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ATRIBUTOS DESEJÁVEIS DO (A) PARCEIRO (A) IDEAL: 

VALORES E TRAÇOS DE PERSONALIDADE COMO EXPLICADORES 

 

 

RESUMO. Compreender como se configuram os relacionamentos amorosos, tem sido 

uma das áreas de maior interesse dentro da Psicologia, sobretudo, com ênfase nas 

perspectivas evolucionista e sociais. Neste sentido, o objetivo principal desta tese foi 

conhecer em que medida diferenças entre gênero, valores humanos e traços de 

personalidade poderiam explicar a preferênca do (a) parceiro (a) ideal. Para tanto, foram 

realizados três estudos empíricos. O estudo 1 teve como objetivo principal conhecer 

características afetivas e cognitivas entre homens e mulheres. Participaram 208 pessoas, 

sendo 108 homens e 100 mulheres heterossexuais, com idades variando de 18 a 52 anos 

(m = 24,3 anos; dp = 6,08). Estes responderam instrumentos que avaliavam características 

afetivas e cognitivas. Em relação às características cognitivas, os homens pontuaram mais 

alto do que as mulheres nos construtos investigados. Quanto às características afetivas, as 

mulheres obtiveram maior média que os homens em relação a todos os construtos, com 

exceção de cooperação. Tais resultados evidenciam que diferenças entre gênero podem 

ser importantes para compreender como se configura a preferência do(a) parceiro(a). O 

estudo 2 objetivou conhecer diferenças entre gênero, valores humanos e traços de 

personalidade quanto à preferência pelo parceiro(a). Contou-se com 244 participantes, 

sendo a maioria do sexo feminino (62,7%), com idade média de 20,9 anos (dp = 4,06). 

Estes responderam a Escala de Atributos do Parceiro Ideal (EAPI), o Questionário dos 

Valores Básicos (QVB), o Inventário dos Cinco Grandes Fatores de Personalidade (Big 

Five) e questões demográficas. Foi possível verificar a relação entre os construtos 

estudados, verificando-se, sobretudo, que os valores medeiam a relação entre traços de 

personalidade e atributos do parceiro. Finalmente, com o objetivo de replicar o estudo 2, 

foi realizado o estudo 3 contando com a participação de 3.124 pessoas dos nove estados do 

Nordeste, sendo 49,3% residentes em cidades do interior e 50,7% das capitais, com idade 

média de 23,60 anos (dp = 6,72), sendo a maioria do sexo feminino (63,6%). Foram 

usados os mesmos instrumentos do estudo 2. Quanto aos resultados, também foram 

verificadas correlações entre os construtos estudados, não observando-se diferenças 

expressivas entre dados dos diferentes estados nordestinos. Por meio de análises de 

regressão hierárquica foi possível identificar que os valores são melhores preditores da 

preferência do(a) parceiro(a) do que os traços de personalidade e variáveis demográficas. 

Ressalta-se ainda, a confirmação dos modelos de mediação dos valores entre traços de 

personalidade e atributos do parceiro nos diferentes estados nordestinos e entre capital e 

interior. Estima-se que estudos dessa natureza possam contribuir na construção do 

conhecimento na área dos relacionamentos amorosos.  

 

Palavras-chave: Atributos desejáveis, parceiros, gênero, valores, personalidade. 
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DESIRABLE ATTRIBUTES OF IDEAL PARTNER: VALUES AND 

PERSONALITY TRAITS AS PREDICTORS 

 

 

ABSTRACT. Understand how loving relationships are configured has been one of major 

field of interest in Psychology, mainly under an evolutionary and social perspectives. In 

this sense, the main goal of this thesis was to know how gender differences, human values 

and personality traits could explain the choice of the ideal partner. Thus, three empirical 

studies were accomplished. The study 1 aimed to identify affective and cognitive 

characteristics between men and women. Participated 208 heterosexual people, 108 men 

and 100 women, with age ranging between 18 and 52 years (m = 24,3 years; sd = 6,08). 

They have answered a questionnaire that assessed affective and cognitive characteristics. 

Related to cognitive aspects, men obtained higher scores than women in the studied 

constructs. On the other hand, women had higher scores on affective aspects than men, 

except on cooperation. These results highlights that gender differences might play an 

important role to understand the way people choose an ideal partner. The study 2 intended 

to verify differences among gender, human values and personality traits regarding to 

partner preference. Participated 244 people, mostly women (62,7%), with a mean age of 

20,9 years (sd = 4,06). They answered to Attributes of Ideal Partner Scale (AIPS), Basic 

Values Questionnaire (BVQ), The Big Five Inventory and demographic questions. Beyond 

the relationship among studied variables, the main result of this study showed that human 

values mediate the relationship among personality traits and partners attributes. Lastly, 

aiming to replicate study 2, the study 3 was carried out. On this purpose, was counted with 

3.124 people from each of nine Northeast states, divided in 49,3% living in the country 

and 50,7% living in the city, with a mean age of 23,6 years (sd = 6,72) and mostly women 

(63,6%). Participants answered the same questionnaire applied on study 2.  The 

relationship among variables was found once again in this study, nevertheless, no 

significant differences were found among northeast states. A hierarchical regression was 

accomplished and identified that values are better predictors to partner preference than 

personality traits and demographic variables. It is reinforced that mediation models among 

personality traits and partners attributes by values found in the previous study were 

corroborated in all states and between country and city residents. It is expected that studies 

like this one might contribute to strengthen the knowledge in the loving relationship field.  

 

Key words: Desirable attributes, partners, gender, values, personality. 
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ATRIBUTOS DESEABLES DEL COMPAÑERO IDEAL: 

VALORES Y RASGOS DE PERSONALIDAD COMO PRECIDTORES 

  

 

RESUMEN. Comprender la forma de configurar las relaciones amorosas, ha sido una área 

de gran interés en la psicología. En este sentido, el objetivo principal de esta tesis ha sido 

comprender en qué medida las diferencias entre género, valores humanos y rasgos de 

personalidad podrían explicar la elección del compañero ideal. Por tanto, llevamos a cabo 

tres estudios empíricos. El primer estudio tuvo como objetivo conocer las características 

afectivas y cognitivas entre varones y mujeres. 208 personas participaron, 108 varones y 

100 mujeres heterosexuales, con edades entre 18-52 años (promedio = 24.3 años, dt = 

6.08). Ellos respondieron los instrumentos que evaluaron características afectivas y 

cognitivas. Con respecto las dimensiones cognitivas, los varones obtuvieron puntajes más 

altos que las mujeres en los constructos investigados. En cuanto a las características 

afectivas, las mujeres tuvieron mayor media que los varones para todos los constructos, 

excepto para la cooperación. Este trabajo muestra que las diferencias de género pueden ser 

importantes para entender cómo configurar la preferencia del compañero. El segundo 

estudio incluyó 244 participantes, en su mayoría mujeres (62.7%), edad promedio de 20.9 

años (dt = 4.06), respondieron la Escala de Atributos del Pareja Ideal (EAPI), el 

Cuestionario del Valores Básicos (CVB), Inventario del Cinco Grandes Factores de la 

Personalidad (Big Five) y las cuestiones demográficas. Fue posible verificar la relación 

entre los constructos estudiados, verificando en particular que valores median la relación 

entre los rasgos de personalidad y los atributos del compañero. Por último, con el fin de 

replicar el estudio 2, el estudio 3 se llevó a cabo con la participación de 3.124 personas en 

nueve estados del Nordeste, con 49.3% residentes de ciudades del interior y 50.7% de la 

capital, con una edad promedio de 23.60 años (dt = 6.72), en su mayoría mujeres (63.6%). 

Se utilizaron los mismos instrumentos del estudio 2. En cuanto los resultados, también se 

encontraron correlaciones entre los constructos estudiados, no se observaron diferencias 

significativas entre los datos de los diferentes estados en el Nordeste. Mediante análisis de 

regresión jerárquica, se verificó que los valores son mejores predictores de preferencia del 

compañero y de los rasgos de personalidad y variables demográficas. Cabe destacar la 

confirmación de modelos de mediación de valores entre rasgos de personalidad y atributos 

del compañero en los diferentes estados del nordeste y entre la capital y el campo. Se 

estima que este tipo de estudio puede contribuir a la construcción de conocimientos en el 

ámbito de las relaciones amorosas. 
 

Palabras clave: Atributos deseables, los compañeros, género, valores, personalidad. 
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Poucos domínios da atividade humana geram tanta polêmica e discussão como os 

comportamentos de relacionamento íntimo entre as pessoas. Estas tendem a acreditar no 

“verdadeiro amor” e que encontrarão a sua “alma gêmea”. Entretanto, apesar das melhores 

intenções e votos de amor eterno, muitos casais acabam se divorciando (Buss, 2003). 

Portanto, em geral, as crenças das pessoas acerca de um relacionamento amoroso perfeito 

não coincidem com a realidade, uma vez que os índices de casos extraconjugais e conflitos 

entre os casais, decorrentes do ciúme, por exemplo, são cada vez mais frequentes 

(Barbosa, 2008; Buss, 2003; Féres-Carneiro, 1997). 

Segundo Buss (2003), conflito e dissolução entre casais são tipicamente vistos 

como sinais de falhas, sendo considerados distorções do estado natural do casamento. Tais 

conflitos são pensados como um indício de inadequação pessoal, neurose, falta de vontade 

ou simplesmente um julgamento pobre na escolha do parceiro
1
. No entanto, ao contrário 

do que muitos pensam, segundo este autor, os conflitos em relacionamentos íntimos são a 

norma e não a exceção. Entretanto, mesmo diante das dificuldades de um relacionamento 

amoroso as pessoas não desistem de encontrar seu parceiro ideal.    

Na realidade brasileira, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2008), nos últimos anos pôde-se verificar um aumento nos números de 

casamentos realizados no país, onde, em 2003, foram 748.981, e, em 2008, 959.901, 

observando-se, portanto, um aumento na taxa de nupcialidade legal
2
 nos últimos dez anos, 

passando de 6,1% (1998) para 6,7% (2008). O IBGE (2008) atribui o maior número de 

casamentos no país à melhoria no acesso aos serviços de justiça, particularmente ao 

                                                
1
 No decorrer desta tese, ao se fazer menção a escolha ou preferência do parceiro utilizando o termo 

“parceiro” este se aplica ao sexo oposto tanto para homens quanto para as mulheres.  

 
2
 De acordo com o IBGE, a nupcialidade legal é obtida por meio da divisão do número de casamentos pelo 

de habitantes e multiplicando-se por 1.000.   
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registro civil de casamento, à procura dos casais por formalizarem suas uniões 

consensuais, incentivados pelo Código Civil, renovado em 2002, e pelas ofertas de 

casamentos coletivos promovidos desde então, iniciativas que facilitaram o acesso da 

população sob os aspectos burocráticos e econômicos. 

No entanto, paralelo ao maior número de casamentos realizados, pode-se verificar 

também um aumento no número de separações judiciais e divórcios no Brasil. A este 

respeito, foram registradas 90.421 separações judiciais e 153.811 divórcios em 2008, em 

que as taxas gerais de separação e divórcio, verificadas entre os anos de 1998 e 2008, 

medidas para a população com 20 anos ou mais de idade, foram diferentes em 2008. 

Enquanto a taxa de separações se manteve estável em relação a 2004, permanecendo em 

0,8%, a de divórcios cresceu, onde em 1998 era de 1,1% e em 2008 subiu para 1,5%, 

tendo sido a maior do período analisado (IBGE, 2008).   

Ainda de acordo com o IBGE (2008), esta elevação do número de divórcios em 

relação ao de separações, ocorrida no período compreendido entre 1998 e 2008, mostra a 

consolidação da sociedade brasileira, no que se refere à aceitação do divórcio e à 

ampliação do acesso aos serviços de justiça referentes ao tema, de modo a formalizar as 

dissoluções que atendem aos critérios estabelecidos, que no caso dos divórcios são dois 

anos de separação de fato, para os divórcios diretos, ou de um ano após a separação. A 

possibilidade de realizar os divórcios nos tabelionatos foi outro fator que desburocratizou 

este evento para os casos previstos em lei. 

A comparação das taxas referentes às Unidades da Federação para os anos de 1998 

e 2008 mostra tendência de crescimento em todos os estados brasileiros. Especificamente 

na Região Nordeste, verificaram-se 232.275 casamentos em 2008 e 33.724 divórcios, nos 

quais o pedido de separação foi feito em maior número pelas mulheres (6.882) do que 

pelos homens (5.799), e, em geral, o motivo alegado foi relativo à conduta desonrosa ou 

grave violação dos deveres do casamento (IBGE, 2008).  
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Quanto à natureza das separações judiciais concedidas sem recurso e das 

escrituradas no Brasil, em 2008, a maior parte delas foi consensual (76,2%), sendo esta 

maior consensualidade observada no Mato Grosso do Sul (87,5%). Em contrapartida, as 

Unidades da Federação que tiveram proporções mais elevadas de separações não 

consensuais foram Pernambuco (48,8%) e Alagoas (46,7%), situadas no Nordeste. 

Destaca-se que as separações judiciais de natureza não consensual são, na maior parte dos 

casos, requeridas pela mulher. Em 2008, para o País como um todo, o percentual foi de 

71,7% e, em todos os estados brasileiros. 

Neste sentido, pode-se perceber que nos últimos anos tanto os casamentos quanto 

os divórcios têm aumentado no Brasil, sendo parte importante desses divórcios de 

natureza não consensual, nos quais geralmente é a mulher quem o solicita, alegando como 

causas principais as violações dos deveres do casamento, onde se podem destacar as 

traições (IBGE, 2008). Neste sentido, percebe-se que os relacionamentos íntimos ocupam 

lugar de destaque na vida das pessoas e, por esta razão, os problemas relacionados à 

conjugalidade tornam-se cada vez mais complicados. A este respeito, por exemplo, 

Barbosa (2008) aponta que entre os diversos pacientes que buscam ajuda psicoterápica, 

direta ou indiretamente, são verificados relatos de dificuldades de alguma forma 

associados com relacionamentos com o sexo oposto, ao amor romântico e à sexualidade, 

fatos que demandam a atenção de pesquisadores para compreender estes fenômenos.  

Observa-se, por exemplo, que a angústia do amor domina a poesia, a música, a 

literatura e os romances de novela, mais do que, talvez, qualquer outro tema. Ademais, o 

amor não é uma invenção da sociedade ocidental, pois pessoas em todas as culturas 

experienciam este sentimento e o atribuem palavras específicas, indicando que o amor, 

com seus componentes-chave de compromisso, ternura e paixão, é algo inevitável da 

experiência humana e está ao alcance de todos (Andrade, 2011; Buss, 2003; Cassepp-

Borges, 2010; Sternberg & Weis, 2006). Pode-se dizer, então, que a preferência do 
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parceiro ideal seria o primeiro passo para o início de qualquer relacionamento amoroso, 

fazendo deste tema algo tão importante. 

Portanto, não é a toa que esta temática tem chamado atenção de pesquisadores em 

diversas áreas, como sociologia, antropologia e biologia, encontrando-se no âmbito da 

Psicologia menção especial a este tema a partir dos estudos em Psicologia Evolucionista 

(Buss, 1989, 2003, 2007; Buss & Barnes, 1986; Castro & Lopes, 2011; Fisher, 2006; 

Sbruzzi, 2009; Swami & Furnham, 2008) e Psicologia Social (Alferes, 2004; Furnham, 

2009; Myers, 2000; Schmitt, 2006). De forma geral, estes pesquisadores buscam 

explicações sobre como as pessoas escolhem seus parceiros, baseando-se na inter-relação 

entre diversas variáveis, como genética, características de personalidade, influência da 

religião, ideologia política, escolaridade e nível socioeconômico, por exemplo. 

Neste sentido, buscar compreender como se configuram os relacionamentos 

amorosos tem sido uma das áreas de interesse na psicologia, sobretudo quando se pretende 

conhecer o processo de decisão e escolha por um parceiro em potencial, ou seja, o que as 

pessoas buscam no outro com quem pretendem manter um relacionamento amoroso. 

David Buss (1989, 2003), psicólogo evolucionista, há duas décadas vem tentando 

responder a esta indagação, dedicando-se a pesquisar esta temática em diferentes culturas. 

Suas pesquisas consistem em identificar se, de fato, mecanismos psicológicos humanos 

são um produto da história evolutiva humana, isto é, se os achados sobre relacionamentos 

íntimos seriam os mesmos em diferentes culturas.  

Um dos seus estudos mais citados sobre a escolha do parceiro foi realizado em 37 

culturas, buscando encontrar diferenças entre os gêneros nas preferências que norteiam o 

relacionamento sexual humano, sendo estas baseadas em concepções evolucionistas de 

investimento parental, seleção sexual, capacidade reprodutiva e assimetrias sexuais (Buss, 

1989). Concretamente no Brasil, este autor identificou que os homens deram mais 
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importância à boa aparência, enquanto as mulheres acentuaram mais a sociabilidade 

enquanto característica desejável do parceiro. 

Buss (2003) tem verificado que implicações na esfera dos relacionamentos 

amorosos, desde encontros até casamentos, casos extraconjugais e divórcio, são também 

relevantes para compreender problemas sociais maiores dos dias atuais, tais como assédio 

sexual, abuso doméstico, pornografia e pedofilia. O mesmo acrescenta ainda que muitas 

descobertas sobre relacionamento sexual humano não são agradáveis, por exemplo, na 

busca por metas sexuais, homens e mulheres derrogam seus rivais, enganam membros do 

sexo oposto e até subvertem seus próprios parceiros.    

Diante do exposto, verifica-se a importância de estudos que visam melhor 

compreender os relacionamentos íntimos entre as pessoas, sobretudo buscando identificar 

como os indivíduos escolhem seus parceiros, ressaltando-se que relacionamentos íntimos 

podem influenciar várias esferas da vida, como o trabalho, os estudos, o lazer e o bem-

estar dos indivíduos. Ademais, aponta-se que no contexto brasileiro ainda são escassos 

estudos dessa natureza, com algumas exceções (Borrione & Lordelo, 2005; Castro & 

Lospes, 2011; Féres-Carneiro, 1997; Gomes, 2011; Gouveia et al., 2010). 

No âmbito internacional, ao se considerar o termo desirable attributes (atributos 

desejáveis) no título de trabalhos publicados, o que incluiu artigos, capítulos de livros, 

livros e teses, no site de busca da American Psychological Association (APA 

PsycNET
TM

), puderam ser verificados 22 textos, sendo que destes apenas quatro faziam 

menção aos atributos desejáveis do parceiro. Decidiu-se, então, realizar uma nova busca, 

agora empregando a palavra “parceiro romântico” (romantic partner) e, desta vez, foram 

encontradas 35 publicações, onde apenas 13 se referiam especificamente às pesquisas 

sobre relacionamentos amorosos. Isso aponta uma escassez de estudos sobre esta temática, 

entretanto, deve-se considerar que alguns termos podem levar a pesquisas diversas, como 

atributos de um chefe, por exemplo. Faz-se necessário, neste sentido, buscas com os mais 
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variados termos que podem estar relacionados com esta área (por exemplo, atributos 

desejáveis, atributos pessoais, escolha do parceiro, preferência do parceiro, estratégias 

sexuais, parceiro romântico, parceiro ideal). 

Com o uso do termo em português no índice de assuntos dos Periódicos 

Eletrônicos de Psicologia (PEPSIC) surgiu apenas um texto. A mesma busca, repetida no 

Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) Brazil, trouxe nove textos, mas apenas um 

de interesse, o qual avalia a relação entre atributos desejáveis do parceiro ideal e valores 

humanos (Gouveia et al., 2010). Ampliando-se a busca para o Google Acadêmico com o 

mesmo termo (em qualquer lugar do artigo), verificou-se que, dos 80 trabalhos 

encontrados, apenas um estava relacionado com a temática de interesse, sendo o mesmo 

encontrado no SCIELO (Gouveia et al., 2010).  

Diante do levantamento realizado, constatando a escassez de estudos sobre a 

escolha do (a) pareceiro (a) ideal no contexto brasileiro e em razão da centralidade desta 

questão na vida das pessoas, justifica-se a necessidade de pesquisas a respeito, o que 

motivou a presente tese. Seu objetivo principal foi conhecer como diferenças de gênero, 

valores humanos e traços de personalidade podem explicar atributos desejáveis de um  

parceiro ideal. Especificamente, procurou-se: (1) verificar se a importância dos atributos 

desejáveis de um parceiro ideal variam segundo o sexo dos participantes; (2) identificar se 

estas escolhas podem ser influenciadas por prioridades valorativas e traços de 

personalidade; (3) comparar a escolha do parceiro entre homens e mulheres do interior e 

da capital dos Estados da região Nordeste; (4) conhecer antecedentes demográficos das 

escolhas; e (5) testar modelos hierárquicos da explicação da importância dos atributos do 

(a) parceiro (a) ideal, levando em conta os valores e os traços de personalidade.   

Para alcançar os objetivos previamente indicados, planejou-se a estruturação da 

presente tese em sete capítulos, distribuídos em duas partes principais. A primeira parte, 

denominada de marco teórico, é formada por três capítulos: o Capítulo I (Atributos 
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desejáveis do (a) parceiro (a) ideal) aborda os relacionamentos íntimos ao longo da 

história, a perspectiva da psicologia evolucionista e da psicologia social acerca dos 

relacionamentos íntimos, a mensuração dos atributos desejáveis de um parceiro ideal e 

pesquisas empíricas sobre esta temática; o Capítulo II (Diferenças quanto ao gênero) 

discorre sobre algumas das principais características de homens e mulheres, reforçando 

como as diferenças de gênero podem influenciar nos relacionamentos interpessoais e as 

pesquisas que tratam sobre o tema; e o Capítulo III (Explicação dos atributos: Valores e 

Personalidade) discute como os atributos desejáveis por um parceiro podem ser 

correlacionados e explicados a partir da orientação valorativa e dos traços de 

personalidade, apresentando pesquisas empíricas sobre esta relação. 

A segunda parte, intitulada pesquisas empíricas, compreende quatro capítulos: no 

Capítulo IV (Estudo 1: Comparação de características afetivas e cognitivas entre homens 

e mulheres heterossexuais) se pretende verificar que características afetivas e cognitivas 

são mais prevalentes em homens e mulheres, apontando a diferença de gênero pode ser 

relevante para compreender a escolha do parceiro; o Capítulo V [Estudo 2: Correlatos 

valorativos e de personalidade da escolha do parceiro ideal] expõe o estudo desenvolvido 

para verificar se os atributos desejáveis na escolha de um parceiro estarão correlacionados 

e poderão ser explicados por valores e traços de personalidade entre homens e mulheres; o 

Capítulo VI [Estudo 3: Atributos desejáveis do(a) parceiro(a) no Nordeste Brasileiro] 

trata de replicar o Estudo 2, comparando os atributos desejáveis do parceiro ideal entre 

homens e mulheres residentes na capital e no interior de cada Estado nordestino; e, 

finalmente, no Capítulo VII (Discussão geral) são discutidos os estudos realizados, 

enfocando suas limitações potenciais, os principais achados, sua aplicabilidade, as 

possibilidades de pesquisas futuras e a conclusão. As referências bibliográficas e os 

anexos são apresentados logo após esta segunda parte.  
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CAPÍTULO 1. ATRIBUTOS DESEJÁVEIS DO PARCEIRO IDEAL 
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 Este capítulo tem por objetivo compreender como se configura a escolha por um 

parceiro ideal, apontando, a princípio, o contexto histórico para se ter uma visão 

panorâmica sobre este processo. Em seguida, apresentam-se as principais perspectivas 

teóricas e formas de mensuração dos atributos desejáveis de um parceiro e, por último, 

evidenciam-se dados da literatura que dão suporte empírico para o estudo desta temática 

na atualidade. 

   

1.1. Contexto histórico 

 

Na tentativa de compreender melhor como se configura a escolha do parceiro 

amoroso, apresenta-se um desenvolvimento histórico breve entre períodos e culturas que 

influenciaram costumes e tradições mantidos até os dias atuais acerca das relações 

interpessoais, da formação da família e dos laços sociais mais profundos. Naquele 

contexto, percebe-se que a escolha do parceiro se associava com a dinâmica das relações 

amorosas, as quais, diferentemente dos dias atuais, o relacionamento íntimo atendia a 

outras exigências que não as do sentimento de amor ou paixão entre os cônjuges. 

Na Antiguidade, por exemplo, o amor, enquanto “ferramenta” evolutiva, não 

apresentava associação com a procriação, só vindo a ser compreendido assim por volta de 

10.000 anos após sua permanência, de algum modo, no repertório humano (Fisher, 2006). 

Já no século VI a.C., na Grécia Antiga, a escolha do parceiro para o casamento acontecia 

por meio de um contrato firmado entre o pai da noiva e o pretendente, o qual presenteava 

o futuro sogro com jóias, roupas ou animais. Após ser firmado o acordo, era definido um 

dote e a noiva era entregue à família do noivo; neste sentido, não era uma escolha, mas 

uma condição ou um requisito (Flores, 2006). Ademais, este mesmo autor descreve que 

em 451 a.C, quanto ao contrato da relação, tornavam-se válidas apenas aquelas uniões 

entre cônjuges atenienses que objetivavam gerar filhos do sexo masculino, não 

pressupondo compromisso amoroso entre os noivos.  
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Na Idade Média, há o início de uma influência mais religiosa, a exemplo do 

Judaísmo, na seleção do parceiro íntimo. Neste período, a escolha do parceiro não se 

apresentava muito diferente, pois continuava sendo a família quem decidia com quem a 

mulher deveria se casar e a dimensão afetiva, principalmente a erótica, da relação entre os 

pretensos cônjuges não se cogitava, especialmente se relacionada à mulher, uma vez que 

esta deveria prezar por sua castidade (Mazzarolo, 2006). 

Com o Cristianismo, surge o amor “ágape”, aquela dimensão do amor que 

enfatizava uma relação de irmandade entre as pessoas consideradas membros da 

comunidade, entendida como aquela do reino de Deus. Neste sentido, são suprimidas 

todas as outras formas de amor que pudessem existir, sendo considerados como 

sentimentos voluptuosos e corruptores da alma, e o amor ágape é tratado como realidade 

absoluta e inegável; assim, o casal deveria seguir o exemplo de Maria e José que, mesmo 

sem terem envolvimento sexual, foram felizes e deram fruto (Jesus) (Almeida, 2006).   

Diante do exposto, verifica-se que durante o Cristianismo o único lugar para a 

prática legítima do sexo era o casamento, mantendo um objetivo exclusivo, considerado 

natural: a procriação. Todavia, como a Igreja não conseguiu sustentar a ideia de 

abstinência dos prazeres da carne, passou a considerar o casamento com a função de coibir 

o desejo sexual (Araújo, 2002; Áries & Béjin, 1985). Sendo assim, nesta orientação 

religiosa um dos principais atributos que as mulheres e os homens deveriam apresentar era 

a virgindade até a consumação do casamento. Tal princípio, em certa medida, vigora até 

os dias atuais, sustentando que os noivos se mantenham “puros”, castos até que se 

concretize o matrimônio e a benção religiosa.   

Na Idade Moderna, o sentimento de amor entre os cônjugues não era condição para 

a união matrimonial; o que pesava para o possível casamento era a conservação de um 

bem-estar familiar respaldado na manutenção do acúmulo de bens, onde a noção de 

intimidade não se mostrava presente. Portanto, o casamento tinha um propósito maior de 
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promover certa estabilidade à sociedade e ao próprio indivíduo, funcionando como 

fomentador da reprodução, ajuntamento e conservação das riquezas (Philippe, 1999). Este, 

então, permaneceu durante séculos até o surgimento do amor cortês, que possibilitou o 

desenvolvimento do amor romântico. 

Neste sentido, verifica-se que o reconhecimento do amor romântico tem seu marco 

na história no final do século XVIII com a obra Emílio ou da educação, de Jean Jacques 

Rousseau. Esta trata de questões referentes à formação geral do homem, ressaltando a 

educação de meninos e meninas voltada para o bem-estar no casamento.  No livro V desta 

obra, o autor discorre sobre o matrimônio se referindo a alguns atributos desejáveis que o 

jovem Emílio deveria buscar na sua futura companheira (Paiva, 2007; Rousseau, 1973). 

Desde então a seleção do parceiro parece estar presente de forma mais consciente e 

desempenhando um papel importante para assegurar a satisfação do futuro matrimônio.  

Além da influência de costumes, obrigatoriedade da lei e das regras ditadas pela 

Igreja, a escolha do parceiro se configurou, durante muito tempo, como uma questão de 

decisão familiar, não dirigindo a atenção à vontade dos noivos (Levy, 2009). Na época do 

patriarcalismo, por exemplo, a seleção e escolha de alguém específico para se ter um 

relacionamento estável ou casamento, geralmente estava atrelada ao gerenciamento de 

terceiros. Deste modo, na família patriarcal as crianças desde pequenas eram prometidas 

em casamento ao futuro marido ou esposa, e toda negociação era feita por seus pais que, 

por motivos principalmente econômicos, acertavam o contrato da futura união de seus 

filhos, que já cresciam sabendo com quem se casariam mais tarde (Áries, 1978). Neste 

sentido, a escolha do parceiro se dava na ordem familiar, ou seja, não se esperava o 

sentimento de amor como componente para união íntima entre duas pessoas.  

Posteriormente, com o advento e a expansão da Revolução Industrial no século 

XIX, ocorreram modificações significativas na vida das pessoas, sobretudo, nos 

relacionamentos interpessoais entre homens e mulheres, fruto, por exemplo, da 
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incorporação da mão de obra feminina no mercado de trabalho e da necessidade da 

participação masculina no contexto familiar (Nogueira, 2004). Acrescenta-se, ainda, que a 

Revolução Sexual do século XX contribuiu para o surgimento de novos papéis exercidos 

pela mulher, possibilitando sua conquista dos ideais de igualdade e liberdade, com a 

garantia de direitos antes negados, principalmente no casamento, no amor e na sexualidade 

(Silva et al., 2005).  Finalmente, com a chegada da modernidade e, consequentemente, 

com as mudanças ocorridas nas estruturas familiares, as pessoas começaram a escolher 

seus parceiros por motivos de ordem afetiva e sexual (Perlin & Diniz, 2005). 

A este respeito, Carpenedo e Koller (2004) realizaram um estudo no Brasil 

buscando verificar modelos de relações amorosas a partir da análise de cartas de amor 

trocadas entre casais em diferentes décadas (1940-1950, 1970-1980 e 2000). Os resultados 

indicaram mudanças sociais e culturais parecem influenciar nos relacionamentos 

amorosos, uma vez que os casais nas décadas de 1940-1950 demonstravam maior 

compromisso entre si e o namoro representava uma base para o casamento; o homem era 

quem tomava a iniciativa e a mulher se mostrava como submissa a este, a relação era 

pautada no romance por meio de comunicação formal e tímida. Já na década de 1970-

1980, apesar de o homem ainda tomar a iniciativa na relação, as brigas surgiam, uma vez 

que a mulher demonstrava ser menos submissa, além de os jovens representarem uma 

busca por maior liberdade, e a experimentação e comunicação se davam de maneira menos 

formal. Finalmente, na década de 2000, verificou-se, principalmente, maior liberdade da 

mulher, onde esta, por meio de cartas, demonstrava livremente seus desejos, inclusive 

tomando iniciativa e utilizando formas de sedução em sua comunicação. Neste sentido, a 

sexualidade entre os jovens passou a ser expressa abertamente, muitas vezes não havendo 

demonstração de compromisso relacionado ao casamento. Entretanto, apesar dessas 

diferenças entre as décadas, as autoras encontraram algumas semelhanças entre os 
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períodos, sobretudo no que se refere às noções de pertença e posse que os casais 

demonstravam, assinalando algo intrínseco às relações amorosas.  

Diante do exposto, verificam-se atualmente novas configurações de 

relacionamentos íntimos, onde estes podem transitar entre os de curta e longa duração ou 

estáveis. Como exemplos de relacionamentos de curta duração, típicos dos tempos 

modernos, citam-se o pegar, o ficar, o rolo e o namoro aberto; enquanto dimensões mais 

tradicionais, podem ser identificadas o antigo namoro, o noivado e o casamento. Estas 

formas de se relacionar variam entre o total descompromisso até a confirmação de uma 

responsabilidade relacional (Oliveira, Gomes, Marques, & Thiengo, 2007).  

Dentro desse universo de tipos de relacionamento – os de curta duração e os de 

longa duração – as pessoas costumam estabelecer padrões e regras de seleção de um  

parceiro, que vão desde as exigências mais superficiais ou a ausência destas, até aquelas 

que têm uma função de pré-requisito para dar início a um relacionamento e que norteiam a 

possível escolha de um parceiro (Buss, 1989). Desta forma, objetivando compreender o 

que guia as pessoas na escolha de um parceiro, diversas perspectivas teóricas buscam 

identificar determinados padrões em tais escolhas, levando em conta múltiplas variáveis. 

Descrevem-se a seguir algumas das perspectivas principais acerca desta temática.  

1.2. Perspectivas teóricas sobre a escolha do parceiro ideal 

 

Diante de uma série de perspectivas que visam explicar a escolha do parceiro  

ideal, duas foram escolhidas para embasar teoricamente esta tese, a saber, as disciplinas 

Psicologia Evolucionista e Psicologia Social. Esta escolha se deu em razão de ambas 

apresentarem relevância para os estudos nesta área, a primeira enfatizando os aspectos 

biológicos e evolutivos da escolha por um parceiro, e a segunda destacando questões 

culturais e contextuais do que seria desejável para parceiros íntimos. Ademais, estas 

perspectivas têm sido utilizadas para tentar explicar a escolha do parceiro em estudos 
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anteriores, tendo se mostrado adequadas (Buss & Barnes, 1986; Howard, Blumstein, & 

Schwartz, 1987; Kenrick, Sadalla, Groth, & Trost, 1990). No entanto, não se pretende com 

isso esgotar a possibilidade de explicações a respeito desta temática. Apresenta-se a seguir 

a perspectiva da Psicologia Evolucionista.  

1.2.1. Psicologia Evolucionista 

 

De acordo com Swani e Furnham (2008), teorias psicológicas evolutivas buscam 

compreender a natureza humana universal ou os mecanismos psicológicos universais que 

governam uma variedade de comportamentos, apesar de preverem a possibilidade de 

variações ambientais e ecológicas.  

 Neste sentido, a Teoria da Seleção Natural das Espécies, desenvolvida por Charles 

Darwin na década de 1950, preconiza que a variação genética e comportamental entre 

parentes gera uma reprodução diferencial, na qual a impossibilidade de sustentar uma 

população excessiva não levaria a extinção, mas à sobrevivência e sucesso apenas dos 

mais adaptados (aptos). No entanto, Darwin percebeu que algumas espécies apresentavam 

características que as tornavam mais visíveis aos predatores (e.g., as penas coloridas dos 

pavões), fugindo assim da regra da seleção natural. Neste sentido, ele buscou compreender 

como caracetrísticas deste tipo, mesmo reduzindo a possibilidade de sobrevivência dos 

indivíduos, permaneciam ao longo da evolução nessas espécies, chegando assim a propor 

o conceito da Seleção Sexual (1871), pois verificou que tais traços conferiam vantagens 

em termos de seu sucesso reprodutivo (Buss, 2006).      

Diante do exposto, percebe-se que enquanto a seleção natural é o resultado da 

evolução de traços beneficentes em termos de sobrevivência, a seleção sexual é resultado 

da aptidão reprodutiva dos indivíduos (Buss, 2006). Segundo este autor, o conjunto de 

comportamentos que expressam os processos de escolha e de competição para obter um 

parceiro sexual diz respeito às estratégias reprodutivas de todas as espécies. Entretanto, 



33 

 

algumas diferenças na seleção sexual entre machos e fêmeas são percebidas, como, por 

exemplo, a seleção intrassexual e a seleção intersexual.  

A seleção intrassexual diz respeito a posturas competitivas no repertório 

comportamental dos machos na busca pelo acesso às fêmeas, sendo que o aspecto-chave é 

que, qualquer que sejam as qualidades que levam ao sucesso na competição intrassexual, 

estas são repassadas em maior número; se a concorrência é o combate físico, uma posição 

na hierarquia ou acesso a certos recursos, o resultado é a evolução por meio da seleção 

sexual, em que o macho vitorioso teria a preferência sexual pela fêmea (Buss, 2006). 

Por outro lado, a chamada seleção intersexual é relacionada com o comportamento 

de escolha por determinadas características na eleição de um parceiro. Este processo 

envolve as preferências de membros de um sexo para membros do sexo oposto que 

possuem certas qualidades. Hipoteticamente, se todas as mulheres preferissem se acasalar 

com homens que tenham o cabelo vermelho, aqueles que apresentassem tal característica 

teriam uma vantagem de acasalamento. Assim, ao longo do tempo se observaria um 

aumento na frequência de cabelo vermelho na população. Neste sentido, o ponto-chave é 

que os desejos de um sexo para certas qualidades em um companheiro pode criar uma 

mudança evolutiva, sendo esta um aumento na frequência de qualidades desejadas ou uma 

diminuição na frequência daquelas indesejáveis (Buss, 2006). 

Ademais, na seleção sexual se verifica que os machos são mais competitivos em 

relação às parceiras, enquanto as fêmeas são mais seletivas em relação aos machos, sendo 

tais comportamentos explicados a partir da teoria do investimento parental (Trivers, 

1972). De acordo com esta perspectiva, as fêmeas seriam mais seletivas por apresentarem 

um investimento alto na prole, desde a gestação até a necessidade de recursos e tempo 

para cuidar de seus filhos. Portanto, com o fim de obter o sucesso reprodutivo elas 

precisavam escolher parceiros capazes de investir nela e em seus filhos, tornando-se o 

sexo mais seletivo. Diferentemente, os machos, por terem baixo investimento com a prole, 
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precisavam ser mais competitivos na busca por parceiras, assegurando a disseminação de 

seus genes favorecendo assim, seu sucesso reprodutivo (Buss, 2006). 

Tanto os machos como as fêmeas oferecem e avaliam pistas sobre características 

biológicas, ecológicas e sociais referentes à aptidão sexual, viabilizando o processo de 

seleção sexual (Buss, 2006; Sbruzzi, 2009). Resumindo, existiriam três explicações 

darwinianas para os critérios de seleção sexual: (1) a seleção do “bom gosto”, indicando a 

importância da atratividade com base em exibições estéticas; (2) a seleção dos “bons 

genes”, ressaltando os indicadores de qualidade genética do parceiro; e finalmente, (3) a 

seleção do “filho saudável”, indicando possibilidades de não infestações parasitárias e 

infecciosas determinantes na escolha de um parceiro sexual em potencial (Sousa, Hattori, 

& Mota, 2009). Sugere-se, pois, que a combinação entre o esforço de acasalamento e o 

esforço parental influencia na seleção sexual, onde o primeiro se refere ao tempo, energia 

e recursos que são demandados na busca do parceiro. Por outro lado, o segundo diz 

respeito aos custos associados com o cuidado da prole (Trivers, 1972; Williams, 1966).    

