo
Nem discordo
Concordo
Concordo
totalmente
nem concordo
totalmente

01._____ Acho que a masturbação é uma boa saída quando não estou envolvido(a) com
um(a) parceiro(a).
02._____ Praticaria sexo com meu(minha) noivo(a) antes do casamento.
03._____ Assistiria filmes eróticos com meu(minha) parceiro(a) para aprender novas
técnicas sexuais.
04._____ Manter relações sexuais antes do casamento vai me proporcionar um maior
conhecimento do meu relacionamento com meu(minha) companheiro(a).
05._____ Para mim, manter relações sexuais antes do casamento não é aceitável.
06._____ Acredito que teria mais relações sexuais se usasse materiais pornográficos.
07._____ Mesmo casado(a), eu praticaria masturbação como uma forma aceitável de
expressão sexual.
08._____ Acho aceitável que uma pessoa do mesmo sexo se insinue para mim.
09._____ Assistiria filmes eróticos para melhorar meu relacionamento sexual.
10._____ Teria relações sexuais com um(a) parceiro(a) do mesmo sexo.
11._____ Usaria objetos eróticos (revistas, filmes, livros) como uma forma de me
estimular sexualmente
12._____ Trocaria carícias com uma pessoa do mesmo sexo.
13._____ Sendo solteiro(a), eu praticaria a masturbação como uma forma de expressão
sexual.
14._____ Considero aceitável para mim estar atraído(a) por pessoas do mesmo sexo.
15._____ Não utilizaria pornografia porque é prejudicial.
16._____ Manter relações sexuais antes do casamento vai me proporcionar um maior
conhecimento do meu corpo.
Questionário de Autoestima
1. Eu sinto que sou uma pessoa de valor, no mínimo, tanto quanto as outras
pessoas.
( ) Discordo totalmente ( ) Discordo ( ) Concordo ( ) Concordo
totalmente
2. Eu acho que tenho várias boas qualidades.
( ) Discordo totalmente ( ) Discordo ( ) Concordo ( ) Concordo
totalmente
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3. Levando tudo em conta, eu penso que sou um fracasso.
( ) Discordo totalmente ( ) Discordo ( ) Concordo ( ) Concordo
totalmente
4. Eu acho que sou capaz de fazer as coisas tão bem quanto as outras pessoas.
( ) Discordo totalmente ( ) Discordo ( ) Concordo ( ) Concordo
totalmente
5. Eu acho que não tenho muito do que me orgulhar.
( ) Discordo totalmente ( ) Discordo ( ) Concordo (

) Concordo

totalmente
6. Eu tenho uma atitude positiva com relação a mim mesmo.
( ) Discordo totalmente ( ) Discordo ( ) Concordo ( ) Concordo
totalmente
7. No conjunto, eu estou satisfeito comigo.
( ) Discordo totalmente ( ) Discordo ( ) Concordo (

) Concordo

totalmente
8. Eu gostaria de poder ter mais respeito comigo mesmo.
( ) Discordo totalmente ( ) Discordo ( ) Concordo ( ) Concordo
totalmente
9. As vezes eu me sinto inútil.
( ) Discordo totalmente ( ) Discordo ( ) Concordo ( ) Concordo
totalmente
10. As vezes eu acho que não presto para nada.
( ) Discordo totalmente ( ) Discordo ( ) Concordo ( ) Concordo totalmente
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ANEXO 2
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Pesquisadores responsáveis: Bruna Benício Rodrigues e Prof. Dr. Sandro
Caramaschi.
Nome da pesquisa: Redes sociais online e as novas formas de interação
amorosa. Esta é uma pesquisa desenvolvida com o objetivo de compreender a
dinâmica da interação amorosa iniciada por meio da internet.
Participação: Esta pesquisa não envolverá custo ao participante, não acarretará
mínimo desconforto físico e terá participação absolutamente voluntária. Quanto
aos riscos, poderá ocorrer desconforto psicológico relacionado ao tema de
pesquisa por se tratar de questões íntimas, mas a pesquisadora se disponibiliza a
realizar atendimento individual ao participante que se sentir desconfortável com
o tema pesquisado, após a coleta de dados. Quanto aos benefícios, esta pesquisa
fornecerá informações sobre as relações virtuais relacionadas à interação de
cortejo e com isso os usuários podem ter conhecimento do que estarão sujeitos
ao usufruírem desse meio para encontrar um parceiro.
Desistência: O participante tem liberdade para desistir a qualquer momento da
realização da pesquisa caso algo lhe desagrade.
Confidencialidade: Todos os dados obtidos serão analisados em conjunto, de
modo que não será explicitado em momento algum as respostas individuais ou
identidade dos participantes.

Nome___________________________________________________________
RG_____________________________________________________________

Abaixo assinado, estou ciente de que faço parte de uma amostra de pesquisa e
contribuirei com dados por meio das respostas apresentadas em questionário
próprio.

___________________________
Assinatura do participante

__________________________
Pesquisador Responsável
Bruna Benício Rodrigues
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psicologiaexistencial2@gmail.com
Data: ___/___/_______