Diante do exposto, ressalta-se que aspectos relativos a seleção de parceiros sexuais 

na espécie humana, embora possam ter padrões semelhantes aos de outras espécies 

animais e a teoria evolucionista ser útil para facilitar na compreensão destes 

comportamentos, faz-se necessário destacar questões específicas no processo de escolha 

de parceiros em humanos. 

Neste sentido, segundo a Perspectiva Evolucionista, os comportamentos dos 

ancestrais do homem em sua prática primitiva influenciam na seleção de parceiros sexuais. 

De acordo com Buss (2003), os desejos por um parceiro servem, analogamente, a 

propósitos adaptativos, mas suas funções não se centram apenas na sobrevivência. Como 

resultado deste poder de sobrevivência e de vantagens reprodutivas que foram trazidas por 

antepassados que souberam escolher adequadamente um parceiro, tais atributos desejáveis 

claramente evoluíram. Portanto, o que era considerado em um parceiro foi transportado 
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para os dias de hoje e essas preferências resolveram problemas reprodutivos centrais, da 

mesma forma que a preferência por alguns alimentos resolveu problemas de sobrevivência 

da espécie humana (Buss, 2003). 

Ao analisar as estratégias de seleção, atração e manutenção do parceiro do sexo 

oposto, tanto em diferentes espécies animais como nos seres humanos, é possível 

compreender alguns dos principais comportamentos quanto aos relacionamentos íntimos. 

Em relação à seleção do parceiro, como citado anteriormente, esta escolha viria sempre 

acompanhada de propósitos adaptativos. Assim, as mulheres tenderiam a escolher homens 

que estivessem dispostos a se comprometer com relacionamentos de longo prazo. Pois, 

aquela que escolhesse um homem volúvel, impulsivo, “mulherengo” e incapaz de 

sustentar a relação se encontraria sozinha para criar os filhos, sem se beneficiar de 

recursos, ajuda ou proteção que outro homem pudesse lhe oferecer. Em contrapartida, 

aquela que escolhesse acasalar com um homem de confiança, que estivesse disposto a se 

comprometer com ela, estaria mais propensa a ter filhos que sobrevivessem e 

prosperassem. Neste sentido, ao longo de gerações, foi mais frequente entre as mulheres 

uma preferência por homens que mostrassem sinais de estar dispostos e capazes para se 

comprometer com a relação (Buss, 2003). 

Após escolher o parceiro ideal, o passo seguinte no acasalamento é competir com 

êxito pelo companheiro desejável. No que se refere às estratégias para atrair um parceiro 

do sexo oposto, verifica-se, como na maioria das espécies animais, que os machos 

competem mais ferozmente do que as fêmeas. Indivíduos do sexo masculino são também 

mais ostentadores e estridentes em sua competição, embora, na espécie humana, as 

mulheres também sejam bastante competitivas. Nesta direção, a atratividade física pode 

ser utilizada como uma das estratégias principais na competição por um parceiro (Buss, 

2003). Pesquisadores evolucionistas sugerem que homens e mulheres possuem 

preferências diferentes na atração física de seus parceiros estáveis porque ambos possuem 
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níveis diferentes de obrigação com investimentos na sua prole (Buss, 1989; Li & Kenrick, 

2006). Assim, os homens possuem níveis baixos de investimento com sua prole a cada 

encontro sexual, contrariamente a mulher possui investimento alto (desde a gestação até a 

amamentação) e, por isso, dá mais importância a um parceiro com recursos e 

comprometimento com a relação do que com atratividade física alta. 

Segundo Swani e Furnham (2008), Pitágoras, filósofo e matemático Grego do 

século VI d.C., é frequentemente considerado como o primeiro a ter investigado de forma 

sistemática a atração física. Estes autores indicam que para Pitágoras e seus antecedentes 

gregos, a beleza era uma questão de ter proporções certas ou as chamadas “medidas de 

ouro”, onde os mesmos princípios que governavam a beleza do rosto ou do corpo humano, 

também ditavam o que era bonito na arquitetura, na música e nas artes. Um dos exemplos 

mais famosos da aplicação dos princípios pitagóricos, é o “Homem Vitruviano”, de 

Leonardo da Vinci, onde pode ser vista a aplicação das proporções pitagóricas na 

anatomia humana. 

Swani e Furnham (2008), em seu livro intitulado “The Psychology of Physical 

Attraction”, indicam que na Psicologia Evolucionista se percebe maior interesse na atração 

física per se do que no processo de interação, onde se busca compreender como certos 

traços e feições humanas são mais atraentes do que outros, sendo a abordagem teórica que 

mais tem direcionado investigações científicas sobre a atração física nos últimos anos. 

Esta perspectiva psicológica aponta que as pessoas são “presas” ao seu passado ancestral, 

por isso não enfatizam diferenças transculturais ou transituacionais em relação aos padrões 

de atração física. Entretanto, há um interesse considerável em estudar histórica e 

transculturalmente a beleza física, e muitos desses estudos são conduzidos por teorias que 

têm em conta esta perspectiva.  

Especificamente, muitos antropólogos e psicólogos transculturais têm modificado a 

noção de natureza humana uniforme e universal, sugerindo que os padrões de atração são 
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variáveis e flexíveis. Há um número de práticas culturais designadas para aumentar a 

atração física pessoal, e pesquisadores indicam que práticas modernas diárias, tais como 

dieta ou o uso de cosméticos, são semelhantes às diferentes práticas históricas ou tribais 

utilizadas ao longo dos anos para melhorar a aparência (Swani & Furnham, 2008). De 

acordo com estes autores, parece óbvio que os padrões de atração física sejam diferentes 

em culturas distintas, uma vez que cada cultura possui diferentes etiquetas e papéis sociais 

de comportamento, então o que é considerado atraente ou bonito em um país ou cultura 

pode não ser em outro lugar. 

Segundo Buss (2003), além de escolher e atrair o parceiro, outro problema 

importante adaptativo seria como manter um relacionamento em longo prazo, uma vez 

que muitos parceiros continuam sendo desejáveis para os rivais. Assim, espécies 

diferentes resolvem este problema de maneiras diferentes. Entre os seres humanos, uma 

das estratégias psicológicas que evoluiu para combater a infidelidade foi o ciúme; aqueles 

ancestrais que ficaram furiosos com sinais de um abandono de seus parceiros agiram para 

evitar isso e tiveram uma vantagem seletiva sobre os que não tinham ciúmes. 

Coerentemente, pessoas que não conseguiram evitar a infidelidade em um companheiro 

tiveram menos sucesso reprodutivo.     

Diante do exposto, com a finalidade de conhecer a influência das estratégias 

psicológicas evolutivas entre os sexos, Buss (1989) realizou um estudo em 37 culturas, 

buscando encontrar diferenças nas preferências que norteiam o relacionamento sexual 

humano, sendo estas baseadas em concepções evolucionistas de investimento parental, 

seleção sexual, capacidade reprodutiva e assimetrias sexuais. Este autor constatou que as 

mulheres tendem a valorizar mais do que os homens a capacidade de ganho material, 

enquanto que os homens dão mais importância à capacidade reprodutiva das mulheres, 

sendo estas diferenças explicadas pelas ocorrências distintas de pressão da seleção 

evolutiva em machos e fêmeas da espécie. Estes achados foram igualmente observados 
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quando considerada a amostra específica do Brasil; constatou-se, portanto, que neste país 

os homens deram mais importância à boa aparência, enquanto as mulheres acentuaram 

mais a sociabilidade, que parece ser fundamental para assegurar o cuidado com a parceira 

e a prole. 

Ainda nesta perspectiva, Buss e Barnes (1986), utilizando uma lista de 13 

características de um parceiro que escolheriam, identificaram que os homens deram mais 

ênfase a atração física da parceira do que o fizeram as mulheres. Estas, comparadas com 

aqueles, enfatizaram mais características de orientação familiar, boa capacidade de ganho 

e bom nível educacional. No entanto, Buss (2003) acrescenta que, embora as pressões 

exercidas por ancestrais tenham sido responsáveis por criar estratégias de relacionamentos 

íntimos utilizadas nos dias de hoje, como verificado nestas pesquisas (Buss, 1989; Buss & 

Barnes, 1986; Swani & Furnham, 2008), é importante considerar que condições atuais 

diferem das condições históricas subjacentes àquelas estratégias que foram evoluídas.  

Neste sentido, verifica-se que uma das vantagens dos seres humanos sobre as 

outras espécies se refere aos repertórios humanos de estratégias de relacionamento íntimo 

que são amplos e muito sensíveis ao contexto. Como exemplo, considerando o problema 

de se estar infeliz no casamento e contemplando a possibilidade de pedir o divórcio, tal 

decisão dependerá de uma série de fatores complexos, tais como: quantidade de conflitos 

dentro do casamento, se um dos parceiros é infiel, pressão exercida pelas famílias de 

ambos, a presença dos filhos, idades e necessidades das crianças, e ainda a perspectiva de 

atrair outro parceiro. Assim, observa-se que os seres humanos têm desenvolvido 

mecanismos psicológicos que consideram e pesam os custos e benefícios dessas 

características cruciais do contexto. 

 Ressalta-se, ainda, que não apenas questões individuais, mas também 

circunstâncias culturais complexas podem influenciar nas decisões que são críticas para 

evocar estratégias sexuais particulares de todo o repertório humano. Por exemplo, existem 
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diferenças culturais quanto ao sistema de acasalamento, uma vez que algumas culturas 

aceitam a poligamia, permitindo que homens e mulheres possuam mais de um parceiro, 

enquanto outras adotam a monogamia, onde só é permitido um parceiro por vez, indicando 

que as estratégias humanas são muito sensíveis a tais padrões culturais e legais. É 

relevante destacar que tanto o contexto atual quanto as condições culturais determinam 

que estratégias são utilizadas por homens e mulheres para selecionar e atrair um parceiro, 

indicando quais dessas estratégias são ativadas e quais permanecem adormecidas (Buss, 

2003).  

Diante do exposto, Buss (2003) aponta que se faz necessário considerar que a 

psicologia evolucionista se esforça para elucidar comportamentos sexuais evoluídos em 

homens e mulheres, mas não se pretende determinar o que os sexos poderiam ou deveriam 

ser ou que papéis sexuais deveriam estabelecer, uma vez que a teoria não apresenta 

qualquer estância política. Sendo, portanto, importante reforçar que a perspectiva 

evolucionista não pode ser erroneamente interpretada como implicando determinismos 

genéticos ou biológicos ou desconsiderando influências ambientais.       

Finalmente, apesar das contribuições inegáveis da perspectiva evolucionista para a 

compreensão dos relacionamentos íntimos entre as pessoas, verifica-se que a abordagem 

evolucionista é necessária, mas não suficiente para explicar todas as variáveis que podem 

influenciar os relacionamentos amorosos (Swami & Furnham, 2008). Neste sentido, 

parece relevante considerar neste momento perspectivas que avaliam a escolha do parceiro 

por uma ótica mais contextual, como a Psicologia social. 

1.2.2. Psicologia Social 

 

Reconhecendo a existência de diversas perspectivas teóricas em Psicologia Social, 

decidiu-se considerar algumas delas mais diretamente relacionadas com o tema central 

desta tese, realizando uma revisão de literatura com o fim de melhor compreender os 
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relacionamentos interpessoais e a escolha do parceiro. Neste sentido, é importante 

primeiramente ressaltar que o estudo da atração interpessoal se iniciou nesta área no final 

da década de 1950, passando a ser considerado um domínio clássico, ocupando pelo 

menos um capítulo de livros e manuais de referência (por exemplo, Mayers, 2000; 

Michener, DeLamater, & Myers, 2005; Vala & Monteiro, 2004). 

Segundo Alferes (2004), as relações de amizade e amor são fundamentadas na 

capacidade que os indivíduos possuem de discriminar e avaliar, positiva ou 

negativamente, as situações de interação, sendo esta dimensão avaliativa o que especifica 

o campo da atração interpessoal no contexto mais amplo do estudo das relações 

interpessoais. Este autor acrescenta que a atração poderia ser conceitualizada como uma 

atitude, um estado emocional ou um comportamento observável, mas que, em geral, a ela 

tem sido estudada como uma atitude, possuindo um “objeto de pensamento” que seria o 

outro indivíduo, em uma “dimensão avaliativa” refletida nos três componentes 

(cognitivos, afetivos e comportamentais), que estariam tradicionalmente incluídos sob a 

noção de atitude, passando a constituir as três dimensões da atração.  

No entanto, por volta da década de 1960 a dimensão afetiva/emocional da atração 

interpessoal passou a ser investigada com maior atenção, principalmente devido à 

revalorização dos estudos sobre as emoções neste período. Neste sentido, as principais 

teorias explicativas sobre atração interpessoal poderiam ser classificadas em função dos 

componentes atitudinais que enfatizam ou, por outro lado, em razão de uma maior 

importância atribuída aos aspectos afetivos (Alferes, 2004). Deste modo, este autor 

considera como relevante dois grupos de teorias sobre atração interpessoal no campo da 

Psicologia social: as teorias da organização cognitiva e as teorias da troca social e do 

reforço, que se discutem a seguir. 

No âmbito das teorias da organização cognitiva, a dinâmica da atração 

interpessoal é função das necessidades de organização cognitiva, na qual um sistema de 
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cognições comportaria três elementos principais: as cognições relativas ao próprio sujeito; 

aquelas relativas a outro indivíduo que está em interação com o sujeito; e as que se 

referem a qualquer objeto, acontecimento ou indivíduo exterior. Neste sistema haveria 

dois tipos diferentes de relações: as relações de unidades, em que as cognições são 

identificadas pelo fato de duas pessoas se perceberem fazendo parte da mesma unidade 

funcional (por exemplo, em um casamento); e as relações de sentimento, caracterizadas 

por cognições relativas à dimensão avaliativa ou emocional de uma relação, que poderia 

ser vista como agradável ou não. Quando as relações de unidade e sentimento entre duas 

pessoas se encontram em pólos positivos, o sistema cognitivo está em equilíbrio, do 

contrário, está-se diante de uma relação desequilibrada (Heider, 1958, citado por Alferes, 

2004).  

Nesta perspectiva das teorias da organização cognitiva, pode-se destacar, além das 

ideias sobre equilíbrio nas relações interpessoais, a noção de comparação social, onde, 

segundo Festinger (1957, citado por Alferes, 2004), os seres humanos possuem uma 

necessidade básica de autoconhecimento e autoavaliação de suas aptidões, opiniões e 

atitudes, e, portanto, aqueles que se encontram mais próximos dos sujeitos possibilitariam 

uma avaliação mais sólida, fazendo com que as pessoas procurassem se aproximar 

daqueles cujas atitudes e opiniões são semelhantes as suas, permitindo a chamada validade 

consensual. 

Quanto às teorias de troca social, estas sugerem que os indivíduos buscam o 

“melhor valor” que podem alcançar em um parceiro. Neste sentido, cada indivíduo 

possuiria um “valor de mercado” aproximado, dependendo do grau em que ele ou ela 

possui traços valorizados, tais como beleza, inteligência, riqueza e status social. Isto indica 

que cada indivíduo busca o melhor valor em um parceiro, sendo que pessoas de valor 

igualmente aproximado tenderiam a se tornar parceiros amorosos. Desta maneira, pode-se 

dizer que as pessoas trocam seus “bens” (ou seja, seus atributos desejáveis) por aqueles de 
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seu parceiro. Cabe destacar que neste modelo de trocas sociais, o que é valorizado em um 

parceiro pode variar de acordo com a cultura. Nesta mesma direção, apesar de não ser de 

uma perspectiva social, a noção de “valor de mercado” no processo de decisão por um 

parceiro amoroso, é também identificado no estudo de Pawlowski e Dunbar (1999), em 

que esses autores verificaram que o valor de mercado do sexo feminino é determinado, 

principalmente, pela capacidade reprodutiva da mulher, enquanto que o valor de mercado 

do sexo masculino é determinado, sobretudo, pela possibilidade de recursos que os 

homens apresentam. 

Ainda em relação à perspectiva da Psicologia Social acerca da atração interpessoal 

e da escolha de um parceiro, Michener et al. (2005) apontam que a atração inicial por uma 

pessoa é influenciada por normas sociais, atração física e processos de troca interpessoal, 

enfatizando que cada cultura especifica os tipos de relacionamento que as pessoas podem 

ter. Um exemplo disso é verificado nas normas de homogamia, as quais sugerem que os 

amigos, namorados e cônjuges sejam caracterizados pela semelhança de idade, raça, 

religião e status socioeconômico, onde diferenças em uma ou mais dimensões tornam uma 

pessoa menos adequada para algum tipo de relacionamento. 

Além das normas sociais que definem um parceiro “adequado”, há também as 

preferências dos indivíduos no que se refere à atratividade física. Em relação a isto, 

Michener et al. (2005) apontam que os padrões culturais influenciam os julgamentos 

estéticos das pessoas e as tornam suscetíveis ao estereótipo da atratividade, ou seja, a 

crença de que “o que é bonito é bom” indica que alguém que é atraente apresenta outras 

qualidades desejáveis, bem como se acredita que pessoas fisicamente atraentes podem 

receber tratamento preferencial, por esta razão, as pessoas tendem a gastar tempo e 

dinheiro buscando aumentar sua atratividade para os outros, consumindo produtos e 

serviços (roupas, jóias, cremes para cabelo, clínicas de estética, etc.) que as tornem 

parceiros desejáveis. 
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De acordo com Michener et al. (2005), outra questão relevante quanto à 

atratividade física é que as pessoas tendem a antecipar mais recompensas quando se unem 

àquelas mais atraentes. Por exemplo, um homem acompanhado de uma mulher atraente 

receberia mais atenção e prestígio do que se fosse visto com uma mulher não atraente e 

vice-versa. Neste sentido, segundo Swani e Furham (2008), a atração física é vista como 

interligada com a interação interpessoal, assim os indivíduos são atraídos pelos outros por 

uma série de razões, onde a aparência física é apenas uma delas e, desta maneira, a atração 

física não pode ser separada do contexto social em que os relacionamentos interpessoais 

acontecem.  

Além da atração física, outras questões precisam ser suscitadas neste contexto, 

como, por exemplo, a avaliação dos relacionamentos em termos de recompensas e custos 

que cada um provavelmente acarreta. Portanto, as pessoas tendem a ponderar resultados 

positivos e negativos em uma relação, sendo a mesma ideia apontada pelas teorias de 

troca, citadas anteriormente (Alferes, 2004). Ademais, torna-se importante acrescentar que 

o desenvolvimento das relações é influenciado também por um esquema de 

acontecimentos ou roteiros. Estes roteiros especificam a definição da situação (um 

encontro casual, um encontro amoroso ou um encontro de emprego, por exemplo), as 

identidades dos atores sociais envolvidos e o conjunto de comportamentos permitidos, 

sendo os meios de comunicação de massa uma das fontes principais para se “aprender” 

tais roteiros. Além de identificar os roteiros estabelecidos nos relacionamentos amorosos, 

fatores como a similaridade e as atividades compartilhadas são importantes para 

determinar se uma pessoa gostará ou não de outra (Michener et al., 2005). 

No que se refere à similaridade, Michener et al. (2005) apontam que o tipo de 

semelhança mais importante na atração interpessoal é aquela de atitudes, ou seja, o 

compartilhamento de crenças, opiniões, gostos e aversões. Para identificar as semelhanças 

de atitudes, Byrne (1961) desenvolveu um estudo utilizando o paradigma da atração por 
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um estranho, em que os participantes formam uma impressão do outro sem antes ter tido 

qualquer interação com ele, indicando que a atração dos participantes em relação ao 

desconhecido se associa positivamente com a porcentagem de afirmações que ele fez 

sobre as atitudes que estão de acordo com as atitudes dos próprios participantes. 

Acrescenta-se que esta semelhança de atitudes mostra o desejo que as pessoas têm de 

estabelecer coerência cognitiva, isto é, entre suas atitudes e as percepções das coisas e 

pessoas que elas gostam ou não. A importância da similaridade nos relacionamentos 

amorosos tem sido identificada em algumas pesquisas (Buss, 1984; Doosje, Rojahn, & 

Fischer, 1999; Figueredo, Sefcek, & Jones, 2006; Furnham, 2009). 

Em relação às atividades compartilhadas, observa-se que a participação em 

atividades satisfatórias para ambas as partes tem uma influência forte no desenvolvimento 

e na manutenção dos relacionamentos, além de ter sido apontado que o compartilhamento 

de atividades ou tarefas é um elemento preponderante para a previsão do gosto (Michener 

et al., 2005). A este respeito, destacam-se os estudos acerca das diferenças entre 

hipergamia, homogamia e hipogamia na escolha do parceiro. A hipergamia se refere à 

escolha do parceiro quando é dada mediante a possibilidade de adquirir maior prestígio e 

posição social favorável, unindo-se a um parceiro com maior qualidade e quantidade de 

recursos, tais como melhor escolaridade, melhor profissão, etc. Este padrão hipergâmico 

na escolha do parceiro tem sido mais evidenciado entre as mulheres, uma vez que estas em 

alguns contextos ainda possuem uma posição social inferior aos homens, com profissões 

menos valorizadas socialmente e salários menores, buscando obter sucesso se unindo a um 

parceiro de melhores condições que as suas em termos de recursos.  

Neste sentido, verifica-se que uma escolha hipergâmica se evidencia na seleção de 

um parceiro socialmente dominante (Buss, 1989; Sbruzzi, 2009). No caso dos homens, a 

falta de recursos socioeconômicos das mulheres é recompensada por seus recursos 

biológicos (idade, atratividade fisica, boa forma, etc), indicando que homens e mulheres 
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concordam com a troca desses recursos, de modo que se tornou um padrão evolutivamente 

estável (Sbruzzi, 2009).  

Entretanto, com a entrada da mulher no mercado de trabalho, assumindo muitas 

vezes as mesmas profissões que os homens e adquirindo o mesmo nível de escolaridade 

deles, contribuindo assim para mudanças em geral no mercado financeiro e profissional, 

verifica-se que isto tem influenciado na seleção de parceiros, onde estes também têm 

adotado um padrão homogâmico na sua escolha. Neste caso, esta se daria pela busca de 

parceiros com características e status social semelhantes entre homens e mulheres. A 

propósito, estudo recente de Hoffmann e Leone (2004) indica que mulheres com 

profissões qualificadas buscam parceiros com semelhanças de recursos educacionais, 

sendo que os recursos econômicos atualmente evidenciados nas mulheres se tornam 

gradativamente mais atraentes para os homens, uma vez que os homens passam a 

compartilhar a segurança financeira da família com suas esposas, não recaindo apenas 

sobre eles o papel de “sustentar” os filhos. Ressalta-se que a homogamia não diz respeito 

apenas a recursos financeiros, mas culturais e educacionais também, indicando que 

homens e mulheres tendem a escolher parceiros com nível de escolaridade e paridades 

culturais semelhantes, demonstrando que o mercado de casamentos muitas vezes acaba 

sendo socialmente segregado (Sbruzzi, 2009). 

Dessa forma, Sbruzzi (2009) realizou uma pesquisa em um contexto nordestino 

buscando identificar se mulheres de baixa renda escolheriam seus parceiros com base em 

uma orientação hipergâmica ou homogâmica. Esta autora verificou que o grupo de 

mulheres com maior escolaridade e recurso financeiro tiveram uma escolha homogâmica e 

estas também apresentaram maior autoestima, sendo mais exigentes na escolha do 

parceiro, indicando que a autoimagem pode interferir nas avaliações de um parceiro 

potencial. Contrariamente, as mulheres com menor escolaridade e baixa condição 
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financeira, apresentaram menor autoestima e fizeram suas escolhas de modo hipergâmico 

e menos exigente.  

Por fim, verifica-se que a escolha do parceiro é determinada por uma série de 

atributos ou características consideradas desejáveis que o pretenso candidato precisaria ter 

para ser possível iniciar e manter um relacionamento amoroso, podendo a escolha por tais 

atributos ser investigada a partir de perspectivas evolucionistas e sociais. Diante do 

exposto, torna-se necessário neste momento apreender como os atributos têm sido 

mensurados na literatura.  

1.2.3. Mensuração dos atributos desejáveis do parceiro ideal 

 

Geralmente os atributos ou as características desejáveis do parceiro ideal são 

medidos a partir de uma única pergunta específica e, no caso de estudos que empregam 

múltiplos itens, o número e a qualidade destes têm sido variados, o que pressupõe que não 

há consenso entre pesquisadores sobre quais atributos precisariam ser considerados para 

mensurar a escolha do parceiro ideal, bem como se verifica que são escassas pesquisas que 

investigam os atributos desejáveis de um parceiro a partir de dimensões ou fatores que 

agrupem os itens isolados (Gouveia, Gonçalves, Gomes, Freires, & Coelho, no prelo; 

Shackelford, Schmitt, & Buss, 2005).   

De acordo com Shackelford et al., (2005), o instrumento mais amplamente 

difundido sobre os atributos desejáveis do parceiro ideal consta de 18 características, 

tendo sido primeiramente administrado em 1939 em estudantes universitários e, 

posteriormente, em pessoas da população geral; por exemplo, Buss (1989) o empregou 

com quase 10.000 participantes de 37 culturas. Entretanto, Buss e Barnes (1986), 

Goodwin e Tang (1991) e Gangestad e Simpson (2000) utilizaram outros atributos de 

preferências em um parceiro, que também se tornaram populares. Estas medidas variavam 
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de 15 a 75 itens, sendo avaliados individualmente, sem pressupor qualquer dimensão 

subjacente.  

Porém, com a finalidade de identificar dimensões de preferência por um parceiro, 

Buss e Barnes (1986), submetendo até 75 atributos a uma análise fatorial, identificaram 

nove fatores, com destaque para: amável-atencioso, socialmente excitante e tranquilo-

adaptável, os quais são fatores comumente identificados. Em outro estudo Fletcher, 

Simpson, Thomas e Giles (1999) encontraram três fatores: calor-confiabilidade, 

vitalidade-atração e status-recursos.  

Por sua vez, Simpson e Gangestad (1992) analisaram 15 atributos, os quais se 

agruparam em dois fatores, descritos como seguem: (1) qualidades pessoais/parentais 

(responsabilidade, gentileza e compreensão, senso de humor, personalidade estável, 

valores e crenças similares) e (2) atração/status social (atração física, sensualidade, 

recursos financeiros e status social). No entanto, percebe-se que esta estrutura permitiu o 

agrupamento de variáveis pouco semelhantes entre si, como atributos de realização (e.g., 

recursos financeiros, status social) e sexualidade (atração física, sensualidade). Ademais, a 

partir do índice de congruência, tais autores verificaram que esta estrutura fatorial era 

similar entre homens e mulheres (Coeficientes de Tucker de 0,96 e 0,97, respectivamente).  

Em outro estudo, Goodwin e Tinker (2002), buscando conhecer a relação entre 

valores e preferência por um parceiro ideal, utilizaram o instrumento desenvolvido por 

Buss e Barnes (1986). Este compreende uma lista de 13 características de atratividade de 

um parceiro ideal, sendo os participantes solicitados a indicar dentre tais características 

quais as mais ou menos atrativas. Tal lista incluiu os seguintes atributos: cuidadoso/ 

compreensivo, inteligente, fácil personalidade, saudável, excitante, fisicamente atraente, 

querer ter filhos, criativa, boa capacidade de obter recursos, caseira, de boa família, alto 

nível de escolaridade e religião. Porém, neste caso não foi admitida qualquer estrutura 

subjacente a este conjunto de itens. 
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Apesar de algumas vezes serem considerados diferentes atributos desejáveis de um 

parceiro ideal, identificam-se também pesquisas que têm em conta características em 

comum. Por exemplo, alguns estudos geralmente têm identificado dimensões como 

''bondade, carinho'' (Buss & Barnes, 1986; Fletcher et al., 1999), ''status social, recursos 

financeiros'' (Buss & Barnes, 1986; Fletcher et al., 1999; Parmer, 1998; Regan, Levin, 

Sprecher, Christopher, & Cate, 2000) e “atração física, saúde” (Fletcher et al, 1999; 

Gangestad & Simpson, 2000; Kenrick et al., 1990; Parmer, 1998; Regan et al., 2000). 

Diante do exposto, Shackelford et al., (2005) realizaram um estudo com o objetivo 

de identificar fatores ou componentes qualitativamente similares que poderiam sugerir a 

possibilidade de um conjunto de dimensões universais de preferências por um parceiro. 

Assim, utilizaram um banco de dados de preferências com pontuações dadas por mais de 

dez mil participantes localizados em seis continentes e cinco ilhas (Buss, 1989). Os 

resultados deste estudo revelaram quatro dimensões de atributos desejáveis de um  

parceiro: amor vs. status / recursos, dependência / estabilidade vs. boa aparência / saúde, 

educação / inteligência vs. desejo de constituir família / ter filhos e sociabilidade vs. 

religião similar, as quais se mantiveram presentes nas mais diversas culturas e países, 

além de serem dimensões semelhantes identificadas em estudos anteriores (Fletcher et al., 

1999; Gangestad & Simpson, 2000; Kenrick et al, 1990; Parmer, 1998; Regan et al., 

2000). 

Com o objetivo de viabilizar estudos futuros nesta área, Gouveia et al. (no prelo) 

desenvolveram no contexto brasileiro a Escala de Atributos do Parceiro Ideal (EAPI), 

reunindo evidências de sua estrutura fatorial e consistência interna. Por exemplo, uma 

análise de Componentes Principais apontou como adequada uma estrutura multifatorial da 

EAPI, com cinco componentes: atlética (α = 0,80), afetuosa (α = 0,80), tradicional (α = 

0,61), sociável (α = 0,68) e realizada (α = 0,60). Além disso, uma análise fatorial 

confirmatória sugeriu como aceitável esta estrutura multifatorial, tendo cada fator reunido 



49 

 

quatro itens: ² (160) = 298,92, p < 0,001, ² / gl = 1,81, GFI = 0,89, AGFI = 0,85, CFI = 

0,86, RMSEA = 0,061 (IC90% = 0,049-0,072) e Pclose = 0,058. Sendo, portanto, uma 

medida psicometricamente adequada à realidade brasileira e, por isso, é tida em conta para 

mensurar atributos desejáveis do parceiro na presente tese. Neste instante, faz-se 

necessário apresentar a relação dos atributos desejáveis do parceiro ideal com algumas 

variáveis na literatura científica. 

 

1.2.4. Correlatos de atributos desejáveis do parceiro ideal  

Nos últimos anos, a temática dos atributos desejáveis do parceiro ideal tem sido 

abordada no âmbito da Psicologia e sido tema de pesquisas mais diversas, sobretudo com 

ênfase na perspectiva evolucionista, aonde a escolha do parceiro vem acompanhada 

principalmente de diferenças entre os sexos, partindo de processos evolutivos de 

adaptação das espécies, bem como no contexto da psicologia social, em que a temática 

tem sido investigada sob o ângulo contextual e cultural, com destaque para variáveis como 

papéis sociais de gênero, sexismo, classe social e orientações política, religiosa e 

valorativa. 

A este respeito, em estudo buscando identificar diferenças entre sexo na escolha do 

parceiro, Furnhan (2009) identificou que características de personalidade dos participantes 

foram preditoras da preferência por traços de personalidade dos parceiros, evidenciando a 

ideia de que as pessoas buscam parceiros que possuem características semelhantes às suas. 

Neste mesmo estudo, também foram encontradas diferenças no que se refere à orientação 

valorativa, uma vez que os participantes que indicaram possuir uma ideologia 

conservadora enfatizaram a importância da compatibilidade religiosa na escolha de um 

parceiro com quem se relacionar. 

Nesta mesma direção, Garcia e Maciel (2008), em estudo com o objetivo de 

investigar a influência da religião na escolha de um parceiro estável entre jovens membros 
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de comunidades evangélicas históricas (Igreja Presbiteriana) e neopentecostais (Igreja 

Universal do Reino de Deus) de Vitória (ES), identificaram que a religião influencia nas 

expectativas dos jovens quanto ao relacionamento romântico, tanto com respeito ao perfil 

esperado do futuro cônjuge ou parceiro estável (alvo) quanto às estratégias empregadas 

pelo indivíduo na busca dessa pessoa. Estes achados sugerem que a religiosidade, 

enquanto um valor social ligado às tradições e normas das sociedades, pode ser relevante 

para a compreensão da escolha de um parceiro ideal. A busca por um parceiro da mesma 

religião ou denominação, segundo tais autores, justifica-se pelo fato de que pesquisas têm 

indicado que casais que frequentam a mesma Igreja apresentam níveis mais altos de 

religiosidade, tendendo a enfatizar a religião na criação de seus filhos. Além disso, a 

religião também influenciou os princípios morais dos jovens em relação ao namoro e ao 

casamento, isto é, atribui-se importância à virgindade até o casamento. 

Em outro estudo, realizado por Eagly e Wood (1999), psicólogos sociais, 

argumentam que os homens têm mais propensão de serem mais altos do que as mulheres e 

que esta diferença de tamanho leva à criação de sistemas sociais e divisões de trabalho que 

exacerbam ou simplificam diferenças de gênero. Neste sentido, a preferência das mulheres 

por homens com recursos e status social pode ser um reflexo da baixa posição social da 

mulher. Ademais, nesta mesma perspectiva é indicado, por exemplo, que as mulheres 

preferem homens mais altos porque isso foi socialmente aprendido.  

Partindo de uma perspectiva não evolucionista, alguns pesquisadores buscam 

variáveis mais sociais para explicar a escolha do parceiro, como, por exemplo, atitudes 

sexistas, indicando que há diferença na escolha do parceiro quando homens e mulheres 

apresentam atitudes sexistas benevolentes ou hostis (por exemplo, Johannesen-Schmidt & 

Eagly, 2002). Nesta linha, de acordo com Glick e Fiske (1996) estes dois tipos de atitudes 

sexistas incorporam expectativas a respeito dos papéis que homens e mulheres podem 

assumir na sociedade. O sexismo hostil (SH) que descreve atitudes de hostilidade frente a 
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mulheres que não se conformam com papéis de gênero tradicional e desafiam o poder 

masculino; e o sexismo benevolente (SB) coloca as mulheres como sendo maravilhosas, 

porém frágeis e que, por isso, necessitariam ser protegidas e providas pelos homens, 

ressaltando-se que, embora este tipo de sexismo benevolente expresse certa atitude 

positiva frente às mulheres, acaba reforçando o domínio masculino por apontar que elas 

são mais fracas e mais adequadas para desempenharem papéis de gênero convencional. 

 Quanto ao aspecto anteriormente indicado, Eastwick et al. (2006), em pesquisa 

realizada em nove países, encontraram que o SB foi associado com maior preferência por 

parceiros mais velhos com bons recursos financeiros, particularmente entre as mulheres. 

Em outra pesquisa, Sibley, Wilson e Duckitt (2007) observaram que o SH foi importante 

entre os homens para aumentar a preferência por mulheres jovens e atraentes, em que a 

beleza física da mulher seria uma espécie de “troféu” para eles, reforçando seu status e 

poder por demonstrar sua habilidade para atrair parceiras valorizadas. Nesta mesma 

direção, Travaglia, Overall e Sibley (2009), em outro estudo realizado na Nova Zelândia 

com 477 participantes, identificaram que as mulheres deram maior importância a status e 

recursos do parceiro, principalmente quando apresentavam pontuação alta em SB. Por 

outro lado, os homens deram mais importância a características como atratividade e 

vitalidade na parceira, sobretudo quando apresentavam maior SH. Tais achados apontam 

que ideologias sexistas promovem diferentes tipos de preferências por um (a) parceiro (a).  

Ainda desde a perspectiva social, Doosje, Rojahn e Fischer (1999), em estudo 

realizado na Holanda, buscaram verificar como a preferência por um parceiro pode ser 

influenciada por variáveis sociodemográficas, como idade, orientação política e nível de 

escolaridade. Seus resultados apontaram que homens e mulheres que deram menos 

importância a valores igualitários e que possuíam baixa escolaridade preferiram parceiros 

com mais recursos. Estes autores também encontraram que os homens deram maior 

importância à atratividade física do que o fizeram as mulheres; entretanto, ressaltam que 
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isto não depende só do gênero, uma vez que pessoas mais jovens, com baixa escolaridade 

e orientação política de “direita” valorizaram mais a aparência física do parceiro, 

independente do gênero.  

No contexto brasileiro, Otta, Queiroz, Campos, Silva e Silveira (1998) realizaram 

uma pesquisa visando identificar a escolha de parceiros heteressoxuais com base na idade, 

fundamentando-se em 3.000 proclamas de casamento publicadas no jornal Diário de 

Notícias de São Paulo, em setembro e outubro de 1996. A publicação de proclamas é um 

requisito formal para a legalização de uma união civil. De modo geral, os homens 

preferiram se casar com parceiras mais novas que eles, aumentando essa diferença de 

idade à medida que se situavam em faixas etárias mais avançadas. A única exceção ficou 

por conta daqueles que se casaram muito jovens, com menos de 20 anos, que buscaram 

parceiras um pouco mais velhas do que eles mesmos. As mulheres jovens, por sua vez, 

casaram-se com homens mais velhos, mas esta tendência diminuiu com o aumento da 

idade, chegando a se inverter nas faixas etárias mais avançadas. 

No que se refere à variável idade na escolha do parceiro, segundo o modelo 

evolucionista, os homens tendem a buscar parceiras mais novas, em função da capacidade 

reprodutiva delas. Já as mulheres buscam homens capazes de garantir os recursos 

necessários à sua manutenção e de uma futura prole. Assim, dada à natureza das pressões 

seletivas, estes homens foram em geral os indivíduos mais velhos (Buss, 1989, 2003). 

Ademais, ao contrário do que ocorre com a fertilidade feminina, a masculina não sofre 

decréscimo acentuado com a idade (Menken, Trussell, & Larsen, 1986), o que pode 

favorecer que busquem mulheres mais jovens, talvez explicando o fato de constituírem 

uma segunda família. 

Por outro lado, os psicólogos sociais apresentam uma justificativa sóciocultural 

para o padrão de preferência pela idade do parceiro, baseada na assimetria de poder entre 

os sexos (Wiederman & Allgeier, 1992). Neste caso, a exclusão das mulheres da estrutura 



53 

 

de poder, associada ao fato de serem vistas como objetos de troca, explicaria o fato de elas 

buscarem nos parceiros românticos/sexuais maiores possibilidades de aquisição de 

recursos e poder. As mulheres tendem a valorizar recursos financeiros, status social e 

poder, encontrados mais frequentemente em homens mais velhos (Kenrick & Keefe, 

1992). Os homens, em contrapartida, valorizam a beleza física da parceira e seu valor 

como objeto sexual. Assim, a atratividade física, atributo das mulheres jovens, tornou-se 

um valor social apreciado pelos homens. Homens com parceiras fisicamente atraentes são 

percebidos de forma muito mais favorável do que aqueles cujas parceiras exibem menos 

atrativos (Michener et al., 2005). 

Outra variável que tem sido utilizada para compreender a escolha do parceiro é a 

transgeracionalidade, onde, a partir da visão do relacionamento de seus pais, o indivíduo 

criaria um esquema de como se relacionar com um parceiro, o que inclui a expressão de 

afeto, o manejo das dificuldades e a resolução de conflitos, indicando que a escolha do 

parceiro estaria relacionada com os modelos parentais. Assim, expectativas, valores e 

ideias de quais características seriam desejáveis no parceiro escolhido, seriam 

transmitidos, em grande parte, pelas famílias de origem (Ângelo, 1995; Carter & 

McGoldrick, 1995). 

Na direção do previamente relatado, Silva, Menezes e Lopes (2010) realizaram um 

estudo com o objetivo de compreender as motivações para a escolha do cônjuge, 

considerando a transgeracionalidade e a busca por similaridade e complementaridade, 

contando com a participação de cinco casais de noivos. Com base em entrevistas, estes 

autores identificaram que nos discursos dos participantes houve influência do modelo de 

relacionamento conjugal dos seus pais como algo a ser seguido ou evitado, o que indica 

que a transgeracionalidade pode ser uma variável importante na escolha do futuro cônjuge. 

No que se refere aos resultados sobre similaridade ou complementaridade, verificou-se 

maior prevalência nas falas dos participantes na direção da escolha do cônjuge a partir de 
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similaridade, havendo poucas menções a relevância de diferença, o que denota que os 

casais deste estudo escolheram seus parceiros mais por semelhança entre eles do que em 

função de diferença (complementaridade). 

Ainda no que se refere à escolha do parceiro com base na similaridade ou 

complementaridade, Buston e Emlen (2003) realizaram um estudo com o objetivo de 

verificar se a preferência por um parceiro seria baseada na percepção que o indivíduo teria 

de si mesmo como um parceiro em longo prazo. Esta pesquisa foi realizada com 978 

heterossexuais residentes em Nova Iorque, com idades variando de 18 a 24 anos; os 

autores avaliaram primeiro a importância dada a 10 atributos em um parceiro em longo 

prazo e, em seguida, avaliaram a percepção de si mesmos com respeito aos mesmos 

atributos. Neste sentido, os resultados indicaram que tanto homens como mulheres que se 

percebiam como altamente desejáveis foram significativamente mais seletivos na 

preferência por um parceiro. Estes pesquisadores identificaram que quando os atributos 

foram agrupados em quatro categorias evolutivamente relevantes (riqueza e status, 

compromisso familiar, aparência física e fidelidade sexual), a maior quantidade de 

variação na seletividade de preferência por um parceiro em cada categoria foi explicada 

por meio da autopercepção na mesma categoria de atributos. Portanto, segundo tais 

autores, isto sugere que na sociedade ocidental os indivíduos não usam a regra “os opostos 

se atraem” ou a “atração através do potencial reprodutivo”; contrariamente, a regra de 

decisão na escolha de parceiros em longo prazo seria baseada na preferência por parceiros 

semelhantes a si mesmos em uma série de características. 

Em resumo, é possível concluir que há uma diversidade de variáveis que podem ser 

relevantes para compreender o processo de decisão por um parceiro em potencial. 

Contudo, previamente a eleição das variáveis de interesse, faz-se necessário conhecer em 

que medida os critérios adotados por homens e mulheres na escolha do parceiro ideal 

visam objetivos e/ou metas distintos, sendo este tema abordado no capítulo a seguir.  
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CAPÍTULO 2. DIFERENÇAS COGNITIVAS E AFETIVAS SEGUNDO O 

GÊNERO  
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O objetivo do presente capítulo é apresentar uma revisão da literatura de algumas 

características que têm sido verificadas como mais prevalentes em homens (e.g., abertura 

à mudança, busca de sensações, agressividade, competição e esquemas de gênero 

masculino; Arnett, 1994; Buss & Perry, 1992; Sisto, Bartholomeu, Rueda, & Granado, 

2005; Zuckerman, 1994) e mulheres (e.g., amabilidade, contágio emocional, sentimento 

de constrangimento, cooperação e esquemas de gênero feminino; Doherty, 1997; 

Gouveia, Guerra, Santos, Rivera, & Singelis, 2007; Gouveia, Singelis, Guerra, Rivera, & 

Vasconcelos, 2006; Singelis & Sharkey, 1995). Neste sentido, inicia-se com uma breve 

discussão distinguindo sexo e gênero e, em seguida, ressalta-se de maneira mais detalhada 

as diferenças entre homens e mulheres a partir de características cognitivas e afetivas, 

respectivamente. 

 

2.1. Diferenças entre sexo e gênero 

 

Com o propósito de melhor conhecer diferenças entre homens e mulheres, faz-se 

necessário previamente compreender as diferenças entre sexo e gênero. De maneira geral, 

pode-se apontar que sexo e gênero são categorias separadas; enquanto o sexo se refere a 

atributos físicos anatômicos já determinados, apresentando, assim, uma descrição 

biológica, o gênero diz respeito à distinção entre atributos culturais alocados a cada um 

dos sexos e à dimensão biológica dos seres, isto é, homem ou mulher, apresentando, neste 

caso, uma descrição sóciocultural e não biológica (Heilborn, 1994; Money & Ehrhardt, 

1972). Neste sentido, percebe-se que o sexo indica características evolutivas da espécie 

humana, a partir das quais, na história da humanidade, homens e mulheres desenvolveram 

funções que lhes proporcionaram diferentes habilidades e potencialidades responsáveis 

pelo sucesso de sua evolução e que, segundo a teoria evolucionista, têm consequências no 

comportamento do homem até os dias atuais (Caminha, n.d.).  
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Como exemplo de tais habilidades e potencialidades, pode-se citar que entre os 

homens cabia a responsabilidade pela proteção de seu território, sendo necessário para 

tanto, reconhecer rastros e diferenciar sons emitidos de animais, aprender a construir e 

utilizar ferramentas para o seu trabalho, bem como desenvolver a arte da luta para proteger 

seus descendentes. Verifica-se, portanto, que estas atividades proporcionaram ao homem o 

desenvolvimento de um cérebro mais sistematizador (Baron-Cohen, 2004; Buss, 2009).  

Em relação às mulheres, cabia-lhes desempenhar o papel de boa reprodutora, 

cuidando adequadamente de seus filhos, demandando desenvolver habilidades para 

decifrar o choro da criança, contribuindo para um desenvolvimento mais saudável de seus 

filhos com repercussões para as futuras gerações. Como passava mais tempo na 

comunidade cuidando de sua prole, tinha a chance de conviver mais com as outras 

pessoas, desenvolvendo maior facilidade para fazer e manter amigos, contribuindo para o 

aumento do bem-estar entre as comunidades e a convivência estável e, consequentemente, 

reduzindo o risco de agressão entre os adultos. Assim, a mulher desenvolveu 

evolutivamente um cérebro considerado mais empatizador (Baron-Cohen, 2004; Buss, 

2009). 

O livro intitulado “Diferença essencial: A verdade sobre o cérebro de homens e 

mulheres”, de Simon Baron-Cohen (2004), é uma obra importante quando se busca 

compreender as diferenças entre homens e mulheres. De acordo com este autor, o cérebro 

feminino é predominantemente programado para a empatia, enquanto o masculino o é 

predominantemente para sistemas de construção e compreensão. No caso, a empatia é 

definida como a capacidade de identificar emoções e pensamentos de outra pessoa, 

respondendo a eles com uma emoção apropriada. Por outro lado, sistematização é a 

capacidade de analisar, explorar e construir um sistema, operarando sobre dados de 

entrada e produzindo resultados, recorrendo a regras do tipo causa e efeito (Baron-Cohen, 

2004). Sistematização e empatia, segundo este autor, são processos bastante diferentes que 
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possuem fundamentos na neuropsicologia, estando vinculados a conjuntos independentes 

de regiões do cérebro humano. Pode-se dizer que a empatia funciona para se tirar 

conclusões sobre o comportamento de um indivíduo, sendo necessária uma aproximação 

para que seja possível reconhecer que a interação ocorre entre duas pessoas e que os 

sentimentos umas das outras se afetam. Já a sistematização serve para fazer uma previsão 

de quase tudo, onde é preciso um distanciamento de modo a monitorar a informação e 

determinar os fatores que a fazem variar.  

Alguns comportamentos de homens e mulheres evidenciam a presença de maior 

empatia nas mulheres e maior sistematização nos homens. Por exemplo, as mulheres 

compartilham mais frequentemente o sofrimento emocional de um amigo do que os 

homens; as mulheres são mais sensíveis às expressões faciais, à exceção da raiva, e 

decodificam mais uma comunicação não-verbal do que o fazem os homens; e elas também 

tendem a valorizar o desenvolvimento de relacionamentos altruístas e recíprocos, que 

requerem boa capacidade de empatia, enquanto os homens tendem a valorizar mais o 

poder, a política e a competição. Homens e mulheres demonstram agressão, mas de formas 

diferentes; a agressão praticada pelos homens é mais direta (e.g., empurrar, bater, socar), 

já aquela apresentada pelas mulheres é mais indireta (e.g., fofocar, excluir, comentar 

maldosamente sobre os demais). As escolhas profissionais também refletem tais 

diferenças, pois a mulheres buscam profissões que requeiram capacidade de maior 

comunicação e compreensão entre as pessoas (e.g., enfermagem, psicologia, serviço 

social), enquanto os homens buscam profissões caracterizadas pela utilização da lógica e 

dos sistemas (e.g., engenharia, física, matemática).  

Diversas outras diferenças podem ser observadas, que variam desde os estilos de 

brincadeiras de meninos e meninas até os relacionamentos amorosos entre homens e 

mulheres (Baron-Cohen, 2004). Entretanto, este autor procura esclarecer que, apesar de as 

mulheres terem tendência à empatia e os homens a terem à sistematização, estas diferenças 
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ligadas ao cérebro são relativas às médias estatísticas. Portanto, homens e mulheres 

possuem as duas capacidades de empatia e sistematização, mas podendo variar de pessoa 

para pessoa. Porém, no geral estas são apresentadas mais comumente por mulheres e 

homens, respectivamente. 

Diante do exposto, percebe-se que existem diferenças evolutivas entre homens e 

mulheres, as quais se referem ao sexo biológico; não obstante, verifica-se que na história 

da humanidade a sociedade tem oferecido crenças e ideologias sobre os gêneros masculino 

e feminino, que apóiam e legitimam os papéis que devem assumir homens e mulheres. 

Sabe-se, portanto, que a sociedade está impregnada de ideologias que servem, de certa 

forma, como guias e justificativas de condutas dos indivíduos, legitimando e contribuindo 

para que homens e mulheres adotem certos esquemas psicológicos, biológicos e 

condutuais a respeito da formação de papéis sexuais (Baron-Cohen, 2004; Paéz, Torres, & 

Echebarría, 1990); Isso torna relevante compreender aspectos relacionados com as 

diferenças entre homens e mulheres sob uma perspectiva também sóciocultural, onde se 

configura a perspectiva de gênero. 

De acordo com Scott (1990), o uso do termo gênero foi iniciado por um 

movimento de feministas estadunidenses na década de 1980, as quais atribuíam as 

diferenças entre homem e mulher basicamente às contingências sociais e recusavam a 

diferença biologicamente essencial conferida à terminologia sexo, apontando para a 

construção e definição sociais da identidade subjetiva de homens e mulheres. Entende-se, 

pois, por identidade de gênero o conjunto de traços construídos na esfera social e cultural 

por uma dada sociedade, que definem consequentemente quais os gestos, os 

comportamentos, as atitudes, os modos de se vestir, falar e agir de forma semelhante para 

homens e mulheres (Stoller, 1993). Este mesmo autor define identidade de gênero nos 

seguintes termos: 
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Uma mescla de masculinidade e feminilidade em um 

indivíduo, significando que tanto a masculinidade como a 

feminilidade são encontradas em todas as pessoas, mas em 

formas e graus diferentes. Isso não é igual à qualidade de ser 

homem ou mulher, que tem conotação com a biologia: a 

identidade de gênero encerra um comportamento 

psicologicamente motivado (Stoller, 1993, p. 28). 

 

Entretanto, é possível encontrar indivíduos masculinos ou femininos que não 

necessariamente pertencem ao seu sexo biológico, e que podem fazer uma escolha afetiva 

e sexual do sexo oposto ao seu. Ademais, acrescenta-se que a identidade de gênero 

começa com a percepção de que se pertence a um sexo e não a outro. Esta percepção será 

dada inicialmente pelo processo de socialização enfatizado pelos pais, posteriormente 

pelos amigos e por aquilo que a cultura vai definir como papéis masculinos e femininos. Já 

o núcleo da identidade de gênero dá a convicção de que a atribuição de seu sexo e dos 

papéis a ele relacionados foi correta. Neste sentido, os pais, ao saberem que terão um 

menino (ou menina), iniciam um processo que, em função do que consideram ser a 

masculinidade (ou feminilidade), fará com que encoragem certos comportamentos, 

enquanto outros serão desestimulados. Por exemplo, escolha do nome, estilo de roupas, 

maneira de carregar a criança e tipos de jogos irão constituir a maior parte da “formação” 

da criança para o desenvolvimento de sua identidade de gênero (Stoller, 1993). 

Outro conceito que é utilizado para compreender gênero são os chamados 

esquemas de gênero. De forma geral, o esquema cognitivo é definido como um 

agrupamento estruturado de conceitos, envolvendo conhecimentos genéricos, que, uma 

vez estruturado, funcionará como uma lente capaz de filtrar as informações para torná-las 

consistentes à estrutura do esquema, resultando desta organização um padrão perceptível 
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que será utilizado como base para futuros julgamentos, decisões, inferências ou predições 

sobre o self (Markus, 1977). 

No contexto da psicologia do gênero, a noção de esquema passou a ser utilizada 

com o propósito de conhecer como se forma e se representa mentalmente o gênero, 

surgindo o conceito de esquemas de gênero masculino ou feminino (Barberá, 1998). 

Segundo Markus (1977), alguns indivíduos utilizam em suas autodescrições características 

que compõem os conceitos de masculinidade e feminilidade, e para estes estas 

características são partes constitutivas do self e, portanto, relevantes em suas 

autodescrições.  

Quando estimulados, os autoesquemas relacionados com o gênero tendem a se 

agrupar formando unidades de funcionamento específicas (os esquemas de gênero). Desta 

forma, indivíduos com autoesquemas relacionados à masculinidade, quando estimulados, 

agrupam estes autoesquemas, formando uma rede de associações cognitivas (o esquema 

masculino), ocorrendo o mesmo em indivíduos portadores de autoesquemas relacionados à 

feminilidade, que quando estimulados agrupam tais autoesquemas, formando o esquema 

feminino. Entretanto, ressalta-se que indivíduos esquemáticos masculinos e femininos não 

possuem conhecimentos relativos à feminilidade e à masculinidade, respectivamente. Mas, 

sim, que os conhecimentos que possuem não são relevantes em suas autodescrições 

(Giovoni & Tamayo, 2000; Markus, 1977). 

A noção atual de esquemas de gênero vai de encontro à percepção que surgiu a 

partir da década de 1970, onde ocorreu um rompimento da relação entre os componentes 

biológicos do sexo e aqueles psicológicos da identidade de gênero, uma vez que passou a 

se compreender que os traços de masculinidade e feminilidade, enquanto manifestações de 

gênero, não ficariam limitados ao fato de o indivíduo ser homem ou mulher (Barberá, 

1998). Neste sentido, independente do componente biológico, os indivíduos podem 

apresentar esquemas de gênero tanto masculinos quanto femininos, mas espera-se que os 
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homens apresentem mais esquemas masculinos, enquanto que as mulheres apresentariam 

em suas autodescrições esquemas mais aqueles femininos. 

No que se refere às emoções, Algoe, Buswell e DeLamater (2000) realizaram uma 

revisão de pesquisas acerca das diferenças de gênero e concluíram que a população geral 

acredita na existência de uma diferença na frequência da experiência e expressão de 

determinadas emoções por parte de homens e mulheres. Eles também afirmaram que 

algumas emoções são, de fato, vivenciadas e expressas com maior frequência por 

mulheres; são as chamadas emoções femininas, que incluem felicidade, vergonha, medo e 

constrangimento. Por outro lado, outras são mais tipicamente vivenciadas por homens, 

como orgulho, desprezo e raiva. 

Neste sentido, faz-se necessário apresentar algumas características são mais 

prevalentes em homens e aquelas mais identificadas em mulheres, considerando que tais 

diferenças possuem tanto uma influência evolucionista, de diferenças de sexo enquanto 

algo biológico, como social, por meio da cultura e do contexto social imediato. Neste 

sentido, optou-se por discorrer sobre dois grupos de características: cognitivas, 

consideradas como um conjunto de variáveis verificadas como mais tipicamente 

descritoras dos homens, e afetivas, que compreendem um conjunto de variáveis 

identificadas como mais evidentes em mulheres. Apesar de homens e mulheres poderem 

apresentar ambos os tipos de características, busca-se enfatizar mais as diferenças com o 

intuito de facilitar o estudo da escolha do parceiro, considerando algo essencial para esta 

temática.  

 

2.2. Características cognitivas 

 

Entre as características mais prevalentes nos homens, pode-se destacar a busca de 

sensações. De acordo com Zuckerman (1994), a busca de sensações é um traço que 

descreve a tendência do indivíduo em procurar sensações e experiências novas, variadas, 



63 

 

complexas e intensas, estando disposto a correr riscos com o objetivo de satisfazer tais 

sensações. Este traço engloba diversas facetas, como desinibição, busca de emoções 

(entusiasmo), necessidade de aventura, necessidade de novas experiências e 

suscetibilidade ao tédio (Carton, Jouvent, & Widlöche, 1994), apresentando-se em todos 

os indivíduos, variando apenas em intensidade; atinge maior pico entre os 16 e 20 anos, 

sendo mais encontrado em homens. A busca de sensações está ligada a características 

bioquímicas; o indivíduo “buscador de sensações” se caracteriza por uma atividade alta 

dos sistemas cerebrais encarregados de regular a sensibilidade às experiências gratificantes 

(Zuckerman, 1994). 

Dentre algumas características comuns aos chamados altos buscadores de 

sensações estão as atitudes positivas em relação à emoção ou alegria, e expressões mais 

desinibidas. Assim, espera-se que a busca de sensações prediga uma abertura à mudança, 

uma atitude receptiva em relação às novas experiências e a habilidade para tolerar 

sensações e ideias que são comumente estranhas para a maioria das pessoas. Tais 

indivíduos são também considerados como mais sociáveis, impetuosos, assertivos, 

atrevidos e demonstram menos medo (Aluja, 1990; Zuckerman, 1994). 

Diversas são as variáveis que estão relacionadas com o construto de busca de 

sensações. No que tange às relações entre sexo e idade, por exemplo, já foi verificado que 

os adolescentes do sexo masculino apresentaram maior tendência para busca de sensações, 

assim como uma relação negativa com a idade, isto é, pessoas mais velhas tendem a 

presentar menor pontuação em medidas deste traço (Arnett, 1994; Roth & Herzberg, 2004; 

Zuckerman, 1994). 

 No contexto brasileiro, em um estudo realizado por Vasconcelos, Gouveia, 

Pimentel e Pessoa (2008), procurou-se investigar a contribuição de traços de personalidade 

como busca de sensações, neuroticismo e extroversão na explicação de condutas 

socialmente desviantes em jovens. Os resultados revelaram que a busca de sensações foi o 
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que melhor explicou as condutas desviantes, bem como foi constatado que em relação à 

variável sexo, os homens pontuaram mais alto do que as mulheres tanto em condutas 

antissociais como delitivas. Estes achados confirmam o que aponta Zuckerman (1994) 

acerca dos altos buscadores de sensações, que têm algo de antissocial em seu senso, 

agindo de forma não-conformista e valorizando situações de risco. Em consonância com 

este autor, ressalta-se, ainda, que homens com idades entre 16 e 20 anos são mais 

prováveis apresentar tais condutas (Formiga, 2002).  

Outra característica que se encontra na literatura como mais prevalente em homens 

é a agressividade. As condutas agressivas podem ser definidas como ações intencionais 

que machuquem ou irritem alguém, física ou emocionalmente, sendo que o maior 

problema nesta definição é mensurar o componente de intencionalidade (Sisto, 2003). A 

este respeito, Buss e Perry (1992) propõem uma estrutura que procura relacionar quatro 

dimensões da agressão, sendo a hostilidade o componente cognitivo da agressão, o qual 

seria o desencadeador do componente afetivo (raiva) e estes produzindo o comportamento 

propriamente agressivo (agressão física e agressão verbal).  

Quanto à variável sexo no que se refere à agressão, podem ser identificadas na 

literatura manifestações agressivas de forma diferenciada entre homens e mulheres 

(Fillmore & Weafer, 2004; Wells & Graham, 2003). Nesta direção, alguns estudos 

apontam que as agressões físicas são mais características do sexo masculino em 

comparação à agressão verbal; enquanto que no caso das pessoas do sexo feminino, estas 

demonstram maior uso de estratégias indiretas de agressão (Sisto, 2003). 

Sisto, Bartholomeu, Rueda e Granado (2005), em estudo realizado no contexto 

brasileiro, procuraram diferenciar manifestações agressivas em razão do sexo de 

estudantes universitários. Alguns dos resultados encontrados sugeriram que os homens 

tenderam a importunar mais as outras pessoas, destruir coisas que não lhes pertenciam, 

enganar e violar regras, desrespeitando a segurança própria e alheia. Também culparam 
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vítimas por coisas que fizeram, praticaram coação para obter favorecimentos, além de não 

demonstrarem arrependimento por seus atos e agredirem pessoas e animais. Por sua vez, 

manifestações como ser manipulador, irritadiço, usar de ataques de birra para alcançarem 

objetivos, brigar excessivamente, humor deprimido e baixa tolerância a frustrações 

caracterizariam as mulheres. Desta forma, estes autores concluíram que certas condutas 

seriam peculiares a indivíduos mais agressivos de um ou outro sexo. 

Buscando compreender características mais prevalentes em homens, torna-se 

relevante destacar os esquemas de gênero, descritos anteriormente, enfatizando que o 

indivíduo pode apresentar de modo mais prevalente esquemas de gênero masculino ou 

feminino. Porém, por questões culturais e de aprendizado do contexto social, os esquemas 

de gênero masculino são mais evidentes em homens do que em mulheres, sendo tais 

esquemas representados por descrições que suscitam praticidade e rigor, como objetivo 

(a), competitivo (a) e capacidade para as ciências exatas (Giavoni & Tamayo, 2004). 

No que se refere a características de personalidade mais prevalentes em homens, 

destaca-se na literatura o traço de personalidade abertura à mudança, o qual faz parte do 

Modelo dos Cinco Grandes de Fatores (McGrae & John, 1992). Tal fator, também 

denominado como cultura, imaginação ou intelecto, caracteriza pessoas curiosas, 

imaginativas e criativas, que se divertem com novas ideias e são contrárias a valores não 

convencionais. Do contrário, indivíduos com pontuações baixas em abertura à mudança 

tendem a ser convencionais em suas crenças e atitudes, conservadoras em suas 

preferências e menos responsivas emocionalmente (Binet-Martínez & John, 1998). 

Estudos apontam que, quando comparados às mulheres, os homens se mostram com 

pontuações mais altas nestes fatores, indicando que estariam mais dispostos a novas 

experiências do que as mulheres (Costa, Terracciano, & McCrae, 2001; MacCrae & Costa, 

1997). Este aspecto pode ocorrer por questões culturais, sobretudo, na cultura brasileira na 
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qual, por muitas décadas, as mulheres foram reprimidas e submissas aos homens, sendo 

impedidas de expressarem suas ideias e seus desejos. 

Finalmente, no que se refere ao construto competição, segundo Couto, Muniz, 

Vandenbergue e van Hattum (2008), em pesquisa visando identificar diferenças entre sexo 

em relação à características de relacionamento interpessoal, utilizando a combinação de 

seis escalas de um instrumento que avalia relacionamento interpessoal (CLOIT-R), 

identificaram que nas escalas competição (B), frieza afetiva (D) e deferência (J), os 

homens apresentaram maiores médias do que as mulheres, que, por sua vez, apresentaram 

maiores médias nas escalas de sociabilidade (N), insegurança (H) e confiança (K). Tal 

configuração sugere a interpretação de que, por um lado, os homens são mais 

competitivos, frios e deferentes em suas relações interpessoais quando comparados com as 

mulheres. Por outro lado, as mulheres são mais sociáveis, inseguras e confiam mais nas 

pessoas em suas relações interpessoais quando comparadas com os homens. Porém, o que 

ocorre precisamente em relação às características afetivas entre homens e mulheres? Este 

aspecto é considerado à continuação. 

2.3. Características afetivas 

 

Assim como os homens, as mulheres também possuem algumas características 

identificadas na literatura como mais prevalentes na população feminina. Como citado 

anteriormente, o contágio emocional é uma delas. Segundo, Hatfield, Cacioppo e Rapson 

(1992, 1993), o contágio emocional compreende uma tendência para imitar e sincronizar, 

de forma automática, expressões, vocalizações, posturas e movimentos com os de outras 

pessoas e, consequentemente, convergir emocionalmente. Outras definições são 

apresentadas por autores como Preston e Waal (2002), tratando-o em termos de um estado 

emocional no observador como resultado direto da percepção do estado emocional de 

outra pessoa (objeto de observação), sendo a intensidade da emoção do observador 
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considerada elevada e autodirigida. Por sua vez, Barsade (2002) aponta que o contágio 

emocional é um tipo de influência social que pode ocorrer tanto a nível consciente como 

subconsciente.  

De acordo com Doherty (1997), as pessoas especialmente suscetíveis ao contágio 

emocional são aquelas que: (a) prestam muita atenção e são capazes de ler as expressões 

emocionais dos outros; (b) percebem-se como interdependentes e interrelacionadas, muito 

mais do que independentes e únicas; (c) tendem a imitar expressões faciais, vocais e 

posturais; e (d) sua experiência emocional consciente é muito influenciada por feedbacks 

periféricos, isto é, comentários e observações realizados a seu respeito por outros, ainda 

que de forma indireta. Este perfil parece mais compatível com as mulheres.  

No que se refere às diferenças de gênero quanto ao contágio emocional, Gouveia, 

Guerra, Santos, Rivera e Singelis (2007), em estudo com 299 participantes com idade 

média de 26 anos, identificaram que as mulheres apresentaram maior suscetibilidade ao 

contágio do que os homens, corroborando, assim, achados anteriores (Baron-Cohen, 2004; 

Doherty, 1997). De acordo com tais autores, as mulheres se contagiam mais com as 

emoções experimentadas pelos demais do que fazem os homens, geralmente menos 

predispostos às relações interpessoais. 

Outro construto prevalente entre as mulheres é o sentimento de constrangimento, 

que pode ser definido como uma experiência ou um estado emocional, expresso como um 

tipo de ansiedade social e que resulta da perspectiva da avaliação de outros em situações 

reais ou imaginárias (Schlenker & Leary, 1982). No entanto, Singelis e Sharkey (1995) 

acrescentam que este sentimento compreende uma espécie de reação psicológica ao 

comportamento de contrariar as normas e demandas sociais, obedecendo ao desejo de agir 

segundo as expectativas e interesses dos demais.  

 De acordo com Parrott (1996), o constrangimento é a mais social de todas as 

emoções e requer um reconhecimento das convenções sociais, assim como uma 
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representação das crenças e avaliações dos outros. Em geral, segundo este autor, as 

pessoas procuram evitar tal sentimento, pois a experiência emocional resultante envolve 

uma sensação de inaptidão social ou imprudência, associada à surpresa. Fisicamente, tal 

reação é acompanhada por sinais evidentes de nervosismo, como rubor e redução do 

contato visual. 

Como exemplo de situações constrangedoras, pode-se apontar aquelas que, em 

geral, apresentam algum tipo de confusão física e de controle corporal (e.g., tropeçar em 

algo), cognitiva (e.g., esquecer algo importante), manutenção de privacidade (e.g., ter seus 

sentimentos expostos) e interações sociais desastrosas. Todas estas experiências são 

consideradas constrangedoras, pois envolvem convenções sociais que, ao serem violadas, 

levam a uma avaliação negativa do comportamento e da identidade do ator (Keltner & 

Buswell, 1997). 

Ressalta-se que o construto sentimento de constrangimento tem consequências 

evidentes no âmbito das relações interpessoais, pois está relacionado com os papéis 

desempenhados e as identidades sociais assumidas pelos indivíduos (Parrott, 1996). 

Ademais, considera-se que alguns fatores podem explicar as diferenças individuais em 

medidas deste sentimento, como o gênero (Cross & Madson, 1997). Neste caso, com as 

mulheres sendo mais prováveis de se constrangerem. 

Especificamente em culturas coletivistas, como a brasileira (Gouveia, 

Albuquerque, Clemente, & Espinosa, 2002), o constrangimento está presente em muitos 

comportamentos e interações interpessoais, pois está relacionado com a necessidade de 

pertencer (belonging) a um grupo e ao sentido de obrigação com os outros, característicos 

de seus membros (Triandis, 1995). 

Buscando conhecer em que medida o contágio emocional e o gênero feminino é 

mais susceptível ou exposto à influência de circunstâncias que produzem constrangimento, 

Gouveia, Singelis, Rivera, Guerra e Vasconcelos (2006) realizaram uma pesquisa com 325 
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pessoas das cidades de Natal e João Pessoa, tendo identificado que os participantes que 

apresentaram maior suscetibilidade ao contágio emocional obtiveram também maior 

pontuação em constrangimento, bem como que as mulheres apresentaram média global 

superior à dos homens no que diz respeito ao sentimento de constrangimento, 

corroborando assim com os achados de Doherty (1997).  

Consistentemente, nos estudos prévios as mulheres apresentaram maior tendência a 

vivenciar o sentimento de constrangimento do que os homens. É possíveis que tais 

achados sejam devidos aos papéis sociais construídos e atribuídos às mulheres (Belo, 

2003; Oliveira, 2000), que enfatizam determinados tipos de emoção como característicos 

deste sexo. Não obstante, há que se reportar igualmente à maior capacidade das mulheres 

em reconhecer e vivenciar as emoções do outro. Estes aspectos demonstram a ligação 

deste construto com características socialmente determinadas como femininas (Baron-

Cohen, 2004), o que sugere uma forte influência do gênero tanto na suscetibilidade ao 

contágio emocional como no sentimento de constrangimento. 

Buscando ainda compreender características mais prevalentes em mulheres, torna-

se relevante destacar os esquemas de gênero, descritos anteriormente, representam 

esquemas cognitivos quanto à avaliação que homens e mulheres fazem acerca de si 

mesmos, tendo influência de aspectos biológicos, mas, principalmente, daqueles mais 

sociais e culturais. Neste sentido, os esquemas de gênero feminino são prevalentes em 

mulheres, indicando descrições como sensível, cuidadoso (a) e romântico (a) (Giavoni & 

Tamayo, 2004). 

No que se refere a características de personalidade mais prevalentes em mulheres, 

destaca-se na literatura o traço de amabilidade, o qual faz parte do Modelo dos Cinco 

Grandes de Fatores (McGrae & John, 1992). Pontuações altas em tal fator descrevem 

pessoas que tendem a ser generosas, bondosas, afáveis, prestativas e altruísticas, enquanto 

aquelas baixas revelam pessoas não cooperativas e irritáveis, podendo chegar a ser 
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manipuladoras, vingativas e implacáveis (Binet-Martínez & John, 1998). Quanto às 

diferenças de gênero em relação a este traço de personalidade, Costa, Terracciano e 

McCrae (2001) identificaram maiores pontuações em mulheres quando comparadas com 

os homens.  

Outro construto em que pode evidenciar diferenças entre homens e mulheres é a 

cooperação. De acordo com Palmieri & Branco (2004), a cooperação e a competição 

podem ser compreendidas a partir de uma orientação evolutiva, onde ambos os 

comportamentos estariam a serviço do indivíduo para maximizar suas possibilidades de 

adaptação ao ambiente. Nesta mesma direção, Triandis (1995) destaca que a cooperação 

favorece o alcance de objetivos compartilhados em sociedade, enquanto que a competição 

promove objetivos individualistas. Assim, contextos cooperativos estariam relacionados 

com características de grupos sociais coletivistas, onde a motivação individual 

sistematicamente se refere ao grupo de pertencimento constituído pela família, tribo ou 

nação. Especificamente, as mulheres, por questões evolutivas, desenvolveram em maior 

grau do que os homens a capacidade de cooperação, uma vez que estas passavam mais 

tempo em comunidade e eram responsáveis por exercer o cuidado com a prole (Baron-

Cohen, 2004; Buss, 2003).  

Em resumo, a explicação para diferenças entre homens e mulheres pode ser 

encontrada no passado evolutivo, onde ambos ocuparam nichos diferentes e viveram 

papéis também muito diferentes. Sendo assim, as pressões exercidas pela seleção podem 

não ter sido as mesmas sobre um e outro sexo, levando à evolução de tipos diversos de 

especialização afetiva e cognitiva, pois o que podia ser conveniente para um sexo, podia 

não ser para o outro. Aliado a aspectos biológicos, questões sociais e culturais também 

foram relevantes na determinação de certos padrões comportamentais que homens e 

mulheres passaram a adotar na vida em sociedade ao longo dos tempos (Buss, 2003). 

Portanto, presume-se que homens e mulheres se diferenciem em sua forma de pensar, 
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sentir e comportar-se, o que, consequentemente, influencia na preferência e escolha do 

parceiro com quem pretende manter um relacionamento íntimo. A propósito, é importante 

conhecer o que tem sido verificado na literatura sobre a relação entre gênero e atributos de 

um parceiro ideal. 

 

2.4. Diferenças de gênero e atributos desejáveis do parceiro ideal. 

 

Em estudo realizado por Kenrich, Sadalla, Groth e Trost (1990), constatou-se que 

as mulheres são mais cuidadosas na escolha do parceiro para qualquer tipo de 

envolvimento, o que não ocorre com os homens, exceto quando há interesse de uma 

relação para casamento. Asseveram estes autores que, em se tratando de selecionar os 

atributos importantes do parceiro, a mulher considera características como ser 

compreensivo, gentil e inteligente. 

A este respeito, com base no modelo de investimento parental de Trivers (1972, 

1985), o qual indica que as preferências por um parceiro seriam afetadas pela biologia da 

reprodução, Feingold (1992) realizou uma meta análise com o objetivo de corroborar tais 

diferenças entre gênero na escolha do parceiro. De acordo com o modelo indicado, as 

mulheres, por terem um número limitado de descendentes, tenderiam a investir mais 

fortemente em cada um deles, escolhendo parceiros com capacidade de recursos que 

pudessem maximizar as possibilidades de sobrevivência de sua prole; já os homens, por 

poderem engravidar um número grande de mulheres, teriam acentuada atração para o sexo 

oposto, principalmente em razão de sinais visuais (por exemplo, juventude, atratividade 

física), que sinalizam a capacidade de reproduzir. Acrescenta-se que, na história da 

evolução, os homens têm mais interesse na variedade de parceiras sexuais do que as 

mulheres, assegurando a perpetuação de seus genes. 

Neste sentido, Feingold (1992) fez uma busca por estudos com esta temática, 

utilizando as seguintes palavras-chave: mate selection, dating e interpersonal attraction e, 
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em seguida, comparando os resultados de homens e mulheres nas preferências dadas em 

relação a alguns atributos desejáveis mensurados tanto a partir de estudos com 

questionários quanto por meio de análise de conteúdo de anúncios de parceiro. Os 

resultados indicaram que, tal como previsto, a partir do modelo de investimento parental, 

as mulheres pontuaram mais do que os homens em atributos como status socioeconômico 

e ambição, entretanto, não foram encontradas diferenças entre gênero no que se refere à 

preferência por características não relacionadas com a sobrevivência dos descendentes, 

como, por exemplo, senso de humor e personalidade.  

Em pesquisa recente, Buss (2007) apresenta algumas considerações importantes a 

serem ressaltadas quanto à escolha do parceiro e ao gênero. Segundo este autor, para 

relacionamentos de longa duração, a mulher escolhe o parceiro que demonstra mais 

recursos para investir nela e em seus filhos, assim como aquele que possua habilidade de 

protegê-los fisicamente e que mostre um potencial para ser um bom pai.  

Hatfield e Sprecher (1996), com base na perspectiva da aprendizagem social, 

encontraram que os homens priorizaram mais a atratividade física do que as mulheres, 

enquanto estas enfatizaram atributos como inteligência, ambição, potencial para o sucesso, 

cuidado e compreensão, mais do que os homens, sendo tais achados também verificados 

em estudos de base evolucionista (Buss, 1989, 2003). Corroborando tais achados na 

realidade brasileira, Féres-Carneiro (1997) verificou que na escolha do parceiro a maioria 

dos homens privilegiou a atração física, enquanto as mulheres majoritariamente 

valorizaram a capacidade econômica. Resultados semelhantes foram encontrados por 

Gouveia et al. (2010) em estudo realizado na população geral com idade média de 25 

anos, quando verificaram que as mulheres valorizam mais a dimensão social na escolha de 

um parceiro, enquanto que os homens apreciam em maior medida a aparência física.  

Silva et al. (2005) realizaram um estudo no estado do Rio de Janeiro com 225 

mulheres entre 31 e 60 anos, a maioria casada ou convivente com companheiro, 
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procurando conhecer os atributos que estas consideravam importantes para um parceiro 

ideal. Dentre os atributos que as mulheres não consideraram importantes figuraram a 

aparência física e a relação sexual. Quanto às características mais importantes, referiram-

se ao parceiro ideal como uma pessoa de bom caráter, sincero, fiel, asseado e que 

dialogue. Seguiram-se a estas respostas, embora em menor proporção, que o parceiro fosse 

compreensivo, carinhoso, inteligente, trabalhador, que dividisse as tarefas domésticas e 

que gostasse da vida social. Existem também evidências de que as mulheres do mundo 

contemporâneo, principalmente aquelas que atuam no mercado de trabalho, demonstram 

ser mais exigentes com relação ao comportamento masculino, seja na área social, afetiva, 

sexual ou profissional (Perlin & Diniz, 2005). 

Há, porém, características ou atributos que parecem ser comuns para ambos os 

sexos na busca do parceiro, como amabilidade, inteligência, compreensão, gentileza e 

estabilidade emocional. Estes parecem funcionar como uma espécie de preditores 

positivos em relação ao trato com crianças frente ao perigo, práticas de socialização 

adaptadas e habilidade na percepção de mudanças e tendências ambientais, o que seriam 

características evoluídas do que seria considerado um “bom” companheiro (a) (Borrione & 

Lordelo, 2005; Buss, 2003). 

Em outro estudo, Buss, Shackelford, Kirkpatrick e Larsen (2001) verificaram se 

entre as décadas de 1930 a 1990 houve mudanças significativas no que se refere ao que 

seriam atributos desejáveis em um parceiro. De forma geral, estes autores encontraram que 

para homens e mulheres parece ter havido um aumento global de 1939 a 1996 na 

avaliação de atração mútua e amor, educação e inteligência, sociabilidade e boa aparência. 

Em contraste, parece ter ocorrido uma diminuição geral na avaliação de refinamento, 

limpeza e castidade, independente do sexo de quem escolhia. Além das mudanças que 

ocorreram para ambos os sexos, algumas mudanças geracionais pareceram ter sido 

exclusivas determinado sexo. Nesta direção, para os homens houve aumento global na 
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valorização por uma formação educacional semelhante a sua e por uma boa perspectiva de 

situação financeira, enquanto se constatou diminuição global na avaliação de boa 

cozinheira e empregada doméstica. Por outro lado, para as mulheres houve uma 

diminuição global na avaliação de ambição e diligência. Talvez um dos achados mais 

importantes deste estudo tenha sido a convergência entre homens e mulheres em seus 

valores de acasalamento ao longo das últimas três décadas. Concretamente, os sexos 

mostram similaridade maior em 1977 e 1984/1985 do que em 1967, com maior 

convergência sendo identificada em 1996 do que na década anterior.  

Ainda com respeito ao estudo supracitado, apesar das mudanças descritas, os 

homens de 1939-1996 apontaram mais importância do que as mulheres em parceiras que 

são fisicamente atraentes, e as mulheres indicaram maior importância do que homens em 

parceiros com boas perspectivas financeiras; estas são diferenças de sexo que parecem 

transcender culturas e gerações (Buss, 1989). A estabilidade das diferenças de sexo, em 

conjunto com a relativa convergência entre os sexos nas preferências do companheiro na 

metade do século passado, sugere o valor de uma abordagem interacionista que integre 

fatores evolutivos com aqueles culturais. 

Diante deste contexto, sugere-se que os critérios adotados por homens e mulheres 

na escolha do parceiro ideal podem ser diferentes, pois visam objetivos e/ou metas 

distintos. Mas, seguramente, não são apenas fatores concretos (por exemplo, dinheiro, 

aparência) que vão determinar a escolha. Mesmo que estes fossem preponderantes, 

provavelmente a decisão acerca de tais atributos passaria por uma contextualização 

axiológica, isto é, basear-se-ia em princípios que guiam a ação humana (os valores) e/ou 

características ou traços de personalidade. A relação entre estes construtos e a escolha por 

um parceiro é enfatizada no capítulo a seguir. 
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CAPÍTULO 3. ATRIBUTOS DO PARCEIRO: VALORES E PERSONALIDADE 

COMO EXPLICADORES 
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Com a finalidade de conhecer a relação entre valores, traços de personalidade e 

atributos desejáveis na escolha do parceiro ideal, apresentam-se a seguir diferentes 

perspectivas teóricas, ressaltando-se, não obstante, que apesar desta diversidade, a 

presente tese terá como base para a compreensão dos valores a Teoria funcionalista dos 

valores (Gouveia, 1998, 2003; Medeiros, 2011) e, como o fim de compreender os traços 

de personalidade, tomará como referência o Modelo dos Cinco Grandes Fatores (John, 

Donahue, & Kentle, 1991; McCrae & Costa, 1997). 

 

3.1. Valores humanos  

 

De forma geral, os valores são entendidos como construtos que influenciam 

fortemente as atitudes e as ações humanas, servindo como padrões avaliativos dos 

comportamentos. Rokeach (1973) define-os como uma organização duradoura de crenças 

referentes a modos de conduta ou estados finais de existência, ao longo de um contínuo de 

relativa importância. Por sua vez, enfatizando uma concepção ampla do conceito, Tamayo 

(1997) considera-os como a atribuição de uma fidelidade do indivíduo em relação aos 

padrões de comportamento adotados comumente pela sociedade.  

Bardi e Schwartz (2001) apontam os valores como um construto de relevância 

especial para o entendimento de diversos fenômenos sociopsicológicos. De fato, pesquisas 

nesta direção corroboram a afirmação destes autores, sobretudo no contexto brasileiro, 

demonstrando a importância dos valores para explicação, por exemplo, de atitudes e 

comportamentos ambientais (Coelho, Gouveia, & Milfont, 2006), religiosidade (Santos, 

2008), preconceito (Vasconcelos, Gouveia, Souza Filho, Sousa, & Jesus, 2004), consumo 

de drogas (Coelho Júnior, 2001) e, especialmente, comportamentos antissociais (Pimentel, 

2004; Vasconcelos, 2004).  
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Neste sentido, pesquisadores elaboraram diferentes perspectivas teóricas acerca do 

tema: desde uma perspectiva sociológica, destacam-se as teorias de Hofstede (1984) e 

Inglehart (1977), enquanto que na perspectiva psicológica dos valores podem ser 

encontradas os modelos teóricos de Rokeach (1973), Schwartz (2001) e Gouveia (1998, 

2003), por exemplo. Tais teorias serão brevemente apresentadas a seguir, com destaque 

para a teoria funcionalista dos valores (Gouveia, 1998, 2003), que, como já foi apontado, 

servirá como marco de referência para esta tese. 

3.1.1. Valores individualistas e coletivistas 

 

  Com base em uma perspectiva sociológica, Hofstede (1984) concebe os valores 

como representações de necessidades construídas socialmente na realidade estabelecida 

sob os reflexos das normas sociais e institucionais em vigor em grupos e sociedades. Desta 

forma, este autor procurou analisar os valores a partir de sua cultura de inserção, 

considerando a cultura como um “software mental”, que guia os indivíduos em suas 

interações diárias (Hofstede, 1991). Ele foi o responsável principal pela difusão do estudo 

individualismo-coletivismo no nível cultural, identificando uma estrutura unidimensional 

que expressa a “(in) dependência emocional de grupos, organizações e outras 

coletividades.” (Hofstede, 1984, p. 157).  

Em seu estudo realizado com aproximadamente 100.000 empregados da empresa 

IBM, localizadas em cerca de 50 culturas ao redor do mundo, os participantes 

responderam a um questionário que incluía 14 metas do trabalho, permitindo identificar as 

seguintes dimensões culturais a partir de análise de componentes principais: 

Distância do poder: procura medir o quanto os subordinados respondem ao poder e 

à autoridade. Refere-se à distância percebida frente à hierarquia, isto é, a aceitação ou não 

da desigualdade de distribuição do poder na sociedade.  
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Coletivismo vs. Individualismo: indica o quanto os membros de uma sociedade são 

responsáveis uns pelos outros, como também o grau de independência deles com relação 

aos seus grupos sociais. Em países individualistas (e.g., Estados Unidos, Canadá, França) 

é esperado que as pessoas busquem seus objetivos e desejos pessoais, enquanto que 

naqueles coletivistas (e.g., Japão, Brasil, México, Espanha) os indivíduos são fortemente 

ligados aos objetivos de seus grupos sociais. 

Masculinidade vs. Feminilidade: indica, respectivamente, se a pessoa é 

materialista, enfocando em benefícios, ou mais centrada no relacional, na interação social 

com os outros. Em países em que se enfatizam valores considerados femininos, as pessoas 

tendem a dar importância maior aos relacionamentos e interações sociais, buscando 

segurança para si e seus familiares. Por outro lado, em culturas consideradas masculinas, 

os indivíduos enfatizam o reconhecimento e os ganhos pessoais. 

Evitação de Incerteza: analisa a extensão da ansiedade e inquietação que as 

pessoas sentem ao encarar situações inesperadas ou incertas. Em culturas com evitação de 

incerteza forte, as pessoas sentem-se muito desconfortáveis com a ambigüidade de um 

futuro incerto, da ausência de segurança e conformidade. Por outro lado, em países onde 

esta dimensão é mais fraca, as pessoas costumam sentir-se menos ameaçadas por situações 

desconhecidas, sendo mais abertas a riscos e mudanças. 

A dimensão correspondente ao individualismo-coletivismo foi utilizada em 

diversos contextos das Ciências Sociais e relacionada com vários temas, como, por 

exemplo, a riqueza de um país, a distribuição de justiça, o bem-estar afetivo e a 

sexualidade (Gouveia, Andrade, Jesus, Meira, & Soares, 2002; Gouveia & Clemente, 

2000; Gouveia & Ros, 2000; Hofstede, 1984). A propósito desta última temática, Ubillo, 

Páez e Gonzállez (2000) afirmam que a busca pelo prazer individual no comportamento 

sexual é um elemento importante em culturas individualistas, assim como uma maior 

frequência de relações sexuais, inclusive pré e extra-maritais. Desta forma, o 
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individualismo estaria relacionado com valores como felicidade e autorrealização, que, por 

sua vez, se associam à exploração e busca por estimulação sexual; já o coletivismo estaria 

relacionado com valores como tradição e conformismo, que são associados a 

comportamentos monógamos e ao casamento.  

 

3.1.2. Os valores materialistas e pós-materialistas de Inglehart  

 

Ainda sob uma perspectiva sociológica dos valores, destaca-se a teoria de Ronald 

Inglehart, que desde a década de 1970 tem realizado pesquisas acerca da transmissão 

cultural em sociedades industrializadas, enfatizando, principalmente, as mudanças no 

plano dos valores e das práticas de indivíduos em diferentes gerações (Inglehart, 1991). 

Com base na teoria das necessidades de Maslow (1954/1970), Inglehart (1991) sugere que 

os valores se concentram em duas dimensões: materialista, relacionada com as 

necessidades fisiológicas, e pós-materialistas, associada às necessidades sociais e de 

atualização.  

O materialismo diz respeito à predominância de valores tradicionais e religiosos, 

onde as sociedades situadas no pólo tradicional privilegiam a religião e os valores 

tradicionais relacionados à família, promovem a existência de famílias numerosas e 

defendem a vida; são contra o aborto, a eutanásia e o suicídio, por exemplo. Por outro 

lado, o pós-materialismo é relacionado com a modificação dos valores de subsistência 

para aqueles de autorrealização, expressividade e bem-estar. As sociedades que priorizam 

valores de subsistência caracterizam-se por níveis relativamente baixos nos indicadores de 

bem-estar objetivo (e.g., saúde, educação, renda) e confiança interpessoal.  

Seus estudos conduzem ao pensamento de que, com grande probabilidade, na 

maioria dos países as transformações nas prioridades valorativas seguem uma trajetória 

previsível, devendo-se reconhecer que as diferenças culturais tradicionais não 

desaparecem (Inglehart & Baker, 2000). Ademais, Inglehart parte de duas hipóteses 
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principais para explicar a importância que estes pólos recebem: (a) Hipótese da escassez. 

As prioridades de um indivíduo refletem seu meio socioeconômico. Deste modo, dá-se 

maior importância subjetiva às coisas que são relativamente escassas; e (b) Hipótese da 

socialização. A relação entre o meio socioeconômico e as prioridades valorativas não é de 

ajuste imediato. Existe um desajuste temporal substancial, dado que os valores básicos 

próprios refletem em grande medida as condições prevalecentes durante os anos prévios à 

maturidade. 

Segundo este mesmo autor, a transição cultural de valores materialistas para pós-

materialistas produz modificações na concepção de existência dos indivíduos. Tais 

alterações ocorrem de forma progressiva, uma vez que são reflexo da evolução nas 

múltiplas experiências vivenciadas pelas diferentes gerações. Deste modo, diante de 

transformações na sociedade, as gerações mais antigas preservam os valores tradicionais, 

mas, ao mesmo tempo, também evidenciam o cenário cultural por meio de novos matizes 

e com intensidades distintas. As gerações mais novas se situam na condução das 

orientações culturais e, pouco a pouco, vão substituindo aquelas precedentes; estes 

aspectos produzem inevitavelmente modificações na mentalidade e no sentido dos valores 

vigentes e legitimados socialmente.  

As pesquisas conduzidas por Inglehart (1991) corroboram a existência de uma 

evolução nos sistemas de valores de países menos e mais desenvolvidos. Dentro de cada 

país, os resultados demonstram diferenças significativas entre as prioridades valorativas de 

indivíduos jovens e velhos, ricos e pobres. Segundo Gouveia (1998, p. 273), “parece 

adequado concluir que existe uma estrutura transcultural dos valores”. Não obstante, o que 

não se sustenta é a hipótese de que as orientações materialista e pós-materialista se 

apresentem em pólos necessariamnente opostos. A propósito, de acordo com este autor, 

em alguns países é mais provável que estas dimensões se confundam ou se mesclem, sem 
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contar que a proposta de um modelo dicotômico parece pouco adequada para o estudo dos 

valores.  

3.1.3. Rokeach e a natureza dos valores humanos  

 

No que se refere às perspectivas psicológicas acerca dos valores humanos, destaca-

se primeiramente os estudos de Milton Rokeach (1973), o qual considera os valores como 

um construto central na psicologia, compreendidos como “representações cognitivas e 

transformações das necessidades” (p. 20), que se organizam hierarquicamente, ordenados 

em função de sua importância e prioridade com respeito aos demais valores. 

Conceitualmente, ele distingue dois conjuntos de valores: instrumentais (os 

comportamentos) e terminais (o próprio desejável). Os instrumentais podem ser morais e 

de competência. A violação destes últimos provoca sentimentos de vergonha ou de 

inadequação pessoal; já os primeiros (morais) correspondem a uma perspectiva 

interpessoal, provocando sentimentos de culpa quando são transgredidos. Os valores 

terminais também apresentam duas categorias, podendo estar centrados no indivíduo 

(pessoais) ou na sociedade (sociais). Uma compreensão desta estrutura pode ser apreciada 

na Tabela 1 a seguir. 

Tabela 1. Valores instrumentais e terminais Rokeach (1973) 
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Apesar da possibilidade de reordenação dos valores em função de sua prioridade, 

seu conjunto permanece relativamente estável ao longo do tempo. Assim, as alterações 

observadas são consequências de experiências culturais, sociais e pessoais, a exemplo do 

desenvolvimento intelectual e da identificação política (Gouveia, 1998). 

As contribuições de Rokeach para a consolidação e avanço dos estudos sobre 

valores são de extrema relevância, principalmente com relação ao desenvolvimento de um 

instrumento específico para medi-los, o Rokeach Value Survey (Ros, 2006), que por 

primeira vez objetivou mensurar os valores como um construto legítimo e específico, 

independente de outros. No Brasil, existe uma versão deste instrumento adaptada por 

Günther (1981). Contudo, este autor apresenta algumas questões conflituosas, a exemplo 

do tipo de medida empregada, que é de natureza ipsativa (interdependência de pontuações 

de um mesmo indivíduo), a indefinição da estrutura de valores e a limitação das amostras 

utilizadas, que foram constituídas, principalmente, por estudantes universitários 

estadunidenses. Portanto, diante destas limitações, outros modelos teóricos têm sido 

propostos, a exemplo daquele de Schwartz (1994, 2001). 

 

3.1.4. O conteúdo e a estrutura universais dos valores  

 

A teoria proposta por Schwartz é, atualmente, a principal referência no âmbito dos 

estudos de valores. A partir deste modelo, os valores são definidos como “metas 

desejáveis e transituacionais, que variam em importância, que servem como princípio guia 

na vida de uma pessoa ou de outra entidade social” (Schwartz, 2001, p. 55). Desta 

definição se sobressaem algumas características importantes dos valores, a saber: (1) 

servem a interesses de alguma entidade social; (2) podem motivar a ação, dando-lhe 

direção e intensidade emocional; (3) funcionam como padrões para julgar e justificar as 

ações; e (4) são adquiridos tanto pela socialização de valores do grupo dominante como 

por meio das experiências singulares dos indivíduos. Segundo Schwartz (2001), os valores 
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expressam as necessidades inerentes à existência humana, compreendendo respostas para 

três requisitos universais: as necessidades humanas (organismo biológico), os motivos 

sociais (interação) e as demandas institucionais (bem-estar e sobrevivência dos grupos). 

O conteúdo e os propósitos dos valores representam respostas que tanto os 

indivíduos quanto a sociedade devem dar a três exigências e tarefas universais, 

previamente indicadas (organismo biológico, interação social coordenada e requisitos para 

o bem-estar e a sobrevivência da coletividade), a partir das quais são presumivelmente 

derivados os dez tipos motivacionais propostos por Schwartz (1992): poder, realização, 

hedonismo, estimulação, autodireção, universalismo, benevolência, tradição, 

conformidade e segurança. De acordo com esta teoria, os tipos motivacionais apresentam 

relações dinâmicas entre si, de modo que, quando se age tomando um dos valores como 

meta, as consequências práticas, psicológicas ou sociais podem ser conflitantes ou 

compatíveis com algum outro valor que se persiga. Este padrão de compatibilidade e 

conflito entre os tipos motivacionais de valores é representado na Figura 1, onde os tipos 

conflitantes aparecem em direções apostas com relação ao centro da figura, enquanto que 

aqueles compatíveis se situam adjacentes ao longo do círculo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estrutura dos Tipos Motivacionais (adaptado de Schwartz, 2001, p. 59). 



84 

 

 

Apesar de ser amplamente difundido na comunidade científica, este modelo 

valorativo apresenta alguns pontos passíveis de crítica, dando abertura à formulação de 

outras teorias que se propõem a desenvolver a temática. Um exemplo é a Teoria 

funcionalista dos valores humanos (Gouveia, 1998, 2003), que procura se fundamentar em 

pressupostos teóricos mais sólidos, além de integrar os modelos de R. Inglehart e S. H. 

Schwartz. Procura-se a seguir descrevê-lo mais pormenorizadamente, uma vez que servirá 

de base para a presente tese. 

3.1.5. A teoria funcionalista dos valores humanos   

 

A teoria funcionalista dos valores humanos, proposta por Gouveia (1998, 2003), 

não deve ser entendida como oposta às demais (Rokeach, 1973; Schwartz, 1992), mas 

como um modelo integrador dos valores, mais parcimoniosa e teoricamente fundamentada 

que aqueles descritos previamente, além de contar com mais evidências de sua adequação 

na realidade brasileira (Gouveia, Milfont, Fischer, & Santos, 2008). Neste sentido, 

justifica-se a decisão de tomá-la em conta nesta tese. 

Gouveia et al. (2008) assumem três pressupostos teóricos ao conceber os valores, a 

saber: (1) assumem a natureza benevolente do ser humano; (2) admitem que estes são 

representações cognitivas das necessidades individuais, demandas da sociedade e 

institucionais, que restringem os impulsos pessoais e asseguram um ambiente estável e 

seguro; e (3) consideram como apropriado tratá-los como terminais, ou seja, expressam 

um propósito em si, sendo definidos como substantivos.  

Tomando em conta os pressupostos antes citados e revendo a literatura acerca dos 

valores, Gouveia (2003; Gouveia et al., 2008) identificou duas funções consensuais dos 

valores: eles guiam as ações do homem (tipo de orientação; Rokeach, 1973; Schwartz, 

1994) e expressam suas necessidades (tipo de motivador; Inglehart, 1991). Rokeach 
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(1973) divide os valores terminais em sociais, que compreendem àqueles de caráter 

interpessoal, e pessoais, considerados de foco intrapessoal. Revisando estudos empíricos 

sobre o tema, Gouveia (2003) observou que alguns valores figuram entre e são 

congruentes com os pessoais e sociais; tais valores são denominados por ele de centrais, 

representando o eixo motivador ao longo do tipo de orientação. 

Segundo Gouveia (2003), embora não haja uma correspondência perfeita entre 

necessidades e valores, é possível identificá-los como expressões das necessidades 

humanas; portanto, todos os valores podem ser classificados como sendo materialistas 

(pragmáticos) ou humanitários (idealistas). Valores materialistas referem-se a ideias 

práticas, e a ênfase neles implica uma orientação para metas específicas e regras 

normativas. Valores humanitários demonstram uma orientação universal, baseada em 

ideias e princípios mais abstratos. Tais valores são coerentes com um espírito inovador, 

sugerindo menos dependência de bens materiais. A partir destas considerações, este autor 

apresenta o seu modelo, como resumido na Figura 2. 

 

 
 

Figura 2. Dimensões, funções e subfunções dos valores (Gouveia et al., 2008). 
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As duas dimensões funcionais dos valores formam dois eixos principais, sendo o 

eixo horizontal correspondente ao tipo de orientação e o vertical ao tipo de motivador. 

Tais dimensões são combinadas em uma estrutura três por dois, ou seja, com três critérios 

de orientação (social, central e pessoal) e dois tipos de motivadores (materialistas e 

humanitários), compondo seis quadrantes: social-materialista, social-humanitário, central-

materialista, central-humanitário, pessoal-materialista e pessoal-humanitário. A partir das 

interações dos dois eixos, são identificadas seis subfunções, distribuídas equitativamente 

nos critérios de orientação social (interativa e normativa), central (suprapessoal e 

existência) e pessoal (experimentação e realização). Deste modo, os tipos de motivadores 

são representados por meio de três subfunções cada: por um lado, existência, realização e 

normativa, do tipo motivador materialista, e, por outro, suprapessoal, experimentação e 

interativa, que cobre o motivador humanitário. Cada uma destas subfunções é descrita 

como segue (os valores específicos são listados entre parênteses): 

Existência. Reúne valores compatíveis com as orientações social e pessoal, 

situando-se no domínio motivador materialista; o propósito principal destes é assegurar as 

condições básicas de sobrevivência biológica e psicológica. Tais valores são referência 

para aqueles que representam as subfunções realização e normativa, sendo existência o 

motivador materialista principal (estabilidade pessoal, saúde e sobrevivência). 

Realização. Está formada por valores que expressam o motivador materialista, com 

orientação pessoal. As pessoas orientadas por tais valores são focadas em realizações 

materiais e buscam a praticidade em decisões e comportamentos (êxito, poder e prestígio). 

Normativa. Esta subfunção compreende uma orientação social, sendo focada em 

regras sociais, e um princípio-guia materialista, que reflete a importância da preservação 

da cultura e das normas sociais. Seus valores enfatizam a vida social, a estabilidade grupal 

e o respeito por símbolos e padrões culturais que prevaleceram durante anos; a obediência 

é valorizada acima de qualquer coisa (obediência, religiosidade e tradição). 
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Suprapessoal. Os valores desta subfunção apresentam orientação central e 

motivador humanitário. Reconhecidamente, os seres humanos possuem uma necessidade 

biológica por informação (curiosidade) que os conduzem a uma melhor compreensão e 

domínio do mundo físico e social. Esta tendência é representada por tal subfunção, que é 

referência para aquelas interativa e de experimentação; suprapessoal é a principal 

subfunção na representação do motivador humanitário (beleza, conhecimento e 

maturidade). 

Experimentação. Esta subfunção representa o motivador humanitário, mas com 

uma orientação pessoal. Os valores que a integram favorecem a promoção de mudança e 

inovação na estrutura das organizações sociais (emoção, prazer e sexualidade). 

Interativa. Os valores desta subfunção permitem representar as necessidades de 

pertença, amor e afiliação, promovendo o estabelecimento e a manutenção das relações 

interpessoais por parte do indivíduo. Representa o motivador humanitário com orientação 

social (afetividade, apoio social e convivência). 

Em estudo recente, realizado por Medeiros (2011), foi possível comprovar as 

hipóteses de conteúdo e estrutura derivadas desta teoria, contando com dados de todos os 

estados do Brasil e do Distrito Federal, além daqueles de outras onze nações, indicando a 

pertinência da presente teoria na compreensão dos valores. Ademais, este modelo tem 

recebido apoio em vários estudos realizados no contexto brasileiro, revelando-se adequado 

para explicar comportamentos e atitudes sociais variados, como: a intenção de constituir 

família (Milfont, 2001), o uso de drogas (Pimentel, 2004), o liberalismo sexual (Guerra, 

2005), os comportamentos anti-sociais e delitivos (Santos, 2008), o significado do 

dinheiro para crianças (Leite, 2009) e os atributos desejáveis do parceiro ideal em 

heterossexuais e homossexuais (Gomes, 2011). Demanda-se, pois, conhecer em que 

sentido os valores humanos podem estar associados com os atributos desejáveis de um 

parceiro ideal. 
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3.1.6. Valores humanos e a escolha do parceiro 

 

Em estudo realizado no contexto britânico, Goodwin e Tinker (2002), buscando 

conhecer a relação entre valores e preferência por um parceiro romântico, contaram com 

uma amostra de 100 participantes com idade média de 32 anos. Utilizaram o Questionário 

de Valores de Schwartz e uma lista de atributos desejáveis em um parceiro (Buss & 

Barnes, 1986). Seus resultados indicaram que, tal como era esperado, os respondentes que 

priorizaram valores de conservação buscaram parceiros mais tradicionais (valorizando 

uma pessoa religiosa, que administre bem a casa, de boa família, com bom potencial de 

ganho e que queira ter filhos). Entretanto, valores de abertura à mudança não foram 

significativamente correlacionados com os atributos excitante e criativo. Por sua vez, 

valores de autotranscendência foram correlacionados com atributos de cuidado e 

compreensão, estando em desacordo com o esperado. Já autopromoção, como predito, se 

correlacionou com o desejo por um parceiro fisicamente atraente, com boa capacidade de 

ganho, alta escolaridade, de boa família e que saiba administrar uma casa. Finalmente, 

como esperado, valores de hedonismo foram correlacionados positivamente como o 

atributo fisicamente atraente. 

No contexto brasileiro, no que se refere aos atributos desejáveis do parceiro e 

valores humanos, Gouveia et al. (2010) realizaram uma pesquisa na qual foi verificado 

que pessoas que deram maior importância ao atributo sociável na escolha do parceiro, que 

incluia características como ser tolerante, gentil e livre, guiaram-se por valores que 

cumprem as funções suprapessoal e interativa; já as que apreciaram em maior medida o 

atributo tradicional (de boa família, admirada, poderosa, bem sucedida) deram mais 

importância às subfunções normativa e realização; aqueles que deram maior importância 

ao atributo atlética (sarada, boa forma, sensual) priorizaram, sobretudo, valores da 

subfunção experimentação; dar importância ao atributo afetuosa (carinhosa, amável, 

companheira) esteve correlacionado com a subfunção interativa, no caso dos homens, e 
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realização, em se tratando das mulheres; e, finalmente, o atributo batalhadora 

(trabalhadora, corajosa, estudiosa) foi mais valorizado por aqueles que deram maior 

importância à subfunção interativa, embora também por quem apreciou valores de 

existência. De forma geral, tais resultados indicam que um conjunto consistente de 

subfunções valorativas se correlacionou com atributos desejáveis do parceiro ideal, 

revelando que é um construto pertinente para compreeder a escolha de parceiro. 

Recentemente, Gomes (2011) realizou um estudo buscando verificar a influência 

da personalidade e dos valores na escolha do parceiro em indivíduos hétero e 

homossexuais. Os resultados indicaram que, de forma geral, os valores servem como 

mediadores da relação entre personalidade e atributos de um parceiro, verificando-se que 

pessoas orientadas por valores de experimentação costumaram enfatizar elementos que 

proporcionam prazer, como se espera encontrar em uma pessoa que apresenta atributos da 

dimensão atlética. Aquelas que se guiam por valores de realização endossam, no ato da 

escolha do parceiro ideal, elementos que destacam o sentido de ganhos, êxitos (realizada). 

Por outro lado, quem se orienta por valores da subfunção interativa procuram no parceiro 

elementos cobertos pela dimensão afetuosa. Finalmente, endossar valores da subfunção 

normativa é coerente com a importância dada a que o parceiro apresente atributos da 

dimensão tradicional.  Ademais, tomando em conta a orientação sexual, verificou-se que a 

subfunção interativa e a dimensão afetuosa foram mais fortes para os gays do que os 

homens heterossexuais.   

Pode-se destacar, ainda, o estudo realizado por Ferreira (1993). Embora não tenha 

investigado diretamente a relação entre valores e atributos desejáveis de um parceiro, seus 

resultados podem ser úteis para comprender esta temática, uma vez que apontam a relação 

entre valores e esquemas de gênero (masculinidade e feminilidade). Neste sentido, esta 

autora encontrou correlações positivas entre a masculinidade e a importância atribuída a 
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valores que envolvem preocupação consigo próprio, bem como entre a feminilidade e a 

importância atribuída aos valores que envolvem a preocupação com os outros.  

Em resumo, apesar de evidências que apontam a correlação entre valores e a 

importância dada a atributos de um parceiro, percebe-se que são escassos os estudos a 

respeito, embora existam pesquisas no contexto brasileiro, mas que têm se limitado a 

amostras restritas, considerando contextos culturais específicos, como a Paraíba (Gomes, 

2011; Gouveia et al., 2010). Portanto, parece relevante e justificável empreender novos 

estudos para conhecer como as pessoas escolhem seus parceiros, levando em consideração 

sua orientação valorativa. Contudo, como indicado no estudo de Gomes (2011), este pode 

não ser o único construto que permita explicar tais preferências, cabendo destaque para os 

traços de personalidade, quer como variável que a influencia diretamente ou que pode ser 

mediada pelos valores. Neste sentido, vale a pena descrever tal construto, resumindo o que 

tem sido observado a respeito. 

 

3.2. Personalidade 

 

De acordo com Pervin (1978), a personalidade representa as propriedades 

estruturais e dinâmicas de um indivíduo ou indivíduos, tais como se refletem em respostas 

características a determinadas situações. Dito de outro modo, de acordo com este autor, a 

personalidade diz respeito às propriedades duradouras do indivíduo que tendem a 

diferenciá-lo de outros.   

 Esta definição indica que a personalidade inclui tanto estrutura quanto dinâmica, 

podendo ser compreendida como um sistema, caracterizado por partes, bem como por 

meio das relações entre tais partes. Porém, independente da natureza do funcionamento do 

sistema, a personalidade é definida sempre em termos de comportamentos, sendo 

importante que expresse consistência e regularidade entre os indivíduos ou entre grupos de 

indivíduos (Pervin, 1978). Ainda de acordo com este autor, a personalidade é considerada 
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como sendo multideterminada por forças genéticas, culturais, socioecoômicas e familiares 

que interagem umas com as outras. 

De forma geral, para compreender o que seria personalidade, é necessária a 

aceitação de uma determinada perspectiva teórica como referência por meio da qual este 

construto pode ser investigado (Moura-de-Andrade, 2008). Neste sentido, destacam-se as 

abordagens psicodinâmica, fenomenológica, cognitiva, e finalmente, a dos traços de 

personalidade (Pervin, 1978). Em termos resumidos, estas abordagens podem ser descritas 

como seguem: 

Psicodinâmica. A teoria psicanalítica no estudo da personalidade atribui um papel 

proeminente ao complexo jogo de forças do comportamento humano, sendo este visto 

como resultado de lutas e acordos entre motivos, impulsos, necessidades e conflitos. Seu 

principal representante, Sigmund Freud, estava mais interessado no estudo e tratamento de 

personalidades anormais, associando sua teoria de personalidade com psicoterapia, como 

meio de tratamento de doenças mentais (Lundin, 1977). 

Fenomenológica. Esta enfatiza as diferenças individuais, a personalidade global e o 

comportamento como uma função da maneira particular e única pela qual o indivíduo 

experiencia o seu mundo. O conceito estrutural chave da teoria rogeriana da personalidade 

é o conceito do eu; segundo Carl Rogers, o indivíduo percebe os objetos e experiências 

externos que parecem estar relacionados com ele enquanto objeto. O sistema total de 

percepções e significados constitui o campo fenomênico do indivíduo. Este autor concebe 

a personalidade como algo que tem como característica fundamental a mudança, sendo, 

portanto, um construto que evidencia continuidade, construção (Pervin, 1978). 

Cognitiva. Um de seus representantes mais destacado foi George A. Kelly, que 

propôs uma teoria da personalidade segundo a qual o indivíduo percebe, interpreta e 

conceitua os eventos e o seu ambiente. O pressuposto de Kelly sobre a natureza do homem 

é de que este seria um “cientista”, no sentido de que tentaria predizer e controlar os 
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fenômenos, sendo sua personalidade vista como um sistema de construtos que refletiriam 

a maneira de construir ou interpretar o mundo ao seu redor. Assim, o indivíduo poderia ser 

descrito em termos de construtos ou recursos que utilizaria em sua vida (Pervin, 1978). 

 Traços de personalidade. Finalmente, a teoria dos traços se diferencia daquelas 

anteriormente descritas, principalmente por não ser considerada uma teoria clínica da 

personalidade, uma vez que foi desenvolvida, primeiramente por Raymond B. Cattell, a 

partir de abordagem estatística da análise fatorial (Pervin, 1978). Esta técnica, 

desenvolvida na década de 1930, contribuiu de maneira significativa para o estudo 

científico da personalidade e, posteriormente, para a abordagem dos traços. Esta 

perspectiva teórica será descrita com maiores detalhes no tópico a seguir, uma vez que a 

mesma será utilizada como marco principal de referência desta tese.  

 

3.2.1. Teoria dos traços de personalidade 

 

Nos últimos anos, conhecer quais seriam as dimensões principais da personalidade 

tem sido um dos tópicos mais tratados no âmbito da psicologia (Binet-Martínez & John, 

1998). Diferentes abordagens se dedicaram ao estudo da personalidade (Allport, 1973; 

Hall, Lindzey, & Campbell, 2000, e dentre, as contribuições de destaque, encontram-se 

aquelas apresentadas por Allport (1973), quem advogou que o nível mais proveitoso de 

estudo para a personalidade era o traço, dando origem a uma maneira nova de refletir 

acerca deste construto. Este autor considerava traço de personalidade como predisposições 

a responder igualmente ou de um modo semelhante a tipos diferentes de estímulos, ou 

seja, formas constantes e duradouras de reagir ao ambiente. Suas características seriam de 

individualidade, natureza real, determinação do comportamento, ser passível de 

demonstração empírica e possuir variações situacionais e interrelacionais, podendo ser 

empregado para indicar como as pessoas se comportariam no seu dia a dia (Schultz & 

Schultz, 2006).  
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Pervin e Jonh (2004) acrescentam que os traços de personalidade podem assumir 

três funções importantes, a saber: (1) serem usados para resumir, prever e explicar a 

conduta de uma pessoa; (2) permitir que seu comportamento futuro seja previsto; e, por 

fim, (3) sugerir que a explicação para o comportamento dessa pessoa seja encontrada no 

próprio indivíduo, ao invés de na situação. Outros teóricos importantes desta abordagem 

teórica foram Raymond B. Cattell, Hans Eysenck e Robert R. McCrae. O que estes autores 

têm em comum? Além da ênfase em traços, os mesmos recorrem comumente a técnica de 

análise fatorial para identificar ou mapear os fatores (traços latentes) mais importantes. 

A propósito da análise fatorial, Schultz e Schultz (2006) apontam que a partir desta 

técnica os pesquisadores têm encontrado números diferentes de traços e, dessa forma, têm 

sido propostos diferentes modelos. Entretanto, este aspecto não sugere que exista uma 

deficiência inerente ao método da análise fatorial, e sim reflete a maneira como cada 

teórico escolheu para avaliar a personalidade. 

Cattell, na década de 1930, foi um dos precursores no uso da análise fatorial para o 

estudo da personalidade. Com a finalidade de obter um conjunto consistente de itens 

capazes de medir objetivamente a personalidade, este autor propôs o modelo dos 

Dezesseis Fatores de Personalidade (16-PF). Cattell mostrou grande interesse pelas 

influências da hereditariedade e do ambiente no desenvolvimento da personalidade, e após 

uma série de pesquisas, chegou a conclusão de que um terço da personalidade é 

geneticamente determinada, enquanto dois terços são determinadas por influências sociais 

e ambientais (Schultz & Schultz, 2006). 

Eysenck, nos anos 1940, percebeu que os traços representavam as intercorrelações 

de comportamentos específicos e repetidos. Ele concordava com Cattell que a 

personalidade era composta de traços ou fatores, entretanto, apesar de fazer uso da análise 

fatorial para identificá-los, utilizava adicionalmente testes de personalidade e estudos 

experimentais com o intuito de considerar outras variáveis. Em suas pesquisas iniciais este 
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autor identificou duas dimensões básicas da personalidade, denominando-as como 

introversão-extroversão e neuroticismo; posteriormente, acrescentou uma terceira 

dimensão denominada psicoticismo (Pervin & Jonh, 2004). De acordo com Schultz e 

Schultz (2006), a comprovação das três dimensões por Eysenck em diferentes culturas são 

evidências da primazia de fatores biológicos na formação da personalidade.   

McCrae desenvolveu seus estudos sobre a personalidade a partir dos anos 1970, 

mas os maiores avanços foram observados na década de 1990, quando aprimorou sua 

compreensão de múltiplos traços de personalidade, construindo, em colaboração com Paul 

Costa, o modelo dos cinco grandes fatores de personalidade (big five), que teve em conta 

contribuições como as de Lew Goldberg e Oliver John, por exemplo. De fato, este não 

pode ser tratado como um modelo novo, mas um resumo, uma condensação de múltiplas 

tipologias, que variavam em termos do número de fatores para descrever os traços de 

personalidade, produzindo-se o entendimento que cinco eram as dimensões principais 

(Hutz el al., 1998). Este modelo, referência para a presente tese, é descrito mais 

detalhadamente a seguir. 

 

3.2.2. O modelo dos cinco grandes fatores – CGF 

 

Este modelo vem ganhando destaque na literatura sobre a estrutura da 

personalidade, mostrando-se adequado ao apresentar um poder de síntese satisfatório, 

contando com alguns estudos a respeito no Brasil (Hutz et al. 1998; Moura-de-Andrade, 

2008; Nunes & Hutz, 2007; Vasconcelos, Gouveia, Pimentel, & Pessoa, 2008; 

Vasconcelos & Tróccoli, 2005). Desta forma, parece bastante consistente a ideia de que 

existem dimensões básicas subjacentes à personalidade humana. 

Isto é justificado a partir de quatro linhas de raciocínio e evidências empíricas: (1) 

estudos longitudinais e de observação cruzada têm demonstrado que os cinco fatores são 

disposições duradouras que se manifestam em padrões de comportamentos; (2) os traços 
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relatados para cada fator são encontrados em uma série de teorias da personalidade, bem 

como na linguagem usual de descrição desses traços; (3) os fatores são encontrados em 

diferentes idades, sexos, raças e nacionalidades, embora variem em algum grau em 

diferentes culturas; e (4) evidências de hereditariedade sugerem que os fatores possuem 

uma base biológica (Costa & McCrae, 1992).   

Jonh e Srivastava (1999) ressaltam que as cinco dimensões da personalidade não 

representam uma perspectiva teórica particular, mas são derivadas de análises dos termos 

da linguagem que os indivíduos usam em seus ambientes naturais para descrever eles 

próprios e os outros. O modelo dos cinco grandes fatores ou big five possui 

correspondência com aquele denominado como PEN (psicoticismo, extroversão e 

neuroticismo), criado por Eysenck (1990, 1991), e inclusive compartilham os dois últimos 

fatores listados (Vasconcelos et al., 2008).  

Este modelo surgiu empiricamente, com base em análises de instrumentos 

tradicionais (por exemplo, 16PF, MMPI, Escalas de Personalidade de Comrey) isolados 

ou em conjunto, cujas soluções fatoriais apontavam sempre para os mesmos cinco fatores, 

independentemente da teoria em que seus respectivos autores se basearam para 

desenvolvê-los. Só a partir de então foi que começaram a surgir instrumentos 

especialmente construídos para avaliação da personalidade dentro do modelo dos cinco 

grandes fatores. O NEO-PI-R (Costa & McCrae, 1992) pode ser citado como o principal 

instrumento utilizado para essa medida no mundo e, no Brasil, Hutz et al. (1998) 

identificaram 64 marcadores de traços com resultados de fidedignidade e validade fatorial 

satisfatórios. 

Costa e McCrae (1992) são, provavelmente, os maiores proponentes do CGF, 

tendo como embasamento teórico para seus estudos a díade genética/ambiente, e a 

hipótese léxica. Esta última é defendida como a melhor estratégia para entender as 
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características da personalidade, uma vez que as pessoas tendem a ressaltar na linguagem 

suas diferenças mais significativas.  

Originalmente, os cinco fatores de personalidade são representados pelas iniciais 

OCEAN (Openness to experience, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness e 

Neuroticism), embora traduções um pouco diferentes sejam verificadas na literatura; na 

presente tese a seguinte classificação é adotada (Binet-Martínez & John, 1998): 

1- Abertura à mudança (Openness to experience). Esta também é denominada como 

cultura, imaginação ou intelecto. Pontuações altas neste fator são obtidas por 

indivíduos curiosos, imaginativos e criativos, que se divertem com novas ideias e 

valores não convencionais. Por outro lado, pontuações baixas são indícios de 

indivíduos que tendem a ser convencionais em suas crenças e atitudes, 

conservadores em suas preferências e menos responsivos emocionalmente. 

2- Conscienciosidade (Conscientiousness). Comumente, esta dimensão também tem 

sido nomeada como falta de impulsividade ou vontade. Pontuação alta nela indica 

comportamentos que evidenciam o sentido de organização, persistência, controle e 

motivação para alcançar objetivos altruísticos. Por outro lado, aquelas baixas 

revelam pessoas que tendem a não ter objetivos claros, não serem confiáveis e 

serem preguiçosas, negligentes e hedonistas. 

3- Extroversão (Extraversion). Esta dimensão também é denominada de expansão, 

onde pontuações altas indicam pessoas sociáveis, ativas, falantes, otimistas e 

afetuosas. Contrariamente, pontuações baixas revelam pessoas que tendem a ser 

reservadas, sóbrias, indiferentes, independentes e quietas. 

4- Amabilidade (Agreeableness). Frequentemente nomeada como agradabilidade ou 

sociabilidade, esta dimensão descrevendo, por um lado, pessoas que tendem a ser 

generosas, bondosas, afáveis, prestativas e altruísticas, e, por outro, aquelas que 
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são cínicas, não cooperativas e irritáveis, podendo chegar a ser manipuladoras, 

vingativas e implacáveis.  

5- Neuroticismo (Neuroticism). Esta dimensão é também conhecida como 

instabilidade emocional. Indivíduos com pontuações altas neste fator são 

propensos a sofrimentos psicológicos, podendo apresentar ideias irreais, baixa 

tolerância à frustração e respostas de coping (enfrentamento) não adaptativas, 

enquanto que aqueles mais equilibrados emocionalmente apresentam pontuações 

baixas em tal fator. 

Evidências de validade empírica do modelo CGF para o contexto brasileiro podem 

ser encontradas no estudo de Moura-de-Andrade (2008). Procura-se nesta tese adotar tal 

modelo, considerando a medida que descreve este autor, que será oportunamente 

detalhada. Presumivelmente, os traços de personalidade, por serem características próprias 

dos indivíduos e, em alguma medida, refletirem aspectos sociais e biológicos, estão 

correlacionados com a preferência por atributos desejáveis de um parceiro. Neste sentido, 

torna-se necessário resgatar algumas pesquisas encontradas na literatura que têm sugerido 

ou demonstrado esta correlação. 

 

3.2.3. Traços de personalidade e os atributos do parceiro ideal 

 

Botwin, Buss e Schackelford (1997) buscaram identificar como os traços de 

personalidade podem influenciar na preferência por parceiros e na satisfação conjugal. 

Para responder a esta questão, dois estudos paralelos foram conduzidos. O primeiro contou 

com uma amostra de casais de namorados (118) e outra com parceiros casados (216), 

utilizando-se o modelo CGF (big five) para avaliar características de personalidade por 

meio de três fontes de dados: autorrelato, relato do parceiro e relato de entrevistas 

independentes. O segundo incluiu participantes que responderam a um instrumento com 

40 itens, que avaliavam as suas preferências com respeito às características de 
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personalidade ideal de seus parceiros. Os resultados foram consistentes em ambos os 

estudos, apontando que os indivíduos diferem nas características que desejam, preferindo 

parceiros que são semelhantes a si mesmos. Especificamente, as mulheres expressaram 

maior preferência por homens com uma ampla gama de características de personalidade 

socialmente desejáveis. Finalmente, as características da personalidade de um parceiro 

foram preditores da insatisfação conjugal e sexual, a maioria nomeadamente quando o 

parceiro pontuou menos do que o desejado em amabilidade, estabilidade emocional e 

abertura à mudança / intelecto. 

Nesta mesma direção, Furnhan (2009) realizou pesquisa com 250 participantes, 

com idade média de 22 anos, os quais descreveram de próprio punho características suas e 

de seu parceiro ideal. Os resultados indicaram que as características de personalidade dos 

participantes foram bons preditores da preferência por traços de personalidade dos 

parceiros, evidenciando a ideia de que as pessoas buscam parceiros com características 

semelhantes às suas próprias. Segundo Ellis, Abram e Abram (2009), há evidências de que 

o fator amabilidade, em parte, covaria com inclinações para o compromisso, ou seja, 

indivíduos com pontuações altas neste fator seriam aqueles que buscam parceiros para 

relacionamentos duradouros. Ademais, Buss (1989) aponta que as tendências do outro 

para cooperar, retribuir e empenhar-se em objetivos comuns são preditores centrais dos 

critérios de seleção de um parceiro para ambos os sexos no contexto de relacionamento em 

longo prazo.  

Apesar das evidências previamente indicadas, parece que os dados quanto às 

similaridades entre características de personalidade de um casal são inconclusivos, uma 

vez que Botwin et al., (1997) encontraram que as pessoas unem-se àquelas que possuem 

características similares às suas, enquanto que autores, como, por exemplo, Klohnen e 

Mendelson (1998), constataram que as similaridades entre os parceiros não seriam maiores 

do que o esperado pelo acaso. Além disso, estes autores identificaram que, levando-se em 
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consideração variáveis como autoestima, encontrou-se que parceiros que demonstravam 

estar satisfeitos com eles mesmos tendiam mais a se parecer um com o outro do que 

aqueles que revelavam insatisfação quanto às suas características pessoais. Tal achado 

forneceria apoio simultâneo às teorias baseadas na similaridade e na complementaridade, 

visto que a busca por uma ou outra opção dependeria da forma como a pessoa se sente em 

relação a si mesma. 

Ainda no que se refere a estes aspectos, Zentner (2005), em dois estudos 

desenvolvidos com estudantes universitários que responderam escalas para a avaliação da 

própria personalidade e das características desejadas em um parceiro, constatou que, 

embora haja uma tendência pela busca de traços de personalidade semelhantes aos 

próprios, este desejo por similaridade varia de acordo com as características consideradas 

e a própria personalidade do indivíduo. Desta forma, alguns tipos de pessoas tenderiam a 

buscar certas características semelhantes às suas, enquanto que outras priorizariam 

aspectos complementares no parceiro.  

A respeito do anteriormente comentado, Figueiredo, Sefcek e Jones (2006) 

realizaram dois estudos com estudantes universitários. No primeiro, verificaram a relação 

entre a personalidade, o sexo e a percepção do parceiro ideal, identificando que, em 

relação ao sexo, os resultados não apresentaram diferenças. Entretanto, observou-se que os 

indivíduos buscam um parceiro ideal que compartilha características de personalidade 

semelhantes às suas próprias, contudo procuram também aqueles que pontuam mais alto 

em traços de personalidade que evidenciam orientação, sociabilidade e equilíbrio 

(conscienciosidade, extroversão e baixo neuroticismo, respectivamente). No segundo 

estudo, investigaram as relações entre a personalidade e o valor de companheiro do 

próprio participante; e entre o valor de companheiro de um parceiro real e ideal. Os 

resultados foram na direção daqueles antes descritos, nos quais os indivíduos indicaram 

como sendo um parceiro ideal aquele que pontua mais que ele próprio em 
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conscienciosidade, extroversão e amabilidade, e menos em neuroticismo, ocorrendo o 

mesmo no que se refere à avaliação do parceiro ideal em relação ao real. Assim, percebe-

se que, embora os indivíduos relatem preferência por parceiros com tipos específicos de 

personalidade similares a si mesmos, e no mesmo nível em valor de companheiro, os 

resultados sugerem que as pessoas manifestam o desejo de se relacionarem com alguém 

com uma personalidade parecida com a sua, apesar de existirem fatores outros referentes 

ao valor do companheiro que, na prática, talvez substituam tais preferências.  

De maneira geral, Figueiredo  et al.  (2006) concluem que as pessoas estão a 

procura de parceiros que sejam semelhantes a elas e ainda que pontuem mais alto que elas 

próprias em quatro dos CGF (O, C, E e A) e em valor do companheiro, e pontuem menos 

que elas no traço neuroticismo (N). Ressalta-se, entretanto, que apesar de ser evidente a 

busca por similaridade de personalidade entre parceiros ideais, ao menos a partir de 

autorrelatos, na prática ou propriamente vida real, da relação cotidiana, não precisamente 

os parceiros demonstram personalidades similares. 

No que diz respeito ao pressuposto da complementaridade, Markey e Markey 

(2007), partindo da noção de que esta poderia ser analisada por meio de traços de 

personalidade, realizaram dois estudos utilizando três modelos diferentes de compreensão 

da complementaridade: (1) o Modelo de Carson (1969) de complementaridade 

interpessoal, apontando que indivíduos semelhantes entre si em calorosidade, mas opostos 

em dominância, seriam mais compatíveis; (2) o Modelo de Wiggins (1979), pressupondo 

que os indivíduos cujas personalidades ocorrerem de forma prevista pela teoria de troca 

sociais seriam mais compatíveis; e, finalmente, (3) o Modelo de Similaridade (Bryne, 

1971), indicando que indivíduos com personalidades semelhantes seriam os mais 

compatíveis. Tais modelos foram investigados em três contextos diferentes de 

relacionamentos românticos: na busca pelo parceiro romântico ideal, na obtenção do 

parceiro romântico real e na qualidade do relacionamento amoroso entre o casal. 
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No primeiro estudo, Markey e Markey (2007) buscaram avaliar qual dos diferentes 

modelos de complementaridade melhor prediria a busca por parceiros românticos ideais, 

relacionando os traços de personalidade de indivíduos solteiros com os traços de 

personalidade que eles desejariam como futuros parceiros amorosos. Os resultados 

indicaram que homens e mulheres solteiros pensaram em seu parceiro romântico ideal 

como alguém com uma personalidade muito parecida com a deles, apoiando, portanto, o 

modelo de similaridade. No segundo estudo, estes autores procuraram avaliar as 

personalidades de casais envolvidos em um relacionamento amoroso por, no mínimo, um 

ano, a fim de conhecer qual dos modelos seria mais aplicável na obtenção do parceiro 

romântico e na qualidade do relacionamento. Os resultados indicaram que o modelo de 

similaridade foi o que melhor descreveu a personalidade dos casais românticos reais. 

Entretando, verificou-se que embora as pessoas desejem obter parceiros românticos 

parecidos com elas, os mesmos não são tão semelhantes a si próprios como desejariam. 

Tais achados podem ter ocorrido porque outros critérios também são relevantes para a 

obtenção do parceiro, como localização geográfica ou caracteríscas sociodemográficas, 

por exemplo. Também é possível que as pessoas tendam a estabelecer relações com 

indivíduos que não sejam o seu ideal porque companheiros desejáveis são um bem raro e, 

simplesmente, não sendo acessíveis a todos (Botwin, Buss & Schackelford, 1997). 

Finalmente, no que se refere à qualidade do relacionamento, esperava-se que os 

casais que experimentavam níveis altos de qualidade do relacionamento seriam mais 

complementares em suas características de personalidade do que aqueles que 

apresentavam níveis baixos. Dos três modelos de complementaridade examinados, apenas 

o de Carson apoiou esta previsão. Estes resultados sugerem que embora os indivíduos 

tendam a desejar um parceiro romântico que tenha uma personalidade parecida com a 

deles, as pessoas que realmente experienciam um relacionamento amoroso e harmônico 

têm parceiros românticos que são semelhantes a si em algumas características, mas não em 
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todas. Neste sentido, as díades românticas que experimentavam níveis altos de amor e 

harmonia estavam propensas a apresentar um dos memdos como mais dominante e o outro 

mais submisso, do que as díades românticas que apresentavam níveis baixos de amor e 

harmonia (Markey & Markey, 2007). 

Tais resultados corroboram, em certa medida, os previamente descritos com 

respeito aos relacionamentos interpessoais (Carson, 1969; Sullivan, 1953 citados por 

Markey & Markey, 2007), sugerindo que quando um indivíduo é capaz de interagir com 

um parceiro que complementa o seu próprio comportamento, ele ou ela provavelmente 

experimentará uma sensação de autovalidação e segurança. Isto é baseado na noção de que 

as pessoas se sentem mais confortáveis interagindo com parceiros que lhes permitem 

manter o seu próprio estilo preferido de comportamento. Neste sentido, pode-se dizer que 

enquanto o modelo de similaridade pode explicar as características que as pessoas desejam 

em um parceiro romântico, os outros modelos de complementaridade podem melhor 

prever com quem uma pessoa vai realmente iniciar e manter um relacionamento. Indica-

se, portanto, que as similaridades entre as pessoas são importantes para a escolha do 

parceiro, mas também as complementaridades ajudam na manutenção de uma relação 

amorosa. 

Em resumo, os estudos descritos neste capítulo revelam que casais com 

personalidades e valores semelhantes são identificados como tendo maior satisfação com a 

vida, melhor relacionamento íntimo e relações mais duradouras (Gaunt, 2006; Robins, 

Caspi, & Moffit, 2000). Desta forma, verifica-se a importância de estudos que tenham em 

conta tais construtos na explicação da preferência por atributos desejáveis na escolha de 

um parceiro, sobretudo considerando diferentes contextos sócioculturais. Neste sentido, o 

objetivo principal da presente tese foi conhecer como diferenças de gênero, valores 

humanos e traços de personalidade podem explicar atributos desejáveis de um parceiro 
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ideal, considerando dados tanto de capitais como interiores da região Nordeste. Com tais 

propósitos, descrevem-se a seguir os três estudos realizados. 
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PPAARRTTEE  IIII  ––  PPEESSQQUUIISSAASS  EEMMPPÍÍRRIICCAASS  
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4. ESTUDO 1. COMPARAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS AFETIVAS E 

COGNITIVAS ENTRE HOMENS E MULHERES 
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4.1. Introdução 

 

Pesquisas empíricas têm demonstrado que homens e mulheres diferem 

significativamente em uma série de características afetivas e cognitivas (Baron-Cohen, 

2004), tal como apresentado no Capítulo 2, destacando construtos diversos. Por um lado, 

aqueles como contágio emocional, sentimento de constragimento, cooperação, traços de 

personalidade amabilidade e esquemas de gênero feminino, considerados características 

afetivas; e, por outro lado, os que se definem como agressão, busca de sensações, traços de 

personalidade abertura à mudança, competição e esquemas de gênero masculino, 

considerados características cognitivas (Buss & Perry, 1992; Doherty, 1997; Giavoni & 

Tamayo, 2000; Gouveia et al, 2008, 2005, 2006; Gusmão, Jesus, Gouveia, Nunes Júnior, 

& Queiroga, 2001; Zuckerman, 1994).  

Diante desta realidade, optou-se por desenvolver este estudo, o qual servirá como 

base para os demais, bem como ajudará na compreensão das diferenças de gênero na 

escolha do parceiro. Este tem como objetivo principal identificar características cognitivas 

e afetivas em homens e mulheres. 

4.2. Método 

4.2.1. Delineamento e Hipóteses 

 

O presente estudo compreendeu um delineamento de tipo correlacional, contando 

com medidas de natureza ex post facto. Em função do objetivo antes descrito, foram 

formuladas dez hipóteses, sendo elencadas por características cognitivas e afetivas a fim 

de facilitar a compreensão. Ressalta-se que, apesar das medidas de agressão, busca de 

sensações, sentimento de constrangimento e esquemas de gênero serem multifatoriais, por 

questão de parcimônia, decidiu-se levar em conta unicamente a pontuação total de cada 

uma delas. Ademais, também por questões de parcimônia, na medida do traço de 

personalidade foram incluídos nas análises apenas os fatores abertura à mudança e 
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amabilidade, os quais apresentam evidências de serem mais prevalentes em homens e 

mulheres, respectivamente. A hipótese geral (Hipótese 1) prevê diferenças entre homens e 

mulheres quanto a características cognitivas e afetivas, na direção que se descreve a 

seguir, considerando cada conjunto de características: 

 

Hipóteses referentes a características cognitivas 

Hipótese 1.1. Participantes do sexo masculino apresentarão maiores pontuações em 

abertura à mudança do que aqueles do sexo feminino. 

Hipótese 1.2. Participantes do sexo masculino apresentarão maiores pontuações em 

agressão do que aqueles do sexo feminino. 

Hipótese 1.3. Participantes do sexo masculino apresentarão maiores pontuações em busca 

de sensações do que aqueles do sexo feminino. 

Hipótese 1.4. Participantes do sexo masculino apresentarão maiores pontuações em 

competição do que aqueles do sexo feminino. 

Hipótese 1.5. Participantes do sexo masculino apresentarão maiores pontuações em 

esquemas de gênero masculino do que aqueles do sexo feminino.  

 

Hipóteses referentes a características afetivas 

Hipótese 1.6. Participantes do sexo feminino apresentarão maiores pontuações em 

amabilidade do que aqueles do sexo masculino. 

Hipótese 1.7. Participantes do sexo feminino apresentarão maiores pontuações em 

contágio emocional do que aqueles do sexo masculino. 

Hipótese 1.8. Participantes do sexo feminino apresentarão maiores pontuações em 

sentimento de constrangimento do que aqueles do sexo masculino. 

Hipótese 1.9. Participantes do sexo feminino apresentarão maiores pontuações em 

cooperação do que aqueles do sexo masculino. 
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Hipótese 1.10. Participantes do sexo feminino apresentarão maiores pontuações em 

esquemas de gênero feminino do que aqueles do sexo masculino. 

4.2.2. Participantes 

 

Participaram deste estudo 205 pessoas, sendo 105 homens e 100 mulheres, todos 

declaradamente heterossexuais, com idades variando de 18 a 52 anos (m = 24,3 anos; dp = 

6,08), a maioria solteira (77,4%), católica (58,6%), com escolaridade correspondente ao 

ensino superior incompleto (59,9%) e estando em algum tipo de relacionamento (54,6%). 

Tratou-se de uma amostra de conveniência (não probabilística), formada por pessoas que, 

solicitadas, concordaram espontaneamente em participar do estudo. As seguintes regras de 

exclusão foram adotadas: (1) não responder a uma das medidas; (2) deixar mais de 20% 

dos itens de uma das medidas sem respostas; (3) responder de forma diferente ou 

utilizando escala diferente da proposta no estudo; e (4) apresentar idade inferior a 18 anos. 

4.2.3. Instrumentos 

 

Os participantes receberam um livreto contendo os seguintes instrumentos:  

Inventário de Busca de Sensações de Arnett (AISS; Arnett, 1994). O AISS é uma 

medida de autorrelato composta por 20 itens distribuídos igualmente em dois fatores, 

novidade e intensidade, de acordo com a orientação teórica proposta. Estes itens são 

respondidos em escala do tipo Likert, com 4 pontos, sendo 1 = Não me descreve nada a 4 

= Descreve-me totalmente. O fator novidade indica a busca por novidades na estimulação 

sensorial (e.g., Eu acho que é divertido e excitante atuar ou falar na presença de um 

grupo) e intensidade diz respeito à busca de intensidade na experiência sensorial (e.g., 

Deve ser excitante estar em uma batalha durante a guerra). Este instrumento foi adaptado 

ao contexto brasileiro por Gouveia et al. (no prelo), mostrando evidências de adequação 

psicométrica (por exemplo, alfa de Cronbach de 0,60 para o conjunto total de itens) 

(Anexo I). 
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Escala de Contágio Emocional. Desenvolvida por Doherty (1997), esta é uma 

medida unifatorial composta de 18 itens que descrevem cinco sentimentos básicos: amor, 

felicidade, medo, raiva e tristeza; a escala também inclui uma sexta faceta, que procura 

verificar o nível de atenção dada às emoções das outras pessoas. Estes itens são 

respondidos em escala de quatro pontos, sendo 1= Sempre e 4 = Nunca; quanto menor a 

pontuação, maior a suscetibilidade ao contágio emocional do participante. Sua 

consistência interna (alfa de Cronbach) no estudo original foi 0,90; a adaptação desta 

medida para o Brasil foi realizada por Gouveia, Guerra, Santos, Rivera e Singelis (2006), 

confirmando sua estrutura unifatorial (alfa = 0,82) (Anexo II).  

Questionário de Agressão de Buss-Perry (BPAQ). Foi elaborado originalmente em 

língua inglesa por Buss e Perry (1992), compondo-se de 29 itens que, teoricamente, 

avaliam a agressão em quatro dimensões, a saber: agressão física (e.g., Se alguém me 

bater, eu bato nele de volta), agressão verbal (e.g., Não consigo ficar calado (a) quando 

as pessoas discordam de mim), raiva (e.g., Alguns amigos dizem que sou cabeça quente) e 

hostilidade (e.g., Desconfio de pessoas estranhas que são amigáveis demais comigo). Tais 

itens são respondidos em escala de cinco pontos, tipo Likert, com os seguintes extremos: 1 

= Discordo totalmente e 5 = Concordo totalmente. A versão em português utilizada no 

presente estudo foi uma adaptação realizada por Gouveia, Chaves, Peregrino, Branco e 

Gonçalves (2008), onde este instrumento ficou composto por 26 itens, adotando-se as 

mesmas instruções e formato da escala de resposta original, apresentando um fator geral 

de segunda ordem (agressão) com índice de consistência interna (alfa de Cronbach) de 

0,81, além dos quatro fatores específicos de primeira ordem com os seguintes alfas: raiva 

(α = 0,71), hostilidade (α = 0,62), agressão verbal (α = 0,52) e agressão física (α = 0,65) 

(Anexo III). 

Questionário de Sentimento de Constrangimento. Este descreve 40 situações do 

cotidiano para as quais o participante deve dizer em que medida as considera 
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constrangedoras. Os itens são respondidos por meio em escala de sete pontos, variando de 

1 = Nada constrangedora a 7 = Muito constrangedora. Gouveia, Singelis, Guerra, Santos 

e Vasconcelos (2005) comprovaram evidências de sua validade de construto no Brasil, 

indicando que ele cobre oito fatores do sentimento de constrangimento: deficiência 

pública normativa (alfa= 0,77, e.g., derramar uma bebida sobre si mesmo em uma festa), 

falha em regular a privacidade do outro (alfa= 0,81; e.g., surpreender uma pessoa no 

provador de uma loja em roupas íntimas), falha em regular a própria privacidade (alfa= 

0,80; e.g., ser surpreendido ao sair da ducha por um convidado da casa), situação de 

protagonista (alfa = 0,72, e.g., um grupo de amigos lhe canta “parabéns para você” em 

um restaurante local), perda de papel (alfa = 0,62; e.g., contar uma piada a um grupo de 

conhecidos e, no final, ninguém sorrir), sentir-se culpável (alfa= 0,68; e.g., ver a 

namorada do seu melhor amigo beijando outro e, no dia seguinte, encontrar esse amigo), 

desconcerto endogrupal (alfa= 0,63; e.g., ir a um restaurante com amigos que soltam 

piadas grosseiras ao garçom e, ao retornar ao local, o garçom comentar sobre a 

grosseria de seu grupo de amigos) e desconcerto empático (alfa= 0,75; e.g., estar 

assistindo a um espetáculo amador em que o artista procura, inutilmente, fazer com que 

as pessoas sorriam). A pontuação total, correspondendo ao somatório de todos os itens, 

apresentou alfa (de Cronbach) de 0,92 (Anexo IV). 

Inventário dos Cinco Grandes Fatores – ICG. Elaborado originalmente em língua 

inglesa por John, Donahue e Kentle, em 1991, foi adaptado para o contexto espanhol por 

Binet-Martínez e John (1998), estando composto por 44 itens estruturados em sentenças 

simples, que são respondidos em escala de resposta tipo Likert, de cinco pontos, variando 

de 1 = Discordo totalmente a 5 = Concordo totalmente. Os itens são originalmente 

agrupados em cinco fatores, a saber: abertura à mudança, conscienciosidade, extroversão, 

amabilidade e neuroticismo. Em um estudo recente realizado por Moura-de-Andrade 
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(2008) podem ser verificadas evidências de validade fatorial e consistência interna desta 

medida no contexto brasileiro (Anexo V). 

Escala de Interdependência Social. Elaborada por Johnson e Norem-Hebeisen 

(1979), sua versão original é composta por 22 itens que avaliam três atributos principais: 

cooperação (e.g., Gosto de compartilhar minhas idéias e objetos com os demais), 

competição (e.g., Competir com outras pessoas é um bom modo de trabalhar) e 

individualismo (e.g., Trabalho melhor quando eu faço tudo). Esta medida foi adaptada 

para o contexto brasileiro por Gusmão et al. (2001), apresentando os seguintes índices de 

consistência interna: competição (α = 0,76), individualismo (α = 0,75) e cooperação (α = 

0,72). Para a presente pesquisa, no entanto, foram considerados apenas os fatores 

cooperação e competição, sendo retirados os itens do fator individualismo. Portanto, 

utilizou-se sua versão reduzida, composta por 15 itens, os quais foram respondidos em 

escala de 5 pontos, variando de 1 = Discordo totalmente a 5 = Concordo totalmente 

(Anexo VI).   

Inventário dos Esquemas de Gênero do Autoconceito. Desenvolvido por Giavoni e 

Tamayo (2000), este instrumento é composto por 83 itens que avaliam os esquemas 

masculino e feminino do autoconceito. O esquema masculino compreende caracaterísticas 

advindas do conceito de masculinidade, sendo representado por quatro fatores principais: 

negligência (α = 0,82), racionalidade (α = 0,72), ousadia (α = 0,66) e agressividade (α = 

0,77), além de um fator de segunda ordem denominado de indiferença (α = 0,87). No caso 

do esquema feminino, é formado por características autodescritivas provenientes do 

conceito de feminilidade, que é composto por quatro fatores principais: tolerância (α = 

0,73), insegurança (α = 0,79), sensualidade (α = 0,79), emotividade (α = 0,87) e 

responsabilidade (α = 0,82), além de um fator de segunda ordem denominado 

sensibilidade (α = 0,89) (Anexo VII). 
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Questões demográficas. Os participantes também responderam a questões de 

caráter sociodemográfico, a saber: idade, sexo, orientação sexual, estado civil, se tem 

filho(s) e quantos, religisão, religiosidade, nível de instrução, status atual do 

relacionamento, indicando meses, em caso de estar em relacionamento fixo, e indicadores 

socioeconômicos disponíveis à família (e.g., televisão, aparelho de som, automóvel) 

(Anexo VIII). 

 

4.2.4. Procedimento 

 

A coleta de dados foi realizada em diferentes contextos, de forma individual e 

coletiva, em universidades públicas e particulares (29,8 %) e em casas noturnas da cidade 

de João Pessoa – PB (71,1 %). Em todos os casos, o respondente preencheu o questionário 

individualmente, sendo informado de que sua participação seria voluntária e anônima. Foi 

ressaltado que não havia respostas certas ou erradas, e que ao aceitar participar do estudo 

estavam dando consentimento para que os dados fossem tratados no seu conjunto. A 

propósito, todos assinaram termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo IX). 

Colaboradores previamente treinados se encarregaram de aplicar os questionários e de se 

certificar de que o ambiente estava propício para que o participante pudesse responder o 

questionário. Em média, 30 minutos foram necessários para concluir a participação. O 

projeto correspondente foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos, do Hospital Universitário Lauro Wanderley, da Universidade Federal da 

Paraíba (Proc. CEP/HULW nº 257/10) (Anexo X). 

4.2.5. Análises dos dados  

 

Os dados foram analisados por meio do Pacote Estatístico para as Ciências 

Sociais (SPSS, versão 18). Além de estatísticas descritivas (média, desvio padrão, 

frequência), foram calculadas ANOVAs a fim de comparar as pontuações dos dois grupos 

de participantes (homens e mulheres) nos construtos medidos. 



113 

 

4.3. Resultados 

 

A primeira hipótese desse estudo previa diferenças entre homens e mulheres 

quanto a características afetivas e cognitivas (Hipótese 1). A fim de testá-la, realizou-se 

uma Manova, considerando como variável antecedente o sexo e como critério as 

características cognitivas/masculinas (agressão, busca de sensações, competição, traço de 

personalidade abertura à mudança e esquemas de gênero masculino) e afetivas/femininas 

(contágio emocional, sentimento de constrangimento, cooperação, traço de personalidade 

amabilidade e esquemas de gênero feminino). Os resultados desta análise permitiram 

corroborá-la [Lambda de Wilks = 0,64; F (2, 83) = 4,719; p < 0,001; ² = 0,36]. Não 

obstante, no caso das hipóteses mais específicas, os resultados podem ser visto na Tabela 2 

a seguir. 

Tabela 2. Diferenças de média entre sexo e características cognitivas e afetivas. 

 
                                                          Grupos 

Características 

  Homens       Mulheres              Contraste 
  

Cognitivas                     m          dp          m          dp               F                gl        p  
Abertura à mudança     3,9        0,62       3,5       0,66           19,68        1, 192       0,000*  
Agressão                       2,7        0,63       2,5       0,58             9,34        1, 198       0,003* 

Busca de sensações      2,6        0,32       2,3       0,31           37,99        1, 189       0,000*                             

Competição                  3,1        0,90       2,7       0,84             8,68        1, 198       0,004* 
Esquema masculino     1,6        0,49       1,3       0,48           16,63        1, 155       0,000*                                

 

Afetivas                         m          dp           m          dp              F                gl                p  
Amabilidade                3,5        0,55         3,6       0,58            4,28        1, 199        0,040* 
Contágio e mocional   2,8        0,44         3,1       0,38           28,24       1, 185        0,000*                

Constrangimento         4,2        1,16         5,0       0,96           25,48       1, 175        0,000* 

Cooperação                 4,2        0,71         4,4        0,52            1,96       1, 198        0,08 
Esquema feminino      2,3        0,37         2,4       0,40             6,21       1, 143        0,014* 

Nota: * diferença considerada estatisticamente significativa (p < 0,05). 

 

No que se refere às características cognitivas, verifica-se que todas as cinco 

hipóteses foram corroboradas, uma vez que em relação à Hipótese 1 os homens 

apresentaram maiores pontuações no traço de personalidade abertura à mudança (m = 3,9, 

dp = 0,62) do que as mulheres (m = 3,5, dp = 0,66) sendo este resultado estatisticamente 



114 

 

significativo [F  (1, 199) = 19,68; p < 0,001]. Ocorrendo o mesmo na Hipótese 2, em que 

os homens pontuaram mais alto (m = 2,7, dp = 0,63) do que as mulheres (m = 2,5, dp = 

0,58) no construto agressão e as diferenças foram significativas [F (1, 198) = 9,34; p < 

0,01]. Na Hipótese 3, os homens pontuaram mais alto (m = 2,6, dp = 0,36) do que as 

mulheres (m = 2,3, dp = 0,31) no construto busca de sensações e esses resultados foram 

significativos [F (1, 189) = 37,99; p < 0,001]. Quanto à Hipótese 4, em relação à 

competição os homens também pontuaram mais alto (m = 3,1, dp = 0,90) do que as 

mulheres (m = 2,7, dp = 0,84), como era de se esperar, sendo os resultados 

estatisticamente significativos [F  (1, 198) = 8,68; p < 0,01]. Finalmente, no que se refere 

à hipótese 5, os homens também pontuaram mais alto (m = 1,6, dp = 0,49) do que 

mulheres (m = 1,3, dp = 0,48) nos esquemas de gênero masculinos, e esses resultados 

foram estatisticamente significativo [F (1, 156) = 16,63; p < 0,001].  

No que diz respeito às características afetivas, verifica-se que das cinco hipóteses 

levantadas, quatro delas foram corroboradas. Em relação à Hipótese 1 as mulheres 

apresentaram maiores pontuações no traço de personalidade amabilidade (m = 3,6; dp = 

0,58) do que os homens (m = 3,5, dp = 0,55) sendo este resultado estatisticamente 

significativo [F(1, 199) = 4, 284; p < 0,01]. Na Hipótese 2, ocorreu o mesmo, uma vez que 

as mulheres pontuaram mais alto (m = 3,1, dp = 0,38) do que os homens (m = 2,8, dp = 0, 

44) no construto contágio emocional e as diferenças foram significativas [F(1, 185) = 28, 

239; p < 0,000]. Sobre a Hipótese 3, as mulheres pontuaram mais alto (m = 5,0, dp = 0,96) 

do que os homens (m = 4,2, dp = 1,16) no construto sentimento de constrangimento e 

esses resultados foram significativos [F(1, 175) = 25,481; p < 0,000]. Quanto à Hipótese 

4, em relação à cooperação esperava-se que as mulheres pontuassem mais alto (m = 4,3, 

dp = 0,52) do que os homens (m = 4, 22, dp = 0,71), porém esta hipótese não foi 

corroborada, uma vez que este resultado não foi estatisticamente significativo [F(1, 198) = 

1, 963; p < 0,08]. Finalmente, no que se refere à Hipótese 5, as mulheres pontuaram mais 
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alto (m = 2,4, dp = 0,40) do que os homens (m = 2,3, dp = 0,37) nos esquemas de gênero 

femininos, e esses resultados foram estatisticamente significativo [F(1, 145) = 6, 210; p < 

0,01].  

4.4. Discussão Parcial 

 

O objetivo deste estudo foi identificar diferenças quanto às características 

cognitivas e afetivas em homens e mulheres. Diante dos resultados apresentados, foi 

possível identificar que construtos como contágio emocional e sentimento de 

constrangimento, por exemplo, foram mais prevalentes em mulheres do que em homens, 

corroborando achados anteriores da literatura (Hipóteses 1.2 e 1.3) (Baron-Cohen, 2004; 

Doherty, 1997; Gouveia et al., 2007). Nessa direção Algoe, Buswell e DeLamater (2000), 

indicam que existe diferenças de gênero em afetos e emoções, em que algumas delas são 

vivenciadas e expressas com maior frequência por mulheres; são as chamadas emoções 

femininas, que incluem felicidade, vergonha, medo e constrangimento, enquanto outras 

são vivenciadas mais frequentemente por homens: orgulho, desprezo e raiva. É possível 

que tais resultados sejam devidos a papéis sociais construídos e atribuídos diferentemente 

a homens e mulheres (Belo, 2003; Oliveira, 2000), que enfatizam determinados tipos de 

emoções como característicos de cada sexo. 

Quanto às características de personalidade, verificou-se que as mulheres 

apresentaram maiores pontuações do que os homens em amabilidade (Hipótese 1.1), 

enquanto estes o fizeram mais no traço abertura à mudança (Hipótese 1.6), corroborando 

achados da literatura que indicam que os homens teriam características mais relacionadas 

com a busca por novas experiências, sendo menos convencionais quanto às normas 

sociais, enquanto que as mulheres tenderiam a apresentar características mais relacionadas 

com o cuidado com o próximo e demonstrações de afeto (Binet-Martínez & John, 1998; 

Costa, Terracciano, & McCrae, 2001; McGrae & John, 1992). Ademais, em pesquisa 
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realizada por Chapman, Duberstein, Sörensen e Lyness (2007), a partir de amostra com 

486 adultos de idades entre 65 e 98 anos, verificaram que as mulheres pontuaram mais do 

que os homens nos fatores neuroticismo e amabilidade, corroborando pesquisas anteriores. 

No que se refere aos esquemas de gênero, foi verificado que as mulheres 

pontuaram mais do que os homens nos esquemas femininos (Hipótese 1.5), tal como 

esperado, pois, de acordo com Barberá (1998), traços de masculinidade e feminilidade, 

enquanto manifestações de gênero, não ficariam mais limitadas ao fato de o indivíduo ser 

homem ou mulher, ou seja, independente do componente biológico; os indivíduos podem 

apresentar esquemas de gênero tanto masculino quanto feminino, mas espera-se que as 

mulheres apresentem em suas autodescrições esquemas femininos, enquanto que os 

homens apresentem os masculinos, o que de fato ocorreu no presente estudo. A este 

respeito, pode-se dizer que as mulheres ainda possuem um autoconceito relacionado com 

os papéis femininos que foram construídos socialmente ao longo dos anos, mesmo que 

atualmente já se observem na sociedade mulheres assumindo lugares também 

desempenhados por homens (Giavoni & Tamayo, 2000).  

Quanto ao construto cooperação, esperava-se que as mulheres se mostrassem mais 

cooperativas e menos competitivas do que os homens, uma vez que pesquisas prévias 

indicavam que as mulheres evolutivamente conviviam mais nas comunidades e eram 

responsáveis pela criação dos filhos e, de alguma forma, pela organização da vida societal, 

algo que lhes deu a maior capacidade de cooperação (Buss, 2003). No entanto, este 

resultado não foi corroborado (Hipótese 1.4), o que demanda novos estudos para melhor 

compreender tal invariância entre homens e mulheres. Porém, quanto à competição, 

corroborou-se a hipótese de que os homens seriam mais competitivos em relação às 

mulheres (Hipótese 1.9), uma vez que estes apresentaram pontuações maiores do que elas, 

algo que pode ser compreendido sob o ponto de vista evolutivo, onde os homens 

necessitam competir entre si para garantir território, acesso a alimentação, demonstrar 
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respeito entre os pares e conseguir o acesso às fêmeas, competindo com membros do 

mesmo sexo (Buss, 2003; Sbruzzi, 2009). De forma geral, tais resultados indicam que a 

cooperação e a competição podem ser compreendidas a partir de uma orientação 

evolucionista, onde ambos os comportamentos estariam a serviço do indivíduo para 

maximizar suas possibilidades de adaptação ao ambiente (Palmieri & Branco, 2004). 

Não obstante, verifica-se que em relação às características cognitivas, todas as 

hipóteses foram confirmadas (Hipóteses 1.6. a 1.10), indicando que os homens seriam 

mais cognitivos do que as mulheres. Os resultados encontrados corroboram a literatura da 

área, com destaque para a busca de sensações (Roth & Herzberg, 2004; Zuckerman, 1994) 

e agressão (Sisto et al., 2005), nos quais os estudos têm mostradado maiores médias dos 

homens.  

A busca de emoções, que engloba facetas como desinibição, necessidade de 

aventura e de novas experiências e suscetibilidade ao tédio (Carton, Jouvent, & Widlöche, 

1994), apresenta-se em todos os indivíduos, variando sua intensidade, atingindo picos 

entre 16 e 20 anos e sendo mais encontrada entre homens, tal como identificado em 

pesquisas prévias (Arnett, 1994; Roth & Herzberg, 2004; Zuckerman, 1994), também em 

contexto brasileiro (Formiga, 2002; Vasconcelos et al., 2008). A busca de sensações 

também se mostrou relacionada com condutas antisociais, representando indivíduos que 

não agem de forma conformista e valorizam situações de risco, o que poderia ser um 

indício para se comportarem agressivamente (Formiga, 2002; Zuckerman, 1994).  

Nesta direção, alguns estudos apontam que as agressões físicas são mais 

características do sexo masculino em comparação à agressão verbal; enquanto que no caso 

das pessoas do sexo feminino, demonstram maior uso de estratégias indiretas de agressão 

(Sisto et al., 2005). Entretanto, independente do tipo de agressão, estudos mostram que 

para violência e agressão os homens obtêm maiores médias do que as mulheres (Sisto et 

al. , 2008). 
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De acordo com uma perspectiva evolucionista, a explicação para tais diferenças 

entre os sexos pode ser dar em termos de pressões exercidas pela seleção, levando a tipos 

diversos de capacidades afetivas e cognitivas, pois o que poderia ser conveniente para um 

sexo, poderia não ser para o outro (Buss, 2003). Entretanto, não se pode deixar de 

considerar o papel que a sociedade exerce na legitimação dos papéis que devem assumir 

homens e mulheres, fazendo muitas vezes com que estes adotem certos esquemas 

psicológicos e papéis sexuais (Baron-Cohen, 2004; Paéz, Torres, & Echebarría, 1990).  

Por fim, parece claro que homens e mulheres são diferentes em termos afetivos e 

cognitivos. Estas diferenças, não obstante, não seriam atribuíveis apenas a diferenças entre 

sexo e gênero, ao menos não no que diz respeito à escolha de um parceiro. Provavelmente, 

existem elementos mais estruturais e sociais que poderiam explicar esta escolha. No 

marco teórico pareceu evidente o papel de traços de personalidade e valores, construtos 

que são considerados no estudo a seguir, que contribui para alcançar o objetivo geral desta 

tese de compreender este ato de escolha. 
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5. ESTUDO 2. CORRELATOS VALORATIVOS E DE PERSONALIDADE DA 

ESCOLHA DO PARCEIRO IDEAL 
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5.1. Introdução 

 

Como observado na literatura, construtos como valores humanos e traços de 

personalidade têm se mostrado relevantes para compreender atributos desejáveis para a 

escolha de um parceiro com quem se pretende manter um relacionamento estável 

(Borrione & Lordelo, 2005; Buss, 1999, 2007; Gomes, 2011; Gouveia  et al., 2010; 

Kerinch  et al., 1990). Neste sentido, o objetivo principal deste estudo foi conhecer a 

relação entre estes construtos e os atributos desejáveis na escolha de um parceiro ideal, 

buscando-se ainda identificar diferenças de gênero nesta escolha. 

 

5.2. Método 

 

5.2.1. Delineamento e Hipóteses 

 

O presente estudo compreendeu um delineamento de tipo correlacional, contanto 

com medidas de natureza ex post facto. Em função dos objetivos antes descritos, foram 

formuladas hipóteses, dividas em quatro blocos: o primeiro referente às diferenças na 

escolha do parceiro entre homens e mulheres; o segundo correspondendo à explicação 

desta escolha com base nas orientações valorativas; o terceiro focando na explicação dos 

atributos a partir de traços de personalidade dos participantes; e, finalmente, o quarto 

bloco em relação à mediação dos valores na relação entre traços de personalidade e 

atributos desejáveis do parceiro. 

 

Hipóteses referentes às diferenças entre sexo e a escolha do parceiro 

Hipótese 1. Homens e mulheres diferirão quanto à importância conferida aos atributos 

desejáveis do parceiro ideal.  

Hipótese 1.1.Os homens darão mais importância que as mulheres a atributos que destacam 

qualidades físicas e reprodutivas (dimensão atlética) da parceira ideal.  
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Hipótese 1.2. As mulheres darão mais importância que os homens a atributos que 

destacam qualidades sociais (dimensão afetuosa) do parceiro ideal.  

Hipótese 1.3. As mulheres darão mais importância que os homens a atributos que 

destacam possibilidades de ganhos, recursos e bens materiais (dimensão 

realizada) do parceiro ideal. 

Tal como exposto no Capítulo 2 desta tese, segundo a Psicologia Evolucionista, 

homens e mulheres apresentam um padrão diferente no processo de escolha do parceiro, 

em decorrência do passado evolutivo o qual revelava papéis diferentes para machos e 

fêmeas (Buss, 1989, 2003). Neste sentido, os homens se guiariam mais por atributos 

físicos e de desempenho sexual, os quais indicariam a capacidade reprodutiva da mulher. 

E, por outro lado, as mulheres desejariam parceiros que demonstrassem maior segurança e 

apoio social, atributos importantes para o cuidado dos filhos. Estas diferenças entre 

homens e mulheres são sugeridas também nos estudos de Baron-Cohen (2004). 

 

Hipóteses referentes ao papel dos valores na explicação dos atributos 

Hipótese 2. As subfunções valorativas se correlacionarão com a importância dada aos 

atributos desejáveis do parceiro ideal.   

Hipótese 2.1. Os participantes que priorizam valores da subfunção experimentação darão 

maior importância à dimensão atlética na escolha do parceiro.  

Hipótese 2.2. Os participantes que priorizam valores da subfunção realização darão maior 

importância à dimensão realizada na escolha do parceiro.  

Hipótese 2.3. Os participantes que priorizam valores da subfunção interativa darão maior 

importância à dimensão afetuosa na escolha do parceiro.  

Hipótese 2.4. Os participantes que priorizam valores da subfunção normativa darão maior 

importância à dimensão tradicional na escolha do parceiro. 
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Incluir hipóteses sobre a correlação dos valores com a importância dos atributos 

desejáveis do parceiro pareceu coerente, tendo em vista que, de acordo com Rokeach 

(1973), os valores são elementos centrais para explicar a tomada de decisão e o 

julgamento do certo e errado, desejado e desejável. Partindo da teoria funcionalista dos 

valores humanos (Gouveia et al., 2010), hipotetizou-se que priorizar valores de 

experimentação resulta em maior ênfase em atributos que revelem o prazer, a 

excitabilidade, como a dimensão  atlética, que refere-se aos atributos físicos do parceiro. 

Em relação à subfunção realização, por indicar valores que representam status e 

possibilidade de recursos materiais, pareceu coerente estimar que quem o priorizasse daria 

importância à dimensão realizada. Quanto à subfunção interativa, esta se refere a uma 

orientação social e um motivador humanitário, o que parece levar às pessoas que a 

priorizam a dar importância à dimensão afetuosa. Finalmente, a subfunção normativa 

acentua a manutenção do status quo, padrões convencionais e tradicionais, o que estimula 

a priorizar a dimensão tradicional na escolha do parceiro ideal.    

 

Hipóteses referentes ao papel da personalidade na explicação dos atributos 

Hipótese 3. Os traços de personalidade se correlacionarão com a importância dada aos 

atributos desejáveis do parceiro ideal.  

Hipótese 3.1. Os participantes que pontuarem mais em conscienciosidade darão maior 

importância à dimensão realizada na escolha do parceiro.  

Hipótese 3.2. Os participantes que pontuarem mais em extroversão darão maior 

importância à dimensão atlética na escolha do parceiro. 

Hipótese 3.3. Os participantes que pontuarem mais em amabilidade darão maior 

importância à dimensão afetuosa na escolha do parceiro. 
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Parece adequado considerar que a personalidade daquele que escolhe pode, de 

alguma maneira, influenciar o processo de escolha do parceiro ideal (Buss, 1989). Neste 

sentido, de acordo com Ellis, Abram e Abram (2009), as pessoas com pontuações altas em 

conscienciosidade seriam caracterizadas por apresentar maior comportamento de 

organização e controle, e isso as levaria a priorizar a escolha por um parceiro da dimensão 

realizada, uma vez que esta é composta por atributos relacionados com a busca de 

obtenção de status e recursos. Por sua vez, as pessoas que pontuam alto em amabilidade 

têm certa tendência a buscar compromisso, interessando-se por relacionamentos 

duradouros, o que provavelmente demonstra que a dimensão afetuosa tenha relevância 

para quem apresenta este traço de personalidade, procurando compartilhar afetos e apoio 

social com seu parceiro. É possível ainda que o indivíduo que apresenta o traço 

extroversão, que é mais dado a novas amizades, a ser expressivo, priorize a dimensão 

atlética, por esta representar atributos voltados para experimentação de novos estímulos.  

 

Hipótese 4. Os valores medeiam a relação entre os traços de personalidade e a importância 

dada às dimensões de atributos desejáveis de um parceiro ideal.   

 

Rokeach (1973) sugere que a personalidade, quando comparada com os valores, é 

mais estável, menos dada à modificação. É também destacável a natureza mais social dos 

valores, enquanto a personalidade é mais pessoal, descritora da forma típica com que a 

pessoa se apresenta. Neste contexto, apesar de os traços de personalidade estarem 

presumivelmente correlacionados com as dimensões de atributos desejáveis de um 

parceiro ideal (Buss, 1989), talvez os valores o façam de modo mais contundente. 

Especificamente, estima-se que os valores podem mediar a relação dos traços com as 

dimensões de atributos desejáveis de um parceiro ideal. Admitindo a adequação das 
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hipóteses previamente formuladas, pensou-se na pertinência em elaborar as cinco 

seguintes: 

Hipótese 4.1. A subfunção valorativa realização mediará a relação entre o traço de 

personalidade conscienciosidade e a dimensão realizada de atributos 

desejáveis de um parceiro ideal.  

Hipótese 4.2. A subfunção valorativa experimentação mediará a relação entre o traço de 

personalidade abertura à mudança e a dimensão atlética de atributos 

desejáveis de um parceiro ideal.  

Hipótese 4.3. A subfunção valorativa interativa mediará a relação entre o traço de 

personalidade amabilidade e a dimensão sociável de atributos desejáveis de 

um (a) parceiro (a) ideal. 

Hipótese 4.4. A subfunção valorativa normativa mediará a relação entre o traço de 

personalidade amabilidade e a dimensão tradicional de atributos desejáveis 

de um parceiro ideal.  

Hipótese 4.5. A subfunção valorativa interativa mediará a relação entre o traço de 

personalidade extroversão e a dimensão afetuosa de atributos desejáveis de 

um parceiro ideal. 

5.2.2. Participantes 

 

Participaram deste estudo 244 pessoas, sendo a maioria do sexo feminino (62,7%), 

com idades variando de 18 a 50 anos (m = 20,9; dp = 4,06), a maioria solteira (93%), 

católica (65,3 %) e com ensino superior incompleto (90,8%), sendo todos heterossexuais 

autodeclarados, estando 45,5% deles em um relacionamento amoroso fixo. Tratou-se de 

amostra de conveniência (não-probabilística), formada por pessoas que, solicitadas, 

concordaram espontaneamente em participar do estudo. As seguintes regras de exclusão 

foram adotadas: (1) não responder a uma das medidas; (2) deixar mais de 20% dos itens de 
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uma medida sem resposta; (3) responder de forma diferente ou utilizando escala diferente 

da proposta no estudo; e (4) apresentar idade inferior a 18 anos. 

5.2.3. Instrumentos 

 

Os participantes responderam um livreto formado por quatro partes: 

Escala de Atributos do Parceiro Ideal (EAPI). Este instrumento foi desenvolvido 

para o contexto brasileiro por Gouveia, Gonçalves, Gomes, Freires e Coelho (no prelo), 

sendo composto por 20 atributos que descrevem uma pessoa com quem se pretende casar 

ou ter uma vida em comum. Cada item representa um atributo, respondido em escala de 

cinco pontos, variando de 1 = Nada importante a 5 = Totalmente importante. Tais itens se 

agrupam em cinco componentes (alfa de Cronbach e atributos figuram entre parênteses): 

afetuosa (0,80; carinhosa, bom caráter, amável e companheira), tradicional (0,61; de boa 

família, sensível, caseira, solidária), atlética (0,80; sexy, sarada, boa forma, bonita), 

sociável (0,68; atenciosa, determinada, tolerante e gentil) e realizada (0,60; estudiosa, 

culta, bem-sucedida e decidida). Estes autores realizaram uma análise fatorial 

confirmatória que reuniu evidências de uma medida meritória: ² (160) = 298,92, p < 

0,001, ² / gl = 1,81, GFI = 0,89, AGFI = 0,85, CFI = 0,86, RMSEA = 0,061 (IC90% = 

0,049-0,072) e Pclose = 0,058 (Anexo XI).  

Questionário dos Valores Básicos (QVB). Este instrumento é composto por 18 

itens ou valores específicos, avaliando, como antes descritas, seis subfunções valorativas 

(Gouveia et al., 2008): existência, realização, normativa, suprapessoal, interativa e 

experimentação. Com o fim de respondê-lo, o participante deve indicar o grau de 

importância que cada um dos valores tem como um princípio-guia na sua vida, utilizando 

escala de resposta de sete pontos, com os seguintes extremos: 1 = Pouco importante e 7 = 

Muito importante. Estudos sobre sua adequação têm sido reunidos por Medeiros (2011), 

quem demonstra ser uma medida com evidências de validade (fatorial, convergente e 
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discriminante) e confiabilidade (consistência interna, confiabilidade composta e 

homogeneidade) (Anexo XII). 

Inventário dos Cinco Grandes Fatores. Este instrumento foi previamente descrito 

no Estudo 1, cobrindo os cinco traços principais de personalidade: Moura-de-Andrade 

(2008): abertura à mudança, conscienciosidade, extroversão, amabilidade e neuroticismo. 

Considerou-se o mesmo conjunto de itens e instruções sobre como responder (Anexo V). 

Questões demográficas. Finalmente, os participantes também responderão a 

questões de caráter sociodemográfico, correspondendo às mesmas perguntas descritas no 

Estudo 1 (Anexo VIII).  

5.2.4. Procedimento 

 

Foram seguidos os mesmos procedimentos apresentados no Estudo 1. Porém, 

diferentemente deste, a presente coleta de dados foi realizada exclusivamente de forma 

coletiva em ambiente de sala de aula, em diversos cursos de universidades públicas e 

particulares da cidade de João Pessoa (PB), apesar de a participação ser individual. Em 

média, os participantes demandaram uma média de 20 minutos para concluir sua 

participação. Este projeto foi parte daquele correspondente ao estudo anteriormente 

descrito, tendo recebido autorização do Comitê de Ética. 

5.2.5. Análise de dados 

 

Os dados foram analisados por meio do programa SPSS (versão 18). Além de 

estatísticas descritivas (média, desvio padrão, frequência), para caracterização dos 

participantes da pesquisa, foram realizadas análises de correlação e regressão múltipla 

linear com a finalidade de verificar em que medida os valores e os traços de personalidade 

explicam os atributos desejáveis na escolha de um parceiro. Finalmente, modelos de 

mediação foram testados por meio do teste z de Sobel. 
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5.3. Resultados 

 

Com a finalidade de facilitar a compreensão do leitor, os resultados são 

apresentados em cinco partes principais, segundo os blocos de hipóteses formuladas. 

Neste sentido, primeiramente são descritos aqueles referentes às comparações entre 

homens e mulheres no que se refere à importância dos atributos desejáveis do parceiro 

ideal; em seguida, apresentam-se os correlatos valorativos e de personalidade de tais 

atributos; e, finalmente, são mostrados os modelos hierárquicos que apresentam os valores 

como mediadores da relação entre traços de personalidade e a importância atribuída às 

dimensões de atributos desejáveis do parceiro ideal. 

 

5.3.1. Diferenças entre sexo e os atributos desejáveis do parceiro  

  

  A primeira hipótese deste estudo previa diferenças entre homens e mulheres 

quanto à importância que estes dariam aos atributos desejáveis do parceiro ideal (Hipótese 

1). A fim de testá-la, realizou-se uma Manova considerando como variável antecedente o 

sexo e como critério as dimensões de atributos desejáveis do parceiro ideal. Os resultados 

desta análise permitiram corroborar tal hipótese [Lambda de Wilks = 0,80, F (5, 219) = 11, 

362, p < 0,001, n² = 0,21]. Não obstante, os testes univariados indicaram que uma das 

hipóteses mais específicas não foi confirmada (Hipótese 1.3), conforme a Tabela 3.  

Tabela 3. Diferenças de média entre sexo e os atributos desejáveis do parceiro 

 
                                                          Grupos 

       Homens          Mulheres                       ANOVA  

Atributos              
do parceiro         α           m          dp            m          dp                     F              p    n²                                                                                                                 

Afetuosa            0,77       4,5       0,47          4,7       0,48                4,54         0,034*        0,02  

Sociável             0,73       4,2       0,52         4,3       0,56                 3,77         0,053          0,02 

Tradicional        0,49       3,5       0,59          3,7       0,63                 9,47        0,002*        0,03                             
Realizada           0,69       3,8       0,68         3,9       0,64                 1,60         0,207          0,01 

Atlética              0,83       3,4       0,76         2,8       0,90               30,47         0,001*        0,13                                

 
Nota: * diferença considerada estatisticamente significativa (p < 0,05). 
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Como pode ser observado nesta tabela, os homens (m = 3,4, dp = 0,76) 

apresentaram maior média do que as mulheres (m = 2,8, dp = 0,90) apenas nos atributos 

que retratam uma pessoa atlética [F (1, 228) = 30,47, p < 0,001], corroborando a Hipótese 

1.1. No que se refere ao atributo afetuosa, as mulheres (m = 4,5, dp = 0,47) apresentaram 

média maior que os homens (m = 4,7, dp = 0,48) [F (1, 228) = 4,54, p < 0,01], 

confirmando a Hipótese 1.2. Por fim, no que se refere ao atributo realizada, não houve 

diferença significativa (p > 0,05), não sendo possível corroborar a Hipótese 1.3 

Além das hipóteses previamente testadas, buscou-se conhecer o que ocorreria entre 

homens e mulheres quanto aos atributos tradicional e sociável. No que diz respeito ao 

primeiro, as mulheres (m = 3,7, dp = 0,63) pontuaram mais do que o fizeram os homens 

(m = 3,5, dp = 0,59) [F (1, 228) = 9,45, p < 0,01]. Este mesmo padrão foi igualmente 

observado no caso do atributo sociável, isto é, as mulheres (m = 4,3, dp = 0,56) 

apresentaram média maior do que os homens (m = 4,2, dp = 0,52), sendo esta diferença 

marginalmente significativa [F (1, 228) = 3,77, p = 0,05]. 

Por fim, com o propósito de compreender melhor as diferenças entre homens e 

mulheres na escolha do parceiro, procurou-se verificar em que medida suas pontuações 

nas cinco dimensões de atributos apresentavam diferenças em relação à mediana teórica da 

escala de resposta (3; amplitude de 1 = Nada Importante a 5 = Totalmente Importante). 

Primeiramente, realizou-se uma Manova para medidas repetidas a fim de identificar quais 

atributos os homens consideram mais importantes, observando-se a seguinte ordem 

descrescente: afetuosa (m = 4,5, dp = 0,47), sociável (m = 4,2, dp = 0,52), realizada (m = 

3,8, dp = 0,68), tradicional (m = 3,5, dp = 0,59) e atlética (m = 3,4, dp = 0,76); todas estas 

médias diferiram do ponto mediano da escala de resposta [Lamda de Wilks = 0,17; F (4, 

88) = 105,92, p < 0,001; n² = 0,83]. Em seguida, realizou-se esta mesma análise para as 

mulheres, constatando-se a mesma ordem de importância dos atributos: afetuosa (m = 4,7, 

dp = 0,48), sociável (m = 4,4, dp = 0,56), realizada (m = 3,9, dp = 0,64), tradicional (m = 
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3,7, dp = 0,63) e atlética (m = 2,8, dp = 0,90); estas medidas diferiram da mediana teórica 

da escala de resposta [Lamda de Wilks = 0,18; F (4, 134) = 153,87, p < 0,001; n² = 0,82].  

5.3.2. Valores e atributos desejáveis do parceiro ideal 

 

Com o propósito de conhecer em que medida as pontuações nas subfunções 

valorativas se correlacionariam com a importância dada aos atributos desejáveis do 

parceiro ideal (Hipótese 2), procedeu-se ao cálculo de coeficientes de correlação r de 

Pearson. As hipóteses específicas são testadas na amostra total, sem diferenciar sexo dos 

participantes. Os resultados são apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4. Correlação de valores humanos com atributos desejáveis do (a) parceiro (a) ideal 

 

 Atributos do (a) parceiro (a) ideal 

Subfunções 

Valorativas 
 α             Afetuosa     Atlética   Sociável Tradicional Realizada 

Experimentação                   0,53          0,16**    0,23***     0,14*      0,07    0,17** 

Realização 0,52          0,08    0,45***  0,20***      0,17*    0,40*** 

Existência 0,49          0,23***      0,12  0,29***      0,15*    0,31*** 

Suprapessoal 0,48          0,16*      0,13  0,23***      0,16*    0,27*** 

Interativa 0,67          0,35***      0,09  0,41***   0,33***    0,28*** 

Normativa 0,62          0,32***      0,03  0,37***   0,42***    0,30** 

 Notas: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 (teste unicaudal) 

 

A Hipótese 2 previa correlação entre os atributos desejáveis do parceiro ideal e as 

subfunções dos valores, o que foi corroborado. Especificamente, em se tratando do 

atributo atlética, este se correlacionou com a subfunção experimentação (r = 0,23, p < 

0,001) (Hipótese 2.1); o atributo realizada o fez com a subfunção realização (r = 0,40, p < 

0,001) (Hipótese 2.2); afetuosa se correlacionou com a subfunção interativa (r = 0,35, p < 

0,001) (Hipótese 2.3); e, finalmente, o atributo tradicional se correlacionou a subfunção 

normativa (r = 0,42, p < 0,001) (Hipótese 2.4) 

Diante do exposto, verificou-se que as hipóteses acerca da relação entre valores e 

atributos desejáveis do parceiro foram todas corroboradas. Entretanto, correlações que não 

foram inicialmente previstas também foram identificadas como merecendo destaque, 
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situando-se acima de 0,30, a saber: o atributo atlética com a subfunção realização (r = 

0,45, p < 0,001); o atributo realização com a subfunção existência (r = 0,31, p < 0,001); 

afetuosa com a subfunção normativa (r = 0,31, p < 0,001); o atributo tradicional com a 

subfunção interativa (r = 0,33, p < 0,001); e, por último, o atributo sociável com as 

subfunções interativa (r = 0,41, p < 0,001) e normativa (r = 0,37, p < 0,001).  

5.3.3. Traços de personalidade e atributos desejáveis do (a) parceiro (a) ideal 

 

 Como ocorreu com os valores, procurou-se igualmente formular hipóteses sobre a 

relação dos traços de personalidade, como definidos no modelo dos big five, e os atributos 

desejáveis de um parceiro ideal (Hipótese 3). Os resultados correspondentes são mostrados 

na Tabela 5. 

Tabela 5. Correlação de traços de personalidade com atributos de um parceiro ideal. 

Notas: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 (teste unicauldal) 

 

A Hipótese 3 previa correlação entre os atributos desejáveis do parceiro ideal e os 

traços de personalidade. Os resultados corroboraram esta hipótese. Especificamente, em 

relação ao atributo realizada, este se correlacionou com o traço conscienciosidade (r = 

0,28, p < 0,01) (Hipótese 3.1). No que se refere à Hipótese 3.2, esta foi também 

corroborada, uma vez que o atributo atlética se correlacionou com extroversão (r = 0,18, p 

< 0,01). Quanto ao atributo afetuosa, como previsto, este se correlacionou com o traço 

amabilidade (r = 0,23, p < 0,01) (Hipótese 3.3) 

 Atributos de um (a) parceiro (a) ideal 

Traços de 

Personalidade 
 α        Afetuosa Atlética Sociável  Tradicional Realizada 

Abertura 0,69        0,10         0,24**       0,20**  0,08      0,26** 

Conscienciosidade 0,76        0,19**         0,09       0,21**      0,20**    0,28** 

Extroversão 0,79        0,23**       0,18**       0,26**  0,06    0,21** 

Amabilidade 0,70        0,23**        -0,09       0,27**     0,19**      0,15* 

Neuroticismo 0,81       -0,19**        -0,06     - 0,10 -0,07     -0,03 
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Estes resultados demonstram que, em resumo, as hipóteses quanto à relação entre 

atributos desejáveis do parceiro e traços de personalidade foram corroboradas. Entretanto, 

foram verificadas também correlações não previstas que merecem destaque. 

Concretamente, a relação entre o traço abertura à mudança e os atributos realizada (r = 

0,26, p < 0,01) e atlética (r = 0,24, p < 0,01); extroversão o fez com afetuosa (r = 0,23, p 

< 0,01) e sociável (r = 0,26, p < 0,01); o traço amabilidade com os atributos sociável (r = 

0,27, p < 0,01) e tradicional (r = 0,19, p < 0,01); e, finalmente, o atributo tradicional com 

o traço de personalidade conscienciosidade (r = 0,20, p < 0,01).  

  

5.3.4. Explicando atributos desejáveis do parceiro  

 

Procurando estimar em que medida os valores humanos e os traços de 

personalidade explicam os atributos desejáveis do parceiro ideal, procederam-se a cinco 

análises de regressão linear múltipla (método stepwise). Neste caso, as subfunções 

valorativas e os traços de personalidade foram consideradas como variáveis antecedentes e 

os atributos desejáveis, uma a uma, figuraram como consequentes.  

O atributo afetuosa foi predito por três subfunções de valores e inversamente por 

um traço de personalidade [R = 0,45, R² = 0,20; F (4, 236) = 14,82, p < 0,001]: interativa 

(β = 0,24, t = 3,51, p < 0,001), normativa (β = 0,19, t = 2,79, p < 0,01) e experimentação 

(β = 0,17, t = 2,93, p < 0,01), no caso dos valores, e neuroticismo (β = -0,16, t = -2,71, p < 

0,01), no caso dos traços. O atributo atlética foi predito por uma subfunção valorativa e 

um traço de personalidade [R = 0,47, R² = 0,22; F (2, 236) = 32,46, p < 0,001]: realização 

(β = 0,41, t = 6,83, p < 0,001) e abertura à mudança (β = 0,14, t = 2,25, p < 0,03), 

respectivamente.  

Em relação ao atributo sociável, este foi predito por duas subfunções valorativas e 

dois traços de personalidade [R = 0,49, R² = 0,24; F (4, 233) = 18,78, p < 0,001]: 

interativa (β = 0,26, t = 3,93, p < 0,001) e normativa (β = 0,21, t = 3,17, p < 0,02), no caso 
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dos valores, e abertura à mudança (β = 0,16, t = 2,71, p < 0,01) e extroversão (β = 0,13, t 

= 2,07, p < 0,04), quando considerados os traços de personalidade. Quanto ao atributo 

tradicional, este foi predito apenas por duas subfunções valorativas [R = 0,45, R² = 0,20; F 

(2, 234) = 29,25, p < 0,001]: normativa (β = 0,36, t = 5,38, p < 0,001) e interativa (β = 

0,15, t = 2,18, p < 0,03) 

Finalmente, no que se refere ao atributo realizada, este foi predito por duas 

subfunções valorativas e dois traços de personalidade: [R = 0,51, R² = 0,26; F (4, 233) = 

20,50, p < 0,001]: realização (β = 0,28, t = 4,67, p < 0,001) e normativa (β = 0,20, t = 

3,34, p < 0,01), quando considerados os valores, e abertura à mudança (β = 0,18, t = 3,04, 

p < 0,03) e conscienciosidade (β = 0,16, t = 2,62, p < 0,01), em se tratando dos traços.   

 

5.3.5.  Modelo hierárquico na explicação dos atributos do parceiro 

  

Após identificar os padrões de correlação dos atributos desejáveis do parceiro ideal 

com os valores humanos e os traços de personalidade, testaram-se modelos de mediação 

traços de personalidade  valores humanos  atributos desejáveis. Espeficicamente, 

cinco hipóteses foram formuladas, sendo os resultados correspondentes apresentados na 

Tabela 6 a seguir. 
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Tabela 6. Comprovação dos modelos de mediação dos valores entre traços e atributos. 

 

HIPÓTESE RELAÇÃO CAUSAL A  B RELAÇÃO CAUSAL B  C Z de Sobel p < 

Hipótese 4.1 
Conscienciosidade  Realização 

a  = 0,27 

Sa = 0,116 

Realização  Realizada 

b  = 0,28 

Sb = 0,077 

1,96 0,05 

Hipótese 4.2 

Abertura à mudança  

Experimentação 

a  = 0,45 

Sa = 0,156 

Experimentação  Atlética  

 

b  = 0,34 
Sb = 0,095 

2,25 0,02 

Hipótese 4.3 
Amabilidade  Interativa 

a  = 0,56 
Sa = 0,16 

Interativa  Sociável 

b  = 0,22 
Sb = 0,05 

2,74 0,01 

Hipótese 4.4 

Amabilidade  Normativa 

a  = 0,18 

Sa = 0,048 

Normativa  Tradicional 

b  = 0,24 

Sb = 0,043 

3,11 0,001 

Hipótese 4.5 
Extroversão  Interativa 

a  = 0,47 

Sa = 0,128 

Interativa  Afetuosa 

b  = 0,19 

Sb = 0,046 

2,74 0,01 

Notas: a = coeficiente de regressão não-padronizado para a associação entre a variável antecedente 

e a variável mediadora; Sa = erro padrão de a; b = coeficiente de regressão não-padronizado para a 
variável mediadora e a variável critério; Sb = erro padrão de b. 

 

No que se refere ao bloco de valores pessoais, a Hipótese 4.1 foi corroborada, 

indicando que a subfunção realização medeia a relação entre o traço de personalidade 

conscienciosidade (b = 0,27, p < 0,116)  e o atributo realizada (b = 0,28, p = 0,077) (z de 

Sobel = 1,96, p < 0,05). A Hipótese 4.2 também foi corroborada, uma vez que a subfunção 

experimentação mediou a relação entre o traço de personalidade abertura à mudança (b = 

0,45, p = 0,156)  e o atributo atlética (b = 0,34, p = 0,095) (teste z de Sobel = 2,25, p < 

0,02) 

Quanto ao bloco de valores sociais, observou-se que subfunção interativa mediou a 

relação entre o traço de personalidade amabilidade (b = 0,56, p < 0,16) e o atributo 

sociável (b = 0,22, p = 0,05) (z de Sobel = 2,74, p < 0,01) (Hipótese 4.3). Verificou-se 

também que a subfunção normativa mediou a relação entre o traço de personalidade 

amabilidade (b = 0,18, p < 0,048) e o atributo tradicional (b = 0,24, p = 0,043) (z de Sobel 

= 3,11, p < 0,001), corroborando a Hipótese 4.4. Finalmente, a Hipótese 4.5 também foi 

corroborada, uma vez que a subfunção interativa mediou a relação entre o traço de 
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personalidade extroversão (b = 0,47, p < 0,128)  e o atributo afetuosa (b = 0,19, p = 0,046) 

(z de Sobel = 2,74, p < 0,01).  

Em resumo, observou-se que os valores pessoais predisseram atributos pessoais, 

enquanto que os valores sociais o fizeram em relação aos atributos sociais. Ademais, 

ressalta-se que apesar de os traços de personalidade se correlacionarem com os atributos 

desejáveis de um parceiro ideal, constatou-se a plausabilidade de uma hierarquia ou ordem 

de precedência destes construtos, em que os valores medeiam a relação entre os traços e os 

atributos. 

 

5.4. Discussão Parcial 

 

5.4.1. Atributos desejáveis do parceiro ideal entre homens e mulheres  

  

 De forma geral, foi possível verificar que as dimensões de atributos afetuosa e 

sociável foram os que apresentaram maiores médias, independente do sexo dos 

participantes. Tais achados corroboram pesquisa de Figueiredo et al. (2006), os quais 

evidenciaram que as pessoas tendem a procurar parceiros sociáveis, ativos e afáveis. Estes 

achados são congruentes com aqueles descritos por Hernandez e Oliveira (2003), os quais 

verificaram que a intimidade comunicativa, que se baseia na compreensão, confiança e 

comunicação entre o casal, foi o principal preditor da satisfação conjugal, tanto para 

homens como para mulheres. Portanto, parece que buscar um parceiro que possua 

atributos como ser companheiro, compreensivo, carinhoso, tolerante e gentil, atributos 

característicos dos componentes afetuosa e sociável, pode trazer uma possível satisfação 

em um relacionamento amoroso, sobretudo para aquele em longo prazo, como o 

casamento, onde características desta natureza se apresentam como critérios relevantes no 

momento da escolha do parceiro.  

 Milfont, Gouveia e Costa (2006) mostram que um dos guias para a constituição da 

família são valores como estabilidade pessoal, religiosidade e afetividade. Neste sentido, é 
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possível que os atributos que englobem características compatíveis com tais valores 

ganhem relevância no momento da escolha tanto para homens quanto mulheres. Nesta 

mesma direação, estudos como os de Borrione e Lordelo (2005) e Buss (2003) apontam 

características comuns entre os sexos na escolha do parceiro, como, por exemplo, 

amabilidade, inteligência, compreensão, gentileza e estabilidade emocional, uma vez que 

estas representariam preditores positivos em relação ao cuidado com crianças, indicariam 

práticas de socialização adaptadas e habilidades na percepção de mudanças e tendências 

ambientais, o que seriam características evoluídas do bom companheiro. 

Entretanto, a literatura também prevê diferenças entre homens e mulheres na 

escolha do parceiro (Buss, 1989, 2007; Hatfield & Sprecher, 1996). Conforme previsto 

(Hipóteses 1 a 1.3), considerando a amostra total, os homens deram maior ênfase à 

dimensão atlética, enquanto as mulheres o fizeram em relação à dimensão afetuosa. 

Portanto, corrobora-se a teoria evolucionista, em que eles priorizam a capacidade 

reprodutiva da potencial parceira (Buss, 1999, 2007; Kerinch,  et al., 1990), enquanto elas 

as características de orientação familiar (Buss & Barnes, 1986). Estes achados são 

consistentes com aqueles descritos por Borrione e Lordelo (2005) e Gouveia  et al. (2010). 

Como apontado na literatura, era esperado que as mulheres pontuassem mais que 

os homens na dimensão realizada (Hipótese 1.3), que representa a busca por um parceiro 

com possibilidades de recursos e status socioeconômico, algo considerado importante na 

escolha do parceiro entre as mulheres, pelo maior investimento com a prole que elas 

possuem (Altafim, Luandos, &, Caramaschi, 2009; Buss, 1986, 1989, 2007; 

Feingold,1992). Entretanto, no presente estudo isto não ocorreu, o que demanda pesquisas 

futuras que possam oferecer explicação a estes achados, sobretudo quando mudanças 

ocorridas em papéis assumidos por homens e mulheres na atualidade parecem influenciar 

cada vez mais o que seria considerado desejável em um parceiro, tal como citado por 

Buss, Shackelford, Kirkpatrick e Larsen (2001). 
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5.4.2. Atributos desejáveis do parceiro ideal e valores humanos 

 

A teoria funcionalista dos valores humanos (Gouveia, 1998, 2003; Gouveia et al., 

2008) aponta que este construto desempenha um papel importante como guia dos 

comportamentos das pessoas. Neste sentido, com os resultados deste estudo foi possível 

verificar que, de fato, os valores são importantes na escolha do parceiro ideal, uma vez que 

todas as hipóteses elaboradas foram confirmadas (Hipóteses 2 a 2.4), indicando que há 

relação entre os valores e os atributos desejáveis do parceiro ideal. 

 Ressalta-se que pessoas orientadas por valores de experimentação costumam 

enfatizar elementos que proporcionam prazer, algo esperado em uma pessoa que apresenta 

atributos da dimensão atlética (sexy, sarada, por exemplo). Aquelas que se guiam por 

valores de realização endossam, no ato da escolha do parceiro ideal, elementos que 

destacam o sentido de ganhos, êxitos. Por outro lado, quem se orienta por valores da 

subfunção interativa procuram no parceiro elementos cobertos pela dimensão afetuosa. 

Finalmente, endossar valores da subfunção normativa é coerente com a importância dada 

a que o parceiro apresente atributos da dimensão tradicional. Estes padrões de correlação 

entre os valores e os atributos do parceiro foram identificados no estudo de Gouveia et al. 

(2010) e Gomes (2011).  

Por fim, estes resultados também estão de acordo com pesquisas como a de 

Goodwin e Tinker (2002), a qual, mesmo com base em outra teoria de valores, encontrou 

relação entre estes construtos que foi na mesma direção previamente descrita. 

Concretamente, estes autores observaram que os respondentes que priorizaram valores de 

conservação buscaram parceiros mais tradicionais (valorizando uma pessoa religiosa, que 

administre bem a casa, de boa família, com bom potencial de ganho e que queira ter 

filhos). Por outro lado, aqueles que deram importância a valores de autopromoção 

apreciaram um parceiro com boa capacidade de ganho, alta escolaridade e de boa família, 
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enquanto que os que endossaram valores de hedonismo consideraram imporante o atributo 

fisicamente atraente. 

5.4.3. Atributos desejáveis do parceiro ideal e personalidade 

 

No que diz respeito ao papel dos traços de personalidade na importância dada aos 

atributos desejáveis do parceiro ideal, considerando na análise a amostra total, as hipóteses 

(3 a 3.3) também foram confirmadas. Portanto, observaram-se características de 

personalidade que se correlacionam com critérios de seleção de um parceiro no contexto 

de relacionamento em longo prazo. Nesta direção, Buss (1989) aponta que tendências do 

outro para cooperar, retribuir e empenhar-se em objetivos comuns são preditores centrais 

dos critérios de seleção de um parceiro para ambos os sexos em relacionamentos 

duradouros.  

Esperava-se que indivíduos com traços de personalidade amabilidade atribuíssem 

maior importância a um parceiro com características que retratasse a afetividade, o que 

ocorreu, corroborando achados anteriores, onde encontrou-se que amabilidade, em parte, 

covaria com inclinações para o compromisso, como pode sugerir uma pessoa com 

atributos afetivos (Ellis et al, 2009). Nesta mesma direção, Figueiredo et al. (2006) 

verificaram relação entre a personalidade e a percepção de parceiro ideal, identificando 

que os indivíduos buscam um parceiro ideal que compartilha características de 

personalidade semelhantes às suas próprias. Contudo, procuram também aqueles que 

pontuam mais alto em traços de personalidade conscienciosidade e extroversão e mais 

baixo em neuroticismo. Desta forma, corroboram-se os resultados desta pesquisa, uma vez 

que neuroticismo não apresentou correlação positiva com quaisquer dos atributos 

desejáveis do parceiro. 

Esperava-se que pessoas com maior pontuação em conscienciosidade, que 

possuem características como organização e persistência, dariam maior importância à 
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dimensão realizada na escolha de suas parceiras, uma vez que esta dimensão representa 

um parceiro bem-sucedido e culto, atributos provavelmente também encontrados em 

pessoas mais conscienciosas. Neste sentido, os dados da presente pesquisa são 

confirmados e corroboram estudos prévios acerca da importância da similaridade e 

complementaridade na escolha do parceiro (Botwin, Buss, & Schackelford, 1997; Markey 

& Markey, 2007; Zentner, 2005). Isso também era esperado o que se refere a pessoas 

caracterizadas como apresentando o traço de extroversão, que seriam dadas a novas 

amizades e seriam expressivas, priorizando a dimensão atlética, e a pessoas com tendência 

a amabilidade, que dariam maior importância à dimensão afetuosa. 

5.4.4. Os valores como mediadores da relação entre personalidade e atributos 

 

Estudos prévios têm identificado a relação entre personalidade e valores (Yik & 

Tang, 1996), inclusive no contexto brasileiro (Moura-de-Andrade, 2008). Além disso, 

Rokeach (1973) ressalta que os valores são um atributo central no sistema cognitivo das 

pessoas e que, embora se confunda algumas vezes valores com traços de personalidade, 

não são as mesmas coisas. Uma vez que os traços de personalidade são características 

mais próprias das pessoas, estando enraizadas como descritores de sua forma de ser no 

mundo, enquanto que os valores são mais modificáveis e possuem maior influência da 

cultura, sendo relevantes para as escolhas cotidianas, as atitudes e os comportamentos que 

elas apresentam.  

Em resumo, percebe-se que, teoricamente, a personalidade antecede os valores, e 

ambos, influenciam na maneira como os indivíduos fazem escolhas e se comportam em 

sociedade (Rokeach, 1973). Indicando, portanto, que é coerente pensar na hierarquia 

personalidade  valores  atributos do parceiro, isto é, o modelo de mediação 

corroborado no presente estudo (Hipóteses 4 a 4.5). Os traços de personalidade são a base 

para os valores, que medeiam sua relação com a prioridade dada às dimensões que 
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descrevem atributos do parceiro ideal. Estes achados, entretanto, têm sido observados em 

contexto específico da Paraíba. Neste sentido, visando conhecer em que medida é 

plausível considerar os traços e traços de personalidade como explicadores dos atributos 

desejáveis do parceiro ideal, pensou-se realizar um terceiro estudo, descrito a continuação, 

considerando participantes de todos os estados da região Nordeste. 
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6. ESTUDO 3. ATRIBUTOS DO PARCEIRO IDEAL NO NORDESTE 
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6.1. Introdução 

 

O presente estudo tratou de replicar o anteriormente descrito, procurando comparar 

os atributos desejáveis de um parceiro ideal entre homens e mulheres, além de explicar a 

preferência por tais atributos em função dos valores humanos e traços de personalidade de 

pessoas residentes em capitais e interiores de estados do Nordeste brasileiro. Sua 

realização se justifica em razão das peculiaridades culturais que esta região apresenta 

(Gouveia, 1998), as quais podem refletir estilos de vida e formas diferentes de sua 

população se comportar, sobretudo no que diz respeito a relacionamentos amorosos. 

 Hofstede, Hilal, Malvezzi, Tanure e Vinken (2010) realizaram uma pesquisa com o 

intuito de verificar se uma medida de desenvolvimento cultural a nível nacional poderia 

ser usada para comparar regiões dentro do Brasil. Neste sentido, realizaram-se três estudos 

sobre valores humanos no contexto organizacional e, embora não tenham conseguido 

replicar o modelo das dimensões de valores proposta por Hofstede (1984) em todos os 

estados brasileiros, identificaram diferenças de riqueza nas regiões Sudeste e Nordeste, 

evidenciando que a dimensão individualismo está relacionada com maior riqueza. 

Ademais, observaram o traço comum da cultura brasileira como uma sociedade 

hierárquica e estruturada. Comparando as regiões deste país, observaram que o Nordeste 

apresenta as seguintes características: clima tropical, herança colonial, população mais 

pobre e afro-brasileira, mais formal e menos masculino, ou seja, mais relacionado com o 

cuidado. Finalmente, foi ainda identificado um perfil cultural que mostrou diferenças 

notáveis entre as regiões Nordeste, com raízes afro-brasileiras, e Norte, com raízes 

indígenas. Neste sentido, sugere-se que a população nordestina pode apresentar uma 

cultura peculiar, a qual poderia influenciar no que considera como desejável em um 

parceiro ideal. Entretanto, além de diferenças entre o Nordeste e demais regiões do país, 

esperar-se-iam diferenças entre seus estados membros e entre capitais e cidades do 

interior, cujas realidades socioeconômicas são reconhecidamente diferentes. 



142 

 

A partir de dados do IBGE (2005), analisando as Contas Regionais, verificaram-se 

informações dos três principais setores econômicos: agropecuária, indústria e serviços, 

permitindo traçar um perfil econômico setorial e analisar o Produto Interno Bruto (PIB) 

dos municípios brasileiros. A malha municipal utilizada foi a de 2001, na qual a extensão 

territorial brasileira estava administrativamente dividida em 5.560 municípios, que 

apresentavam uma diversidade expressiva de recursos naturais, variações climáticas e de 

situações econômica, social e política. De forma geral, os resultados indicaram que os 

municípios com maior PIB se concentram nas regiões Sul e Sudeste; as capitais possuíam 

também maior PIB do que os demais municípios, ocupando maior posição; a única capital 

que não ocupou a primeira posição dentro do seu estado foi Florianópolis (Santa Catarina). 

Desta forma, considerando que, aparentemente, pouco foi modificado deste então, é 

possível estimar que as capitais do Nordeste ainda possuem maior PIB do que os demais 

municípios desta região, indicando que a população do interior teria menor poder 

aquisitivo, podendo influenciar seu estilo de vida e, consequentemente, as relações 

interpessoais e amorosas vivenciadas pelas pessoas. 

Uma forma de compreender diferenças entre países e regiões é tomando em conta 

as orientações denominadas individualismo e coletivismo, inicialmente propostas por 

Hofstede (1984) e, posteriormente por Triandis (1994). Segundo Gouveia e Clemente 

(2000), o individualismo descreve um tipo de orientação em que, no âmbito interpessoal, 

os indivíduos são considerados como discretos, autônomos, autossuficientes e respeitosos 

quanto aos direitos dos demais. Do ponto de vista social, são definidos como entidades 

abstratas e universais. Seus status e papéis são definidos por seus êxitos (por exemplo, 

educacional, ocupacional e econômico) e sua interação com os demais se baseia em 

princípios racionais, como igualdade e equidade (justiça). Os indivíduos com objetivos 

similares tomam parte em seus respectivos grupos. Nas culturas individualistas, cada 

pessoa é encorajada a ser autônoma, autodirigida, única e assertiva, e a valorizar a 
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intimidade e a liberdade de escolha. Por outro lado, o coletivismo enfatiza o bem comum e 

a harmonia social acima dos interesses individuais; cada qual é animado a colocar os 

interesses do endogrupo por diante dos seus próprios. Em relação aos aspectos sociais, os 

deveres e as obrigações são prescritos por papéis, onde os indivíduos perdem prestígio se 

falham em cumprí-los, sendo a ordem social mantida quando cada um cumpre com seus 

papéis e deveres. As instituições são percebidas como uma extensão da família, e o 

paternalismo e moralismo legal (ou seja, os valores morais institucionalizados em códigos 

legais) são imperativos. Com o fim de promover o bem-estar coletivo e a harmonia social, 

as pessoas são encorajadas a suprimir alguns dos seus desejos individualistas e hedonistas. 

Como resultado, a interdependência, o apoio social, o destino comum e o cumprimento 

são alguns dos seus aspectos mais importantes.  

Diante do exposto, espera-se que quanto mais individualista uma pessoa, mais 

ênfase dará a critérios universais de orientação, sendo, portanto, mais provável que se 

identifique com espaços geográficos macros (país, continente) do que os coletivistas. Estes 

últimos apresentam uma visão menos cosmopolita do mundo, dando prioridade ao local e 

regional.  

Quanto à zona de residência, concebe-se que as pessoas que residem em áreas 

urbanas sejam mais individualistas e as que vivem na zona rural sejam mais coletivistas 

(Hofstede, 1984, 1991; Triandis, 1995). Neste sentido, estes tipos de orientação podem de 

alguma forma representar diferenças na escolha do parceiro entre pessoas residentes ems 

capitais e cidades do interior. 

6.2. Método 

6.2.1. Delineamento e Hipóteses 

 

Este estudo compreendeu um delineamento de tipo correlacional, contanto com 

medidas de natureza ex post facto. Em função dos objetivos antes descritos, foram 



144 

 

formuladas hipóteses divididas em três blocos; o primeiro referente às diferenças na 

escolha do parceiro entre homens e mulheres; o segundo correspondendo à explicação 

desta escolha com base em características sociodemográficas, orientações valorativas e 

traços de personalidade; e, finalemnte, o terceiro referente à mediação dos valores na 

relação entre os traços de personalidade e os atributos desejáveis do parceiro, comparando 

tais modelos entre capitais e cidades do interior. 

 

Hipóteses referentes às diferenças entre sexo e a escolha do parceiro 

Hipótese 1. Homens e mulheres diferirão quanto à importância conferida aos atributos 

desejáveis do parceiro ideal.  

Hipótese 1.1. Os homens darão mais importância que as mulheres a atributos que 

destacam qualidades físicas e reprodutivas (dimensão atlética) de sua 

parceira ideal.  

Hipótese 1.2. As mulheres darão mais importância que os homens a atributos que 

destacam qualidades sociais (dimensão afetuosa) de seu parceiro ideal.  

Hipótese 1.3. As mulheres darão mais importância que os homens a atributos que 

destacam possibilidades de ganhos, recursos e bens materiais (dimensão 

realizada) de seu parceiro ideal. 

Hipótese 1.4. Os homens do interior darão mais importância que aqueles de capitais a 

atributos que retratam aspectos mais tradicionais (dimensão tradicional) de 

sua parceira ideal. 

Hipótese 1.5. As mulheres do interior darão mais importância que aquelas de capitais a 

atributos que destacam possibilidades de ganhos, recursos e bens materiais 

(dimensão realizada) de seu parceiro ideal. 

Homens e mulheres apresentam características diferentes tanto em aspectos 

afetivos quanto cognitivos, tal como exposto no Capítulo 2, sobretudo, com base nos 
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estudos de Baron-Cohen (2004). Estas diferenças, aliadas aos papéis que homens e 

mulheres exerciam em seu passado evolutivo, conferiram-lhes padrãos diferentes no 

processo de escolha do parceiro, onde os homens priorizariam atributos físicos e de 

desempenho sexual, os quais indicariam a capacidade reprodutiva da mulher, enquanto as 

mulheres desejariam parceiros que demonstrassem maior segurança e apoio social, 

atributos importantes para o cuidado dos filhos, preferências explicadas principalmente 

com base na Psicologia Evolucionista (Buss, 1989, 2003). No que se refere às diferenças 

entre sexo considerando onde os participantes residem, como, por exemplo, em cidades do 

interior ou em capitais da região Nordeste, apesar de não terem sido encontrados estudos 

que indiquem esta diferença em relação à escolha do parceiro, há pesquisas que indicam 

diferenças entre pessoas residentes em regiões urbanas (capitais) e rurais (interior), 

sobretudo em relação às orientações individualista e coletivista, em que estas poderiam de 

alguma maneira influenciar os tipos de relacionamentos interpessoais ali estabelecidos 

(Gouveia & Clemente, 2000). Neste sentido, hipotetizou-se que, em relação aos homens, 

aqueles residentes no interior se guiaram mais na escolha por uma parceira com atributos 

tradicionais (retratam uma mulher de boa família e caseira), do que os residentes nas 

capitais, uma vez que se verifica que em cidades de interior haveria uma maior valorização 

por relacionamentos tradicionais, em que as famílias do casal geralmente se conhecem e 

prevalesse o patriacarlismo, indicando uma orientação mais coletivista, diferente de 

contexto de capitais onde se podem encontrar casais vivenciando relacionamentos 

amorosos mais liberais, pautados em relações de maior igualdade de gênero, algo 

relacionado com uma orientação mais individualista (Gouveia & Clemente, 2000). Por 

outro lado, no que diz respeito especificamente às mulheres, hipotetizou-se que aquelas 

residentes em cidades do interior priorizariam parceiros com maior possibilidade de obter 

recursos financeiros do que aquelas residentes nas capitais, sendo isto explicado pela 
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escassez de recursos em que elas seriam socializadas e buscariam em um parceiro a 

possibilidade de sobrevivência dela própria e de sua futura prole (Sbruzzi, 2009). 

 

Hipóteses referentes ao papel dos valores na explicação dos atributos 

 

Hipótese 2. As subfunções valorativas se correlacionarão com a importância dada aos 

atributos desejáveis do parceiro ideal.   

Hipótese 2.1. Os participantes que priorizam valores da subfunção experimentação darão 

maior importância à dimensão atlética na escolha do parceiro.  

Hipótese 2.2. Os participantes que priorizam valores da subfunção realização darão maior 

importância à dimensão realizada na escolha do parceiro. 

Hipótese 2.3. Os participantes que priorizam valores da subfunção interativa darão maior 

importância à dimensão afetuosa na escolha do parceiro. 

Hipótese 2.4. Os participantes que priorizam valores da subfunção normativa darão maior 

importância à dimensão tradicional na escolha do parceiro. 

Hipótese 2.5. Os participantes que priorizam valores da subfunção interativa darão maior 

importância à dimensão sociável na escolha do parceiro. 

 

Hipóteses referentes ao papel dos traços de personalidade na explicação dos atributos 

Hipótese 3. Os traços de personalidade se correlacionarão com a importância dada aos 

atributos desejáveis do parceiro ideal.  

Hipótese 3.1. Os participantes que pontuarem mais em conscienciosidade darão maior 

importância à dimensão realizada na escolha do parceiro ideal. 

Hipótese 3.2. Os participantes que pontuarem mais em abertura à mudança darão maior 

importância à dimensão atlética na escolha do parceiro ideal. 

Hipótese 3.3. Os participantes que pontuarem mais em amabilidade darão maior 

importância à dimensão afetuosa na escolha do parceiro ideal. 
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Hipóteses referentes aos modelos de mediação 

Hipótese 4. Os valores mediarão a relação entre os traços de personalidade e a importância 

conferida às dimensões de atributos desejáveis de um parceiro ideal.   

Hipótese 4.1. A subfunção valorativa experimentação mediará a relação entre o traço de 

personalidade abertura à mudança e a dimensão atlética de atributos 

desejáveis do parceiro ideal. 

Hipótese 4.2. A subfunção valorativa realização mediará a relação entre o traço de 

personalidade conscienciosidade e a dimensão realizada de atributos 

desejáveis do parceiro ideal. 

Hipótese 4.3. A subfunção valorativa interativa mediará a relação entre o traço de 

personalidade amabilidade e a dimensão afetuosa de atributos desejáveis 

do parceiro ideal.  

Hipótese 4.4. A subfunção valorativa normativa mediará a relação entre o traço de 

personalidade amabilidade e a dimensão tradicional de atributos desejáveis 

do parceiro. 

Hipótese 4.5. A subfunção valorativa interativa mediará a relação entre o traço de 

personalidade amabilidade e a dimensão sociável de atributos desejáveis do 

parceiro. 

As justificaticas teóricas para estas hipóteses foram previamente descritas no 

Estudo 2. Lembrando, em relação aos valores, hipotetizou-se que priorizar valores de 

experimentação resulta em maior ênfase em atributos que revelem o prazer, a 

excitabilidade, como a dimensão atlética, que refere-se aos atributos físicos do parceiro. 

Em relação à subfunção realização, por indicar valores que representam status e 

possibilidade de recursos materiais, pareceu coerente estimar que quem o priorizasse daria 

importância à dimensão realizada. Quanto à subfunção interativa, esta se refere a uma 
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orientação social e um motivador humanitário, o que parece levar às pessoas que a 

priorizam a dar importância à dimensão afetuosa. Finalmente, a subfunção normativa 

acentua a manutenção do status quo, padrões convencionais e tradicionais, o que estimula 

a priorizar a dimensão tradicional na escolha do parceiro ideal (Gouveia et al., 2010).   

Quanto ao papel da personalidade, ressalta-se que de acordo com Ellis et al., (2009), as 

pessoas com pontuações altas em conscienciosidade seriam caracterizadas por apresentar 

maior comportamento de organização e controle, e isso as levaria a priorizar a escolha por 

um parceiro da dimensão realizada, uma vez que esta é composta por atributos 

relacionados com a busca de obtenção de status e recursos. Por sua vez, as pessoas que 

pontuam alto em amabilidade têm certa tendência a buscar compromisso, interessando-se 

por relacionamentos duradouros, o que provavelmente demonstra que a dimensão afetuosa 

tenha relevância para quem apresenta este traço de personalidade, procurando 

compartilhar afetos e apoio social com seu parceiro. É possível ainda que o indivíduo que 

apresenta o traço extroversão, que é mais dado a novas amizades, a ser expressivo, 

priorize a dimensão atlética, por esta representar atributos voltados para experimentação 

de novos estímulos.  

Neste contexto, apesar de os traços de personalidade estarem presumivelmente 

correlacionados com as dimensões de atributos desejáveis de um parceiro ideal (Buss, 

1989), talvez os valores o façam de modo mais contundente. Especificamente, estima-se 

que os valores podem mediar a relação dos traços com as dimensões de atributos 

desejáveis de um parceiro ideal. 

6.2.2. Amostra 

 

Participaram deste estudo 3.124 pessoas de todos os estados do Nordeste brasileiro, 

incluindo residentes de cidades do interior [1.541 (49,3%)] e capitais [1.583 (50,7%)]. 

Estes tinham idades variando entre 18 e 73 anos (m = 23,6, dp = 6,72), sendo a maioria do 
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sexo feminino (63,6%) e estudantes universitários (83,4%). Foram incluídos na amostra 

apenas aqueles que se declararam heterossexuais, destes 53,9% estavam em um 

relacionamento fixo no momento em que a pesquisa foi realizada. A maioria indicou 

possuir uma religião (80,9%), sendo a maior parte pertencente à religião católica (72,8%). 

Tratou-se, portanto, de amostra de conveniência (não-probabilística), formada por pessoas 

que, solicitadas, concordaram espontaneamente em participar do estudo. As seguintes 

regras de exclusão foram adotadas: (1) não responder a uma das medidas; (2) deixar mais 

de 20% dos itens de uma medida sem resposta; (3) responder de forma diferente ou 

utilizando escala diferente da proposta no estudo; e (4) apresentar idade inferior a 18 anos; 

(5) se declarar homossexual. As características gerais dos participantes de cada estado, 

incluindo os residentes de capitais e de cidade do interior são apresentadas na Tabela 7 a 

seguir. 

Com relação à idade dos participantes, seguem os as médias e desvios padrões para 

as capitais e interiores por estado: Alagoas [capital (m = 20,7, dp = 3,43) e interior (m = 

22,3, dp = 4,22)], Bahia [capital (m = 25,1, dp = 8,41) e interior (m = 26,5, dp = 7,48)], 

Ceará [capital (m = 23,3, dp = 7,15) e interior (m = 22,5, dp = 5,79)], Maranhão [capital 

(m = 26,2, dp = 9,4) e interior (m = 25,4, dp = 7,7)], Paraíba [capital (m = 25,6, dp = 7,05) 

e interior (m = 23,3, dp = 4,81)], Pernambuco [capital (m = 27,7, dp = 9,01) e interior [m = 

25, dp = 7,37)], Piauí [capital (m = 23,1, dp = 6,61) e interior (m = 21,1, dp = 3,87)], Rio 

Grande do Norte [capital (m = 22,9 anos, dp = 6,43) e interior (m = 21,6, dp = 4,87)] e 

Sergipe [capital (m = 21,7, dp = 5,13) e interior (m = 22,3, dp = 3,69)].  
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Tabela 7. Características demográficas dos participantes das capitais e cidades do interior 

 

 
 

N 

              SEXO 
 

ESTADO CIVIL 

Masculino Feminino Solteiro Casado Divorciado 

A 

L 

CAPITAL 177  49 128  154  14 2 

INTERIOR 154  41 113  132  18 4 

TOTAL 331  90 241  286  32 6 

B 

A 

CAPITAL 156  34 122  120  26 2 

INTERIOR 156  44 112  101  42 1 

TOTAL 312  78 234  221  68 3 

C 

E 

CAPITAL    194         95        99     163     11          5 

INTERIOR    183        81      102     150     17          3 

TOTAL    377     176      201     313     28          8 

M 

A 

CAPITAL    198        88       109     154     30          4 

INTERIOR     138        65        73       90     34          8 

TOTAL    335     153      182     244     64          8 

P 

B 

CAPITAL     211  74  137  153  43  2 

INTERIOR     186  18 168  137  39  4 

TOTAL 397  92 305  209   82  6 

P 

E 

CAPITAL 142  23 119    86  39  9 

INTERIOR 208 111   97  154   40   5 

TOTAL 350 134 216  240   79 14 

P 

I 

CAPITAL 146   40 106  110   23   3 

INTERIOR      198   72 129  177   10   1 

TOTAL 344 112 232  287   32   4 

R 

N 

CAPITAL 153   41 112  125   17   2 

INTERIOR 160   69   91  131   22   7 

TOTAL 313 110 203  256   39   2 

S 

E 

CAPITAL 160   86   74  132   13 14 

INTERIOR 199   99 100  155   27 16 

TOTAL 359 185 174  287   40 30 

 

 

6.2.3. Instrumentos 

 

Os participantes responderam um livreto contendo os mesmos instrumentos 

descritos no estudo anterior: Inventário dos Cinco Grandes Fatores, Escala de Atributos 

do Parceiro Ideal e Questionário dos Valores Básicos, além das informações 

sociodemográficas. 
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6.2.4. Procedimento 

 

Primeiramente, contataram-se pesquisadores dos diferentes estados do Nordeste, 

residentes no interior e nas capitais, a maioria deles professores de instituições de ensino 

superior, tanto pública quanto particular, os quais foram solicitados a colaborar com a 

coleta dos dados. Com o contato estabelecido, os questionários foram enviados por 

Correios aos respectivos colaboradores, que recebiam previamente as instruções sobre a 

coleta, indicando que a mesma poderia ser feita coletivamente, em geral com estudantes 

universitários em contexto de sala de aula, mas que deveriam responder individualmente 

ao questionário. Foi solicitado ainda que os participantes fossem todos maiores de 18 anos 

e assinassem o TCLE antes de sua participação; os colaboradores foram instruídos a 

conseguir amostras equivalentes quanto ao sexo. Após a coleta dos dados, estes foram 

reenviados, também via correio, para o endereço da pesquisadora responsável. Esta coleta 

durou cerca de um ano e meio, entre os meses de março de 2010 a outubro de 2011, alguns 

colaboradores precisaram de dois meses para coletar e encaminhar os questionários, 

enquanto outros tardaram algo mais, justificando-se em razão de realizarem a coleta em 

mais de um semestre letivo.   

6.2.5. Análises de dados  

 

Os dados foram analisados por meio dos programas PASW (versão 18) e AMOS 

(versão 7.0). Além de estatísticas descritivas (média, desvio padrão, frequência) para 

caracterização dos participantes da pesquisa, foram realizadas análises de correlação r de 

Pearson e de regressão hierárquica múltipla com a finalidade de verificar em que medida 

valores, traços de personalidade e caracaterísticas sociodemográficas explicariam os 

atributos desejáveis na escolha do parceiro ideal. Finalmente, modelos de mediação foram 

comprovados por meio de modelagem por equações estruturais, tanto com os dados de 

todo o Nordeste como com os separadamente por estado. 
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6.3. Resultados 

 

Com a finalidade de facilitar a compreensão do leitor, os achados são apresentados 

seguindo as hipóteses formuladas. Neste sentido, inicialmente, apresenta-se os resultados 

referentes às diferenças entre sexo quanto à escolha do parceiro, considerando a amostra 

do Nordeste em geral e, em seguida, aquelas de capitais e cidades do interior. 

6.3.1. Diferenças entre sexo e os atributos desejáveis do parceiro 

 

  A primeira hipótese previa diferenças entre homens e mulheres quanto à 

importância conferida aos atributos desejáveis do parceiro ideal (Hipótese 1). A fim de 

testá-la, realizou-se uma Manova, considerando como variável antecedente o sexo e como 

critério as dimensões de atributos desejáveis do parceiro ideal. Os resultados desta análise 

permitiram corroborar tal hipótese [Lambda de Wilks = 0,84; F (5, 3111) = 122,44, p < 

0,001; n² = 0,16]. Não obstante, no caso das hipóteses mais específicas, uma delas não foi 

confirmada, segundo os resultados da Tabela 8.  

 

Tabela 8. Diferenças de média entre sexo e a escolha do parceiro. 

 
                                                          Grupos 

 

Homens       Mulheres             MANOVA 
  

Atributos                    m         dp                  m          dp                    F               p             n²                                                                                                                          

 

Afetuosa                      4,5       0,48              4,7       0,40              48,604       0,001       0,015  
Sociável                       4,2       0,56             4,3        0,51              45,848       0,001       0,015 

Tradicional                  3,5       0,69             3,7        0,64              14,651       0,001       0,005                             

Realizada                     3,7       0,68             3,8        0,62              38,723       0,001       0,012 
Atlética                        3,3       0,84             2,7        0,83            346,855       0,001       0,100                                

 

 
Nota: Diferença considerada estatisticamente significativa (p < 0,05; teste unicauldal). 

 

Como pode ser observado nesta tabela, os homens (m = 3,3, dp = 0,84) 

apresentaram maior média do que as mulheres (m = 2,7, dp = 0,83) apenas nos atributos 

que retratam uma pessoa atlética [F (1, 3116) = 346,86, p < 0,001], corroborando a 
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Hipótese 1.1. No que se refere ao atributo afetuosa, as mulheres (m = 4,7, dp = 0,40) 

apresentaram maior média do que os homens (m = 4,5, dp = 0,48) [F (1, 3116) = 48,60, p 

< 0,001], confirmando-se a Hipótese 1.2. No que se refere ao atributo realizada, as 

mulheres (m = 3,8, dp = 0,62) pontuaram mais do que os homens (m = 3,7, dp = 0,59) 

[F(1, 3116) = 38,72, p < 0,001], confirmando a Hipótese 1.3.  

Apesar de não terem sido definidas hipóteses a respeito dos demais atributos, 

verificou-se que as mulheres apresentaram maior média em sociável (m = 4,3, dp = 0,51) 

do que os homens (m = 4,2, dp = 0,56) [F (1, 3116) = 45,84, p < 0,001], ocorrendo o 

mesmo quanto ao atributo tradicional, em que elas apresentaram maior média (m = 3,7, dp 

= 0,64) do que eles (m = 3,5, dp = 0,69) [F (1, 3116) = 14,65, p < 0,001].  

6.3.2. Participantes de interior e capital e os atributos desejáveis do parceiro 

 

Com o objetivo de verificar se as médias de homens residentes em capitais e cidade 

do interior se diferenciavam quanto à importância dada aos atributos desejáveis da 

parceira ideal, realizou-se uma Manova referente aos atributos tradicional e atlética. Os 

resultados demonstraram efeito multivariado do local em que os participantes residem 

(capital ou interior) [Lamda de Wilks = 0,98; F (5, 1113) = 3,89, p < 0,002; ² = 0,02]. Os 

homens residentes no interior apresentaram maior média no atributo tradicional (m = 3,6, 

dp = 0,69) do que o fizeram aqueles residentes nas capitais (m = 3,5, dp = 0,68) [F (1, 

1129) = 15,12, p < 0,001], corroborando a Hipótese 1.4. No que se refere ao atributo 

atlética, não foram encontradas diferenças entre os homens residentes no interior e na 

capital (p > 0,05).  

Em seguida, com o objetivo de comparar as médias das mulheres residentes em 

capitais e cidade do interior do Nordeste quanto à importância dada aos atributos 

desejáveis do parceiro ideal, realizou-se uma Manova em que foi possível identificar 

efeito multivariado da variável local em que os participantes residem (capital ou interior) 
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em relação a tais atributos [Lamda de Wilks = 0,99; F (5, 1982) = 3,18, p < 0,001; ² = 

0,01]. No que se refere ao atributo realizada, esperava-se que as mulheres residentes no 

interior apresentariam maior média do que aquelas residentes nas capitais. Entretanto, isso 

não foi observado, deixando-se de corroborar a Hipótese 1.5 [p > 0,05]. Destaca-se que 

também não houve diferença (p > 0,05) com respeito aos atributos afetuosa, sociável e 

tradicional; apenas foi constadada maior média entre as mulheres do interior (m = 2,8, dp 

= 0,86), quando comparadas com as mulheres da capital (m = 2,6, dp = 0,80), no que se 

refere ao atributo atlética [F (1, 1988) = 8,86; p < 0,01].  

 

6.3.3. Correlação entre atributos desejáveis do parceiro, valores e personalidade 

 

Inicialmente, foram realizadas análises de correlação (r de Pearson; teste uni-

caudal) entre as cinco dimensões dos atributos do parceiro, as seis subfunções valorativas 

e os cinco traços de personalidade em capitais e cidades do interior do Nordeste. Os 

resultados a respeito podem ser vistos na Tabela 9. 
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Tabela 9. Correlações entre os atributos desejáveis, valores humanos e traços de personalidade no Nordeste. 

 
Notas: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 (unicaudal). As matrizes inferior e superior correspondem, respectivamente, a participantes de cidades do interiore capitais. 

Identificação das variáveis: 1 = Afetuosa, 2 = Atlética, 3 = Sociável, 4 = Tradicional, 5 = Realizada, 6 = Experimentação, 7 = Realização, 8 = Existência, 9 = Suprapessoal, 10 = 

Interativa, 11= Normativa, 12 = Abertura à mudança, 13 = Conscienciosidade, 14 = Extroversão, 15 = Amabilidade e 16 = Neuroticismo. 

 Capital  

In
te

ri
o

r 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 1 0,07*  0,54*** 0,42*** 0,30***   0,04   0,14**  0,23**  0,18**  0,31***  0,27**  0,10** 0,13** 0,08* 0,17**   0,04 

2  0,07* 1  0,13** 0,22** 0,30***  0,26**   0,25**  0,09**  0,10** -0,03 -0,03  0,13**  -0,04 0,05 -0,09*  -0,08* 

3  0,51***  0,17** 1 0,51*** 0,44*** 0,15** 0,20** 0,32***  0,30*** 0,26** 0,25**  0,12**  0,13** 0,09** 0,15**   0,02 

4 0,40***  0,29**  0,45*** 1 0,45*** 0,07* 0,17** 0,27**  0,26** 0,26** 0,38***  0,03 0,17** 0,07* 0,19**   0,02 

5 0,27**  0,39*** 0,48*** 0,44*** 1 0,16** 0,33*** 0,28** 0,31**  0,13** 0,21**  0,14* 0,17** 0,12** 0,02 -0,001 

6  0,09**  0,32***  0,14**  0,10** 0,17** 1 0,35***  0,17**  0,19**  0,08** -0,04  0,14** 0,001 0,15** -0,11**   0,03 

7  0,10**  0,28**  0,20**  0,16** 0,32*** 0,39*** 1 0,34** 0,33*** 0,19** 0,16**  0,14** 0,15** 0,17** -0,10**   0,03 

8  0,29**  0,14**  0,29**  0,26** 0,25** 0,26** 0,33*** 1 0,33*** 0,34*** 0,36***  0,01 0,24** 0,10** 0,10**  -0,03 

9 0,25**  0,10**  0,26** 0,25** 0,30** 0,22** 0,33*** 0,38*** 1 0,24**  0,20**  0,36** 0,11** 0,09**  0,05*  -0,01 

10 0,32*** -0,02  0,26**  0,27** 0,15** 0,16** 0,15** 0,35*** 0,35*** 1 0,39**  0,06* 0,10** 0,14** 0,28**  -0,01 

11 0,25**  0,07  0,23** 0,35*** 0,22**  -0,02 0,17** 0,33*** 0,30** 0,39*** 1  -0,09** 0,28** 0,13** 0,31**  -0,04 

12 0,15**  0,12**  0,16**  0,14** 0,15**  0,15** 0,15** 0,06* 0,33*** 0,14** 0,02 1  0,08** 0,23**  0,04  -0,02 

13 0,16**  0,01  0,09**  0,15** 0,12**  0,01 0,11** 0,20** 0,16** 0,13** 0,27** 0,15** 1 0,25** 0,25**  -0,16** 

14 0,13**  0,09**  0,16**  0,11** 0,14** 0,14** 0,10** 0,09** 0,14** 0,17** 0,16** 0,30***  0,27** 1 0,17**  -0,14** 

15 0,16** -0,15**  0,09**  0,08** -0,004 -0,13** -0,12** 0,08** 0,11** 0,21** 0,28** 0,05 0,28** 0,18** 1  -0,34** 

16 0,01  -0,02  0,01  0,04  0,02 -0,02  -0,01 -0,03 -0,03 -0,04 -0,01 -0,07** -0,18** -0,15** -0,31** 1 
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No que se refere aos participantes de capitais, observaram-se correlações entre os 

atributos desejáveis do parceiro ideal, as subfunções dos valores (Hipótese 2) e os traços 

de personalidade (Hipótese 3). No caso do atributo afetuosa, como previsto, este se 

correlacionou positivamente com a subfunção de valores interativa (r = 0,31, p < 0,001) 

(Hipótese 2.3) e com o traço de personalidade amabilidade (r = 0,17, p < 0,01) (Hipótese 

3.3). Em se tratando do atributo atlética, o fez, sobretudo, com a subfunção 

experimentação (r = 0,26, p < 0,01) (Hipótese 2.1), havendo também correlação positiva 

com o traço de personalidade abertura à mudança (r = 0,12, p < 0,01) (Hipótese 3.2). O 

atributo sociável se mostrou associado com a interativa (r = 0,26, p < 0,01) (Hipótese 2.5) 

e o traço de personalidade amabilidade (r = 0,15, p < 0,01), apesar de não ter sido 

indicada hipótese a respeito desta relação. Por sua vez, o atributo tradicional se 

correlacionou positivamente, sobretudo, com a subfunção normativa (r = 0,38, p < 0,001) 

(Hipótese 2.4) e o traço de personalidade amabilidade (r = 0,19, p < 0,01), porém não se 

formou hipótese sobre esta última relação. Finalmente, o atributo realizada se 

correlacionou com a subfunção realização (r = 0,33, p < 0,001) (Hipótese 2.2) e o traço de 

personalidade conscienciosidade (r = 0,17, p < 0,01) (Hipótese 3.1). 

Quanto aos dados advindos de cidades do interior, os resultados também 

demonstram que houve correlação significativa dos atributos desejáveis do parceiro ideal 

com as subfunções dos valores (Hipótese 2) e os traços de personalidade (Hipótese 3). 

Coerente com o teoricamente discutido, no caso do atributo afetuosa houve correlação 

com a subfunção interativa (r = 0,32, p < 0,001) (Hipótese 2.3) e o traço de personalidade 

amabilidade (r = 0,16, p < 0,01) (Hipótese 3.3). No que diz respeito ao atributo atlética, o 

fez, sobretudo, com a subfunção experimentação (r = 0,32, p < 0,001) (Hipótese 2.1) e o 

traço abertura à mudança (r = 0,12, p < 0,01) (Hipótese 3.2). O atributo sociável se 

mostrou associado, sobretudo, com a subfunção interativa (r = 0,26, p < 0,01) (Hipótese 

2.5) e os traços de personalidade abertura (r = 0,16, p < 0,01) e extroversão (r = 0,16, p < 
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0,01), porém não foi formulada qualquer hipóteses a este respeito. O atributo tradicional 

se correlacionou com a subfunção normativa (r = 0,35, p < 0,001) (Hipótese 2.4) e o traço 

de personalidade conscienciosidade (r = 0,15, p < 0,01), não havendo hipótese acerca 

desta relação. Finalmente, o atributo realizada se correlacionou mais fortemente com a 

subfunção realização (r = 0,32, p < 0,001) (Hipótese 2.2) e o traço de personalidade 

conscienciosidade (r = 0,12, p < 0,01) (Hipótese 3.3). 

 A seguir são apresentados os resultados das correlações entre os atributos 

desejáveis do parceiro ideal, os valores e os traços de personalidade em cada um dos 

estados nordestinos, procurando tratar separadamente as amostras de participantes 

residentes em capitais e cidades do interior. Pareceu coerente admitir as mesmas hipóteses 

propostas para testar a relação entre tais construtos no conjunto de participantes do 

Nordeste. 

6.3.4. Correlações entre atributos, valores e personalidade em Alagoas 

 

Foram realizadas análises de correlação (r de Pearson; teste unicaudal) entre as 

cinco dimensões dos atributos do parceiro, as seis subfunções valorativas e os cinco traços 

de personalidade na capital e no interior de Alagoas. Os resultados a respeito podem ser 

vistos na Tabela 10. 
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Tabela 10. Correlações entre atributos desejáveis, valores humanos e traços de personalidade em Alagoas 

 
Notas: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 (unicaudal). As matrizes inferior e superior correspondem, respectivamente, a participantes de cidades do interior e capitais. 

Identificação das variáveis: 1 = Afetuosa, 2 = Atlética, 3 = Sociável, 4 = Tradicional, 5 = Realizada, 6 = Experimentação, 7 = Realização, 8 = Existência, 9 = Suprapessoal, 10 = 

Interativa, 11= Normativa, 12 = Abertura à mudança, 13 = Conscienciosidade, 14 = Extroversão, 15 = Amabilidade e 16 = Neuroticismo. 

 

 Capital  

In
te

ri
o

r 

 1 2     3    4    5    6    7    8    9   10   11  12   13   14    15   16 

1 1 0,08 0,52*** 0,35*** 0,31*** 0,10 0,20** 0,21** 0,19** 0,29** 0,17** 0,12  0,10 0,15*  0,08  0,08 

2  0,12 1 0,20*** 0,29*** 0,29*** 0,20** 0,15*  0,09 0,10 0,02 0,07  0,15* -0,15* -0,07 -0,20** -0,01 

3  0,51**   0,18* 1 0,56*** 0,54*** 0,27*** 0,32*** 0,36*** 0,31*** 0,18** 0,12 0,04  0,19** -0,01  0,06 -0,04 

4  0,39**   0,25**  0,45*** 1 0,54*** 0,14* 0,21** 0,26** 0,22** 0,22** 0,20** 0,02  0,14* 0,01  -0,02 0,10 

5 0,23**   0,26** 0,46*** 0,37*** 1 0,32*** 0,41*** 0,31*** 0,41*** 0,04 0,05 0,18**  0,24*** 0,04  -0,09 0,03 

6  0,01   0,22**  0,07  0,06  0,05 1 0,44*** 0,31*** 0,38*** 0,16* -0,03 0,15*  0,05 0,16*  -0,25* 0,04 

7  0,06   0,24**  0,15  0,14 0,27** 0,34** 1 0,38*** 0,35*** 0,22** 0,11 0,16*   0,14* 0,10 -0,20** 0,12 

8 0,17*   -0,02  0,32**  0,32** 0,24** 0,23** 0,28** 1 0,28*** 0,31** 0,30*** -0,10  0,34*** -0,003  0,005 -0,06 

9 0,10   0,12  0,28***  0,19* 0,31**  0,19* 0,37*** 0,28** 1 0,10 0,05 0,40***   0,03 0,08 -0,19** -0,06 

10 0,29**   0,03  0,23** 0,36**  0,20*  0,07 0,11 0,34** 0,28** 1 0,42*** -0,10   0,08 0,10 0,17** 0,01 

11 0,20*   0,11  0,24** 0,40***  0,10 -0,06 0,13 0,31** 0,04 0,35** 1 -0,21** 0,24** -0,02 0,24** -0,14* 

12  0,14   0,05 0,33***  0,10 0,26**  0,16* 0,21** 0,08 0,45*** 0,04 -0,15 1  -0,03 0,22**  -0,12  0,02 

13  0,04  -0,03 -0,04  0,10  0,06 -0,001 0,26** 0,32*** 0,15 0,03   0,11   0,05 1 0,22**  0,33*** -0,20** 

14  0,05 0,21**  0,06  0,05  0,08  0,21* 0,09 0,11 0,19* 0,21**   0,11 0,19*   0,12 1   0,15* -0,11 

15 0,21**   0,01  0,06  0,16* -0,08 -0,06 -0,01 0,24** 0,06 0,28** 0,28** -0,03   0,20* 0,20*     1 -0,38** 

16 -0,13  -0,12  0,08  0,05  0,05 -0,01 -0,11 -0,03 -0,04 -0,04   0,02 -0,11  -0,18* -0,05 -0,37** 1 
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No que se refere à capital, os resultados demonstram que houve correlação entre os 

atributos desejáveis do parceiro ideal e as subfunções dos valores (Hipótese 2) e os traços 

de personalidade (Hipótese 3). No caso do atributo afetuosa, tal como esperado, 

correlacionou-se com a subfunção interativa (r = 0,29, p < 0,001) (Hipótese 2.3) e o traço 

de personalidade extroversão (r = 0,15, p < 0,01) (Hipótese 3.3). Em se tratando do 

atributo atlética, verificou-se correlação com a subfunção experimentação (r = 0,20, p < 

0,01) (Hipótese 2.1) e o traço abertura à mudança (r = 0,15, p < 0,05) (Hipótese 3.2). 

Quanto ao atributo sociável, este se mostrou associado com a subfunção interativa (r = 

0,18, p < 0,01) (Hipótese 2.5) e o traço de personalidade conscienciosidade (r = 0,19, p < 

0,01), mesmo não tendo sido lançada hipótese a este respeito. Por sua vez, o atributo 

tradicional se correlacionou com a subfunção normativa (r = 0,20, p < 0,01) (Hipótese 

2.4), porém não houve correlação deste atributo com qualquer traço de personalidade. 

Finalmente, o atributo realizada se correlacionou com a subfunção realização (r = 0,41, p 

< 0,001) (Hipótese 2.2) e o traço de personalidade conscienciosidade (r = 0,24, p < 0,01) 

(Hipótese 3.1).  

Quanto aos dados do interior, os resultados também demonstram que houve 

correlação dos atributos desejáveis do parceiro ideal com as subfunções dos valores 

(Hipótese 2) e os traços de personalidade (Hipótese 3). No caso de afetuosa, houve 

correlação mais forte com a subfunção interativa (r = 0,29, p < 0,001) (Hipótese 2.3) e o 

traço amabilidade (r = 0,21, p < 0,01) (Hipótese 3.3). Atlética o fez, sobretudo, com a 

subfunção experimentação (r = 0,22, p < 0,01) (Hipótese 2.1) e o traço extroversão (r = 

0,21, p < 0,01) (Hipótese 3.2), embora fosse esperada também sua correlação com o traço 

abertura à mudança. O atributo sociável se mostrou associado com as subfunções 

existência (r = 0,32, p < 0,001), suprapessoal (r = 0,28, p < 0,001), normativa (r = 0,24, p 

< 0,01) e interativa (r = 0,23, p < 0,01) (esta última relação confirma a Hipótese 2.5) e o 

traço de personalidade abertura à mudança (r = 0,33, p < 0,001), apesar de não ter sido 
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formulada uma hipótese sobre esta correlação. O atributo tradicional se correlacionou com 

a subfunção normativa (r = 0,40, p < 0,001) (Hipótese 2.4), mas também com as 

subfunções interativa (r = 0,36, p < 0,001) e existência (r = 0,32, p < 0,001), assim como 

com o traço de personalidade amabilidade (r = 0,15, p < 0,05). Finalmente, o atributo 

realizada se correlacionou com realização (r = 0,27, p < 0,01) (Hipótese 2.2) e o traço de 

abertura à mudança (r = 0,26, p < 0,01), embora se esperaria sua correlação com o traço 

consicenciosidade (Hipótese 3.1).  

6.3.5. Correlações entre atributos, valores e personalidade na Bahia 

 

Realizaram-se as mesmas análises estatísticas para o estado da Bahia, sendo os 

resultados mostrados na Tabela 11 a seguir. Primeiramente, no que se refere às capitais, 

houve correlação dos atributos desejáveis do parceiro ideal com as subfunções dos valores 

(Hipótese 2) e os traços de personalidade (Hipótese 3). O atributo afetuosa o fez mais 

fortemente com a subfunção interativa (r = 0,36, p < 0,001) (Hipótese 2.3) e o traço 

amabilidade (r = 0,24, p < 0,01) (Hipótese 3.3). Quanto ao atributo atlética, este se 

correlacionou com a subfunção realização (r = 0,34, p < 0,001) (esperava-se com 

experimentação; Hipótese 2.1), não se correlacionando com qualquer um dos traços de 

personalidade. O atributo sociável se mostrou associado com a subfunção interativa (r = 

0,34, p < 0,001) (Hipótese 2.5) e o traço de personalidade amabilidade (r = 0,22, p < 

0,01). Por sua vez, o atributo tradicional se correlacionou positivamente, sobretudo, com a 

subfunção normativa (r = 0,51, p < 0,001) (Hipótese 2.4), embora não tenha sido 

verificada qualquer correlação com os traços de personalidade. Finalmente, realizada se 

correlacionou mais fortemente com a subfunção realização (r = 0,42, p < 0,001) (Hipótese 

2.2) e o traço conscienciosidade (r = 0,19, p < 0,01) (Hipótese 3.1).   
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Tabela 11. Correlações entre os atributos desejáveis, valores humanos e traços de personalidade na Bahia 

Notas: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 (unicaudal). As matrizes inferior e superior correspondem, respectivamente, a participantes de cidades do interior e capitais. 

Identificação das variáveis: 1 = Afetuosa, 2 = Atlética, 3 = Sociável, 4 = Tradicional, 5 = Realizada, 6 = Experimentação, 7 = Realização, 8 = Existência, 9 = Suprapessoal, 10 = 

Interativa, 11= Normativa, 12 = Abertura à mudança, 13 = Conscienciosidade, 14 = Extroversão, 15 = Amabilidade e 16 = Neuroticismo. 

 

 Capital  

In
te

ri
o

r 

 1 2 3     4     5 6      7     8    9   10   11    12    13 14 15 16 

1 1 0,09  0,57*** 0,46*** 0,29**   0,06   0,27**  0,27**  0,34* 0,36** 0,28** 0,11 0,20* 0,07 0,24**   0,07 

2  0,23** 1  0,21* 0,11 0,40***  0,12   0,34**  0,13  0,20 0,11 -0,01  0,14  0,04 0,12 -0,01  -0,14 

3  0,67***   0,31*** 1 0,44** 0,50*** 0,20* 0,29** 0,37**  0,34** 0,34** 0,25**  0,15  0,18* 0,07 0,22** -0,02 

4  0,58***   0,41*** 0,55*** 1 0,40*** 0,18* 0,25** 0,26**  0,29** 0,41*** 0,51*** -0,07  0,16 0,07 0,15 0,14 

5  0,36**   0,62***  0,48***  0,38*** 1 0,17* 0,42** 0,31** 0,38** 0,25** 0,24** 0,20* 0,19* 0,15 0,14 -0,13 

6  0,10   0,38***  0,17*  0,13 0,23** 1 0,26** 0,06  0,01 0,09  0,09 0,15 0,12 0,22** 0,03  0,02 

7  0,11 0,38***  0,24**  0,21** 0,28**  0,49*** 1 0,35** 0,30** 0,18* 0,15 0,09 0,27** 0,21** -0,08 -0,04 

8  0,28**   0,23**  0,24**  0,19* 0,14 0,40*** 0,41*** 1 0,33** 0,38*** 0,20* -0,08 0,38** 0,09 0,08* -0,04 

9 0,19*   0,26**  0,25** 0,28** 0,26** 0,38***  0,39** 0,48*** 1 0,30**  0,13 0,35** 0,14 0,13 0,14 -0,01 

10 0,28**   0,19*  0,31** 0,28** 0,04  0,27**  0,31** 0,51*** 0,37** 1 0,33** 0,03 0,07 0,08 0,30** 0,05 

11 0,25**   0,25**  0,21*  0,36** 0,20*  0,15  0,16 0,35** 0,37*** 0,37** 1 -0,19* 0,21** 0,02 0,34** -0,11 

12  0,23**   0,23**  0,21*  0,20* 0,22**  0,22**  -0,02 -0,03 0,21** 0,07 0,13 1  0,07 0,28**  0,14 -0,14 

13  0,03   0,13  0,12  0,06 0,13  0,12  0,07 0,25** 0,12 0,14 0,26**  0,15 1 0,25** 0,16* -0,12 

14  0,20*   0,06  0,17*  0,09 0,02  0,05  0,05 0,15 0,12 0,17* 0,23**  0,27**  0,13 1 0,03 -0,16* 

15  0,14   0,03  0,14  0,08 0,10 -0,07 -0,18* 0,12 0,09 0,12 0,37**  0,30** 0,29** 0,32** 1 -0,34** 

16 0,06  -0,03  -0,01  0,10 -0,02  0,04  0,13 -0,08 -0,06 0,06 -0,03 -0,08 -0,01 -0,18* -0,39** 1 
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Quanto aos dados do interior, os resultados também demonstram correlações 

significativas dos atributos desejáveis do parceiro ideal com as subfunções dos valores e 

os traços de personalidade. O atributo afetuosa se correlacionou com a subfunção 

interativa (r = 0,28, p < 0,01) (Hipótese 2.3) e os traços abertura à mudança (r = 0,23, p < 

0,01) e extroversão (r = 0,20, p < 0,01), não confirmando a Hipótese 3.3 (correlação com 

amabilidade). Quanto ao atributo atlética, o fez com a subfunção experimentação (r = 

0,38, p < 0,001) (Hipótese 2.1) e o traço de personalidade abertura à mudança (r = 0,23, p 

< 0,01) (Hipótese 3.2). O atributo sociável se mostrou mais fortemente associado com a 

subfunção interativa (r = 0,31, p < 0,001) (Hipótese 2.5) e os traços abertura à mudança 

(r = 0,23, p < 0,01) e extroversão (r = 0,17, p < 0,05). Por sua vez, o atributo tradicional 

se correlacionou com a subfunção normativa (r = 0,36, p < 0,001) (Hipótese 2.4) e o traço 

de amabilidade (r = 0,20, p < 0,001). Finalmente, o atributo realizada se correlacionou 

mais fortemente com a subfunção realização (r = 0,28, p < 0,01) (Hipótese 2.2) e o traço 

de personalidade abertura à mudança (r = 0,22, p < 0,001) (Hipótese 3.1). 

6.3.6. Correlações entre atributos, valores e personalidade no Ceará 

 

Seguiram-se os passos anteriormente descritos. Os resultados a respeito podem ser 

vistos na Tabela 12. No que se refere às capitais, observaram-se correlações dos atributos 

desejáveis do parceiro ideal com as subfunções dos valores (Hipótese 2) e os traços de 

personalidade (Hipótese 3). No caso do atributo afetuosa, correlacionou-se com a 

subfunção interativa (r = 0,26, p < 0,01) (Hipótese 2.3), não havendo correlação com os 

traços de personalidade. Em se tratando do atributo atlética, o fez com a subfunção 

experimentação (r = 0,37, p < 0,001) (Hipótese 2.1), mas também com realização (r = 

0,24, p < 0,01), e o traço de personalidade abertura à mudança (r = 0,21, p < 0,01) 

(Hipótese 3.2). O atributo sociável se mostrou associado com a subfunção interativa (r = 

0,24, p < 0,01) (Hipótese 2.5), não havendo correlação com os traços de personalidade. O 
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atributo tradicional se correlacionou com a subfunções normativa (r = 0,34, p < 0,01) 

(Hipótese 2.4) e o traço amabilidade (r = 0,15, p < 0,05). Finalmente, o atributo realizada 

se correlacionou com a subfunção realização (r = 0,36, p < 0,001) (Hipótese 2.2) e o traço 

conscienciosidade (r = 0,21, p < 0,01) (Hipótese 3.1). 
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Tabela 12. Correlações entre os atributos desejáveis, valores humanos e traços de personalidade no Ceará 

Notas: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 (unicaudal). As matrizes inferior e superior correspondem, respectivamente, a participantes de cidades do interiore capitais. 

Identificação das variáveis: 1 = Afetuosa, 2 = Atlética, 3 = Sociável, 4 = Tradicional, 5 = Realizada, 6 = Experimentação, 7 = Realização, 8 = Existência, 9 = Suprapessoal, 

10 = Interativa, 11= Normativa, 12 = Abertura à mudança, 13 = Conscienciosidade, 14 = Extroversão, 15 = Amabilidade e 16 = Neuroticismo. 

 Capital  

In
te

ri
o

r 

 1     2    3    4    5   6     7    8    9 10 11 12 13 14 15 16 

1 1 0,08 0,54*** 0,42*** 0,31** 0,05 0,09 0,22**  0,08 0,26** 0,25** 0,07 0,12 0,05 0,13   -0,09 

2  0,02    1 0,06 0,18* 0,15* 0,37** 0,24** 0,13 0,04 -0,07 -0,13  0,21** 0,01 0,11 -0,06 -0,09 

3  0,50***  0,14    1 0,50*** 0,50*** 0,15* 0,21** 0,30** 0,17** 0,24** 0,20** 0,08 0,13 0,14 0,10 0,02 

4  0,44***  0,40*** 0,50*** 1 0,49*** -0,06 0,13 0,12  0,11 0,14* 0,34** 0,05 0,13 0,09 0,15* -0,07 

5 0,16*  0,36*** 0,46*** 0,37** 1 0,12 0,36** 0,23** 0,26** -0,06 0,22** 0,19** 0,21** 0,04 -0,04 -0,01 

6  0,13  0,28**  0,06  0,07 0,12 1 0,38** 0,21** 0,29** -0,02 -0,26** 0,32** -0,05 0,15* -0,23** 0,08 

7  0,05 0,29** 0,24** 0,29** 0,37** 0,26** 1 0,32** 0,27** 0,13  0,06 0,17* 0,17* 0,19** -0,10 -0,10 

8  0,24**  0,10 0,32*** 0,25** 0,22** 0,21** 0,23** 1 0,27** 0,27** 0,35** -0,01 0,31** 0,06 0,11 -0,12 

9 0,34***  -0,04 0,28** 0,21** 0,25** 0,12 0,32** 0,43** 1 0,17*  0,09 0,44** 0,03 0,07 -0,06 0,11 

10 0,41***  -0,14 0,32*** 0,25** 0,07 0,17* 0,07 0,47*** 0,43*** 1 0,28** -0,02 0,05 0,17* 0,30** -0,14* 

11 0,22** -0,10 0,30** 0,30** 0,17* -0,12 0,16* 0,46*** 0,39*** 0,45*** 1 -0,02 0,32** 0,14* 0,32** -0,10 

12  0,14 0,05 0,13 0,07 0,13 0,07 0,19* -0,001 0,37** 0,09  0,01 1 -0,08 0,15* -0,16* 0,06 

13  0,12 -0,06 0,03 0,04 0,14 -0,06 0,12 0,08 0,23** 0,17* 0,21** 0,30** 1 0,25** 0,18* -0,22** 

14  0,18*  0,07 0,16* 0,11 0,13 -0,16* 0,24** 0,08 0,23** 0,09  0,14 0,44** 0,38** 1 0,25** -0,27** 

15 0,10 -0,25** 0,10 -0,02 -0,05 -0,17* -0,17* 0,05 0,19* 0,29** 0,22**  0,12 0,29** 0,06 1 -0,48** 

16 -0,03 0,13 0,01 -0,03 0,06 -0,04 0,02 -0,02 0,004 -0,12  0,06 -0,13 -0,17* -0,06 -0,38** 1 
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Quanto aos dados do interior, os resultados também demonstram correlação dos 

atributos desejáveis do parceiro ideal com as subfunções dos valores (Hipótese 2) e os 

traços de personalidade (Hipótese 3). No caso de afetuosa, correlacionou-se com a 

subfunção interativa (r = 0,41, p < 0,001) (Hipótese 2.3) e o traço extroversão (r = 0,18, p 

< 0,01), neste caso, não confirmando a Hipótese 3.3 (traço amabilidade). Em se tratando 

do atributo atlética, o fez, sobretudo, com a subfunção experimentação (r = 0,28, p < 0,01) 

(Hipótese 2.1), havendo correlação inversa com o traço de personalidade amabilidade (r = 

-0,25, p < 0,01). O atributo sociável se mostrou mais fortemente associado com a 

subfunção interativa (r = 0,32, p < 0,001) (Hipótese 2.5) e o traço extroversão (r = 0,16, p 

< 0,05).  No caso do atributo tradicional, correlacionou-se positivamente com a subfunção 

normativa (r = 0,30, p < 0,001) (Hipótese 2.4), não se encontrando correlação com os 

traços de personalidade. Finalmente, o atributo realizada se correlacionou mais fortemente 

com as subfunções realização (r = 0,37, p < 0,001) (Hipótese 2.2) e suprapessoal (r = 

0,25, p < 0,01), não havendo correlação com os traços de personalidade. 

6.3.7. Correlações entre atributos, valores e personalidade no Maranhão 

 

Realizaram-se as mesmas análises estatísticas, sendo os resultados mostrados na 

Tabela 13. No que se refere às capitais, os resultados demonstram correlação dos atributos 

desejáveis do parceiro ideal com as subfunções dos valores (Hipótese 2) e os traços de 

personalidade (Hipótese 3). No caso de afetuosa, correlacionou-se com as subfunções 

interativa (r = 0,41, p < 0,001) (Hipótese 2.3) e normativa (r = 0,27, p < 0,01), 

verificando-se ainda correlação com o traço amabilidade (r = 0,17, p < 0,05) (Hipótese 

3.3). Quanto ao atributo atlética, este se correlacionou com a subfunção experimentação (r 

= 0,27, p < 0,01) (Hipótese 2.1), não havendo correlação com os traços de personalidade. 

O atributo sociável se correlacionou com a subfunção interativa (r = 0,34, p < 0,001) 

(Hipótese 2.5), não havendo correlação com os traços de personalidade. Por sua vez, o 
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atributo tradicional se correlacionou, sobretudo, com a subfunção normativa (r = 0,37, p < 

0,01) (Hipótese 2.4) e o traço amabilidade (r = 0,19, p < 0,01). Finalmente, o atributo 

realizada se correlacionou com realização (r = 0,37, p < 0,001) (Hipótese 2.2) e existência 

(r = 0,30, p < 0,001), porém não com os traços de personalidade. 

No que se refere aos dados do interior, os resultados também demonstram 

correlação dos atributos desejáveis do parceiro ideal com as subfunções dos valores 

(Hipótese 2) e os traços de personalidade (Hipótese 3). Afetuosa se correlacionou com a 

subfunção interativa (r = 0,36, p < 0,001) (Hipótese 2.3), mas também com normativa (r = 

0,32, p < 0,01), assim como o fez com o traço de personalidade amabilidade (r = 0,37, p < 

0,01) (Hipótese 3.3). Atlética se correlacionou com as subfunções experimentação (r = 

0,50, p < 0,001) (Hipótese 2.1) e realização (r = 0,37, p < 0,001), entretanto, esperava-se 

que se correlacionasse também com o traço abertura à mudança (Hipótese 3.2), o que não 

ocorreu. O atributo sociável se mostrou mais fortemente associado com as subfunções 

existência (r = 0,34, p < 0,01) e realização (r = 0,29, p < 0,01), não confirmando a 

Hipótese 2.5 (subfunção interativa), assim como não se correlacionou com os traços de 

personalidade. Por sua vez, o atributo tradicional se correlacionou com a subfunção 

normativa (r = 0,24, p < 0,01) (Hipótese 2.4), porém não o fez com os traços de 

personalidade. Finalmente, o atributo realizada se correlacionou mais fortemente com a 

subfunção realização (r = 0,32, p < 0,01) (Hipótese 2.2) e o traço de personalidade 

conscienciosidade (r = 0,26, p < 0,01) (Hipótese 3.1).  
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Tabela 13. Correlações entre os atributos desejáveis, valores humanos e traços de personalidade no Maranhão 

Notas: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 (unicaudal). As matrizes inferior e superior correspondem, respectivamente, a participantes de cidades do interiore capitais. 

Identificação das variáveis: 1 = Afetuosa, 2 = Atlética, 3 = Sociável, 4 = Tradicional, 5 = Realizada, 6 = Experimentação, 7 = Realização, 8 = Existência, 9 = Suprapessoal, 10 = 

Interativa, 11= Normativa, 12 = Abertura à mudança, 13 = Conscienciosidade, 14 = Extroversão, 15 = Amabilidade e 16 = Neuroticismo.

 Capital  

In
te

ri
o

r 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 1 0,06 0,53*** 0,37** 0,21** 0,21** 0,18** 0,26** 0,18** 0,41** 0,27** 0,10 0,05 -0,09 0,17*   0,04 

2 0,08 1 0,04 0,16* 0,35** 0,27** 0,30** 0,12  0,03 0,01  0,08  0,01  0,00 0,10 -0,07 -0,06 

3 0,47***   0,37*** 1 0,45** 0,31** 0,24** 0,18* 0,35** 0,27** 0,34**  0,20** 0,05 -0,04 -0,03 0,12 0,07 

4 0,41***   0,54***  0,47*** 1 0,33** 0,09 0,13 0,38** 0,27** 0,33** 0,37** 0,05 0,15* -0,16* 0,19** -0,02 

5 0,35** 0,55***  0,60***  0,52** 1 0,17* 0,37** 0,30** 0,27** 0,15* 0,16* 0,11 -0,06 -0,03 -0,12 0,06 

6 0,07   0,50***  0,24**  0,27** 0,34** 1  0,51** 0,35**  0,36** 0,25** 0,04 0,26** 0,03 0,23** -0,13 0,06 

7 0,20* 0,37**  0,29**  0,14 0,32** 0,38** 1 0,38** 0,37** 0,25** 0,15* 0,34** 0,09 0,16* -0,16* 0,09 

8 0,40***   0,16 0,34**  0,19* 0,31** 0,18** 0,27** 1 0,42** 0,52** 0,47** 0,14 0,15* 0,05 0,21** -0,15* 

9 0,19*   0,23**  0,26** 0,21* 0,23** 0,14 0,33** 0,50*** 1 0,36** 0,24** 0,36** 0,08 -0,01 -0,03 -0,01 

10 0,36**  -0,10  0,11  0,06 0,15 0,02  0,14 0,38*** 0,33** 1 0,52** 0,21** 0,10 0,03 0,23** -0,02 

11 0,32**   0,12 0,17*  0,24** 0,29** 0,06  0,15 0,29**  0,33** 0,49*** 1 -0,05 0,17* 0,001 0,31** -0,20** 

12 0,14   0,07  0,08  0,17 0,13 0,02  0,03 -0,05  0,08 -0,04 -0,03 1 0,12 0,15* -0,11 -0,06 

13 0,24**   0,10 -0,04  0,12 0,26** 0,06  0,04 0,07  0,03  0,10  0,18* 0,41** 1 0,20** 0,16* -0,28** 

14 0,34**   0,07  0,16  0,04 0,24**  0,15  0,02 0,02  0,06  0,17  0,25** 0,35** 0,40*** 1 0,09 -0,18* 

15 0,37**  -0,26**  0,03  0,02 0,01 -0,20** -0,20 0,001  0,01 0,23**  0,19*  0,13 0,32** 0,31** 1 -0,38** 

16 -0,02   0,16  0,08  0,10 0,09 0,10  0,09 0,06  -0,04 -0,05  0,08 -0,19* -0,34** -0,24** -0,38** 1 
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6.3.8. Correlações entre atributos, valores e personalidade na Paraíba 

Foram realizadas as mesmas análises estatísticas e os resultados a respeito podem 

ser vistos na Tabela 14. No que se refere às capitais, os resultados demonstram correlação 

entre os atributos desejáveis do parceiro ideal com as subfunções dos valores (Hipótese 2) 

e os traços de personalidade (Hipótese 3). No caso do atributo afetuosa, correlacionou-se 

positiva e mais fortemente com a subfunção interativa (r = 0,36, p < 0,01) (Hipótese 2.3) e 

o traço de personalidade amabilidade (r = 0,25, p < 0,01) (Hipótese 3.3). O atributo 

atlética se correlacionou com a subfunção experimentação (r = 0,31, p < 0,001) (Hipótese 

2.1) e o traço de personalidade abertura à mudança (r = 0,17, p < 0,01) (Hipótese 3.2). O 

atributo sociável se correlacionou com as subfunções interativa (r = 0,31, p < 0,01) 

(Hipótese 2.5), normativa (r = 0,47, p < 0,001) e suprapessoal (r = 0,42, p < 0,01), assim 

como com os traços amabilidade (r = 0,29, p < 0,01) e abertura à mudança (r = 0,29, p < 

0,01). Por sua vez, o atributo tradicional se correlacionou, principalmente, com as 

subfunções normativa (r = 0,40, p < 0,001) (Hipótese 2.4) e interativa (r = 0,35, p < 0,01) 

e o traço amabilidade (r = 0,27, p < 0,01). Finalmente, o atributo realizada se 

correlacionou com a subfunção realização (r = 0,21, p < 0,01) (Hipótese 2.2) e o traço 

extroversão (r = 0,19, p < 0,01), apesar de ser esperada correlação com o traço 

conscienciosidade (Hipótese 3.1).   
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Tabela 14. Correlações entre os atributos desejáveis, valores humanos e traços de personalidade na Paraíba. 

Notas: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 (unicaudal). As matrizes inferior e superior correspondem, respectivamente, a participantes de cidades do interior e capitais. 

Identificação das variáveis: 1 = Afetuosa, 2 = Atlética, 3 = Sociável, 4 = Tradicional, 5 = Realizada, 6 = Experimentação, 7 = Realização, 8 = Existência, 9 = Suprapessoal, 

10 = Interativa, 11= Normativa, 12 = Abertura à mudança, 13 = Conscienciosidade, 14 = Extroversão, 15 = Amabilidade e 16 = Neuroticismo. 

 Capital 

In
te

ri
o

r 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 1 0,12 0,49*** 0,43*** 0,32***   -0,02  0,07 0,23 0,30*** 0,36*** 0,37*** 0,19** 0,11 0,03 0,25**   0,01 

2 -0,03 1 0,08 0,30** 0,35***  0,31** 0,32** 0,03 0,23** 0,005 -0,01  0,17* -0,14* 0,06 -0,09 -0,13 

3 0,45***  0,16* 1 0,62*** 0,39*** -0,05  0,08 0,30** 0,42*** 0,31** 0,47*** 0,29**  0,18** 0,08 0,29** -0,03 

4 0,35**  0,14 0,43*** 1 0,44*** -0,03 0,07 0,18** 0,42*** 0,35** 0,40*** 0,21** 0,10 0,06 0,27** -0,05 

5 0,18* 0,49*** 0,44*** 0,42** 1 0,07 0,21** 0,23** 0,32** 0,12 0,22** 0,15* 0,06 0,19** 0,08 -0,04 

6 0,13  0,14 0,10  0,08 0,06 1 0,42*** 0,12 0,13 0,11 0,001 -0,03 -0,13 0,14* -0,15* -0,05 

7 0,12 0,26** 0,15* 0,17* 0,23**  0,46*** 1 0,22** 0,28** 0,13 0,05 0,14* 0,03 0,26** -0,16* -0,06 

8 0,27**  0,14* 0,24** 0,31** 0,18*  0,28*** 0,45*** 1 0,31** 0,37** 0,27** 0,11 0,12 0,15* 0,11 0,02 

9 0,24**  0,14 0,26** 0,29** 0,25**  0,32*** 0,34*** 0,47*** 1 0,37** 0,35** 0,29** 0,11 0,22** 0,24** -0,04 

10 0,34**  0,05 0,26** 0,32** 0,11  0,28*** 0,19* 0,26** 0,33*** 1 0,30** 0,15* 0,16* 0,21** 0,18** 0,11 

11 0,22**  0,09 0,19** 0,33*** 0,23**  -0,11 0,11 0,26** 0,10 0,37** 1 0,20** 0,09 0,16** 0,32** 0,05 

12 0,15*  0,14 0,19** 0,18* 0,10   0,19* 0,25** 0,15* 0,35** 0,27** 0,001 1  0,23** 0,38** 0,23** 0,02 

13 0,17* -0,03 0,04 0,19** 0,12   0,03 0,07 0,21** 0,12  0,09 0,22** 0,05 1 0,29** 0,31** -0,12 

14 0,02 0,14 0,16** 0,19** 0,19* 0,21** 0,15* 0,22** 0,15*  0,15* 0,07 0,32** 0,32** 1 0,12 -0,06 

15 0,001 -0,16** 0,05 0,002 0,01  -0,13 -0,13 0,01 0,04  0,14 0,21** -0,01 0,34** -0,02 1 -0,25** 

16 -0,09 -0,07 -0,09 -0,15* -0,12   0,07 -0,06 -0,16* -0,05 -0,10 -0,15* 0,08 -0,23** -0,11 -0,30** 1 
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No que se refere aos dados do interior, os resultados também demonstram 

correlação dos atributos desejáveis do parceiro ideal com as subfunções valorativas 

(Hipótese 2) e os traços de personalidade (Hipótese 3). O atributo afetuosa se 

correlacionou com a subfunção interativa (r = 0,34, p < 0,01) (Hipótese 2.3) e o traço 

conscienciosidade (r = 0,17, p < 0,01), embora, neste caso, fosse esperada sua correlação 

com amabilidade (Hipótese 3.3). O atributo atlética o fez com a subfunção realização (r = 

0,26, p < 0,01), não confirmando a Hipótese 2.1 (traço experimentação); houve também 

correlação inversa com o traço de personalidade amabilidade (r = -0,16; p < 0,01). O 

atributo sociável se mostrou mais fortemente associado com a subfunção interativa (r = 

0,26, p < 0,01) (Hipótese 2.5) e os traços de personalidade abertura à mudança (r = 0,19, 

p < 0,01) e extroversão (r = 0,16, p < 0,01). Por sua vez, o atributo tradicional se 

correlacionou, sobretudo, com as subfunções normativa (r = 0,33, p < 0,01) (Hipótese 2.4) 

e interativa (r = 0,32, p < 0,01), assim como com o traço conscienciosidade (r = 0,19, p < 

0,01). Finalmente, o atributo realizada se correlacionou com a subfunção realização (r = 

0,23, p < 0,01) (Hipótese 2.2) e o traço de personalidade extroversão (r = 0,19, p < 0,05), 

não confirmando, neste caso, a Hipótese 3.1 (traço conscienciosidade).   

6.3.9. Correlações entre atributos, valores e personalidade em Pernambuco 

 

Foram realizadas análises de correlação (r de Pearson; teste unicaudal) entre as 

cinco dimensões dos atributos do parceiro, as subfunções valorativas e os traços de 

personalidade em participantes da capital e cidades do interior de Pernambuco. Os 

resultados a respeito podem ser vistos na Tabela 15. 
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Tabela 15. Correlações entre os atributos desejáveis, valores humanos e traços de personalidade em Pernambuco 

Notas: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 (unicaudal). As matrizes inferior e superior correspondem, respectivamente, a participantes de cidades do interior e capitais. 

Identificação das variáveis: 1 = Afetuosa, 2 = Atlética, 3 = Sociável, 4 = Tradicional, 5 = Realizada, 6 = Experimentação, 7 = Realização, 8 = Existência, 9 = Suprapessoal, 

10 = Interativa, 11= Normativa, 12 = Abertura à mudança, 13 = Conscienciosidade, 14 = Extroversão, 15 = Amabilidade e 16 = Neuroticismo. 

 Capital 

In
te

ri
o

r 

 1    2 3 4 5 6    7   8   9    10   11   12 13 14 15 16 

1 1 0,05 0,57*** 0,51** 0,28** 0,01  0,03 0,05 0,15  0,15 0,27** 0,08 0,07 0,11 0,23** 0,04 

2 -0,05    1 0,20* 0,19*  0,21* 0,37** 0,21* 0,03 0,09 -0,07 -0,09 0,14 -0,09  0,07 -0,13 0,01 

3 0,49*** 0,07    1 0,53** 0,50*** 0,23** 0,18* 0,24** 0,34**  0,03 0,21* 0,22** 0,08 0,22** 0,20** 0,001 

4 0,35*** 0,18* 0,44*** 1 0,40*** 0,06  0,09 0,14 0,32** 0,19** 0,28**  0,16 0,08 0,25** 0,28** -0,04 

5 0,27** 0,30** 0,52*** 0,48*** 1 0,17*  0,35** 0,25** 0,34**  0,05 0,10 0,23** 0,11 0,21* 0,09 -0,07 

6 0,04* 0,23** 0,10  0,05 0,15** 1 0,40** 0,15 0,14 -0,12 -0,10  0,16 -0,11 0,21* -0,08 0,13 

7 -0,00 0,11 0,12 0,08 0,31** 0,25** 1  0,27** 0,24**  0,06 0,05  0,10 0,08 0,02 -0,09 0,06 

8 0,26** -0,07 0,29** 0,27** 0,26** 0,11  0,12 1 0,22**  0,20* 0,26**  0,01 0,13 0,10  0,12 -0,00 

9 0,32** -0,14* 0,26** 0,24** 0,27** 0,06 0,21** 0,35** 1   0,06 0,11 0,32*** 0,04 0,19*  0,08 -0,16 

10 0,24** -0,13 -0,02 0,32**  0,14* 0,11  0,09 0,42*** 0,36***     1 0,35** -0,05 0,08 0,18* 0,29** -0,07 

11 0,26** 0,00 0,21** 0,37** 0,27** -0,0  0,19** 0,31** 0,35***  0,42*** 1 -0,27** 0,15 0,07 0,32** -0,07 

12 0,18* 0,05 0,18**  0,15*  0,05 0,10  0,11  0,09*  0,38***  0,17* -0,03 1 0,19* 0,26**  0,12 -0,26** 

13 0,17* -0,05  0,07*  0,18*  0,16* -0,14*  0,07 0,20** 0,17*  0,09 0,28**  0,19* 1 0,19** 0,23** -0,14 

14 0,16* 0,14* 0,15**  0,12 0,19** 0,11  0,07  0,09* 0,20** 0,22** 0,17* 0,26** 0,19* 1 0,28** -0,16* 

15 0,08 -0,15**   0,09  0,07  0,01 -0,05  -0,08  0,07* 0,12  0,15* 0,21**  0,12 0,23** 0,28**     1 -0,34** 

16 0,18*  -0,06   0,07  0,09  0,10 0,08  0,05  -0,03 0,10   0,02 0,01 -0,21** -0,14 -0,17* -0,34* 1 
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No que se refere às capitais, observaram-se correlações dos atributos desejáveis do 

parceiro ideal com as subfunções dos valores (Hipótese 2) e os traços de personalidade 

(Hipótese 3). O atributo afetuosa se correlacionou com a subfunção normativa (r = 0,27, p 

< 0,01), não confirmando a Hipótese 2.3 (interativa), e o traço de personalidade 

amabilidade (r = 0,23, p < 0,01) (Hipótese 3.3). Em se tratando do atributo atlética, o fez 

com as subfunções experimentação (r = 0,37, p < 0,001) (Hipótese 2.1) e realização (r = 

0,21, p < 0,01), não havendo correlação com qualquer traço de personalidade. O atributo 

sociável se mostrou mais fortemente associado com as subfunções suprapessoal (r = 0,34, 

p < 0,001) e existência (r = 0,24, p < 0,01), não confirmando a Hipótese 2.5 (interativa); 

ele também se correlacionou com os traços extroversão (r = 0,22, p < 0,01) e abertura (r = 

0,22, p < 0,01). Por sua vez, o atributo tradicional se correlacionou com as subfunções 

normativa (r = 0,28, p < 0,001) (Hipótese 2.4) e interativa (r = 0,19, p < 0,01), e os traços 

amabilidade (r = 0,28, p < 0,01) e extroversão (r = 0,25, p < 0,01). Finalmente, o atributo 

realizada se correlacionou mais fortemente com a subfunção realização (r = 0,35, p < 

0,01) (Hipótese 2.2) e o traço abertura à mudança (r = 0,23, p < 0,01), não confirmando a 

Hipótese 3.2 (conscienciosidade).   

Quanto aos dados do interior, verificaram-se correlações dos atributos desejáveis 

do parceiro ideal com as subfunções valorativas (Hipótese 2) e os traços de personalidade 

(Hipótese 3). O atributo afetuosa se correlacionou com a subfunção interativa (r = 0,24, p 

< 0,01) (Hipótese 2.3) e os traços abertura à mudança (r = 0,17, p < 0,05) e 

conscienciosidade (r = 0,17, p < 0,05), não confirmando a Hipótese 3.3 (amabilidade). 

Quanto ao atributo atlética, o fez com a subfunção experimentação (r = 0,23, p < 0,01) 

(Hipótese 2.1) e os traços extroversão (r = 0,14, p < 0,05) e amabilidade (r = -0,15, p < 

0,01), não confirmando a Hipótese 3.2 (abertura à mudança). O atributo sociável se 

mostrou mais fortemente associado com as subfunções existência (r = 0,29, p < 0,01), 

suprapessoal (r = 0,26, p < 0,01) e normativa (r = 0,21, p < 0,01), não confirmando a 
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Hipótese 2.5 (interativa); houve correlação também com os traços abertura à mudança (r 

= 0,18, p < 0,01) e extroversão (r = 0,15, p < 0,01). O atributo tradicional se 

correlacionou com as subfunções normativa (r = 0,37, p < 0,001) (Hipótese 2.4) e 

interativa (r = 0,32, p < 0,001), assim como com os traços conscienciosidade (r = 0,18, p 

< 0,05) e abertura à mudança (r = 0,15, p < 0,05). Finalmente, o atributo realizada se 

correlacionou com a subfunção realização (r = 0,31, p < 0,001) (Hipótese 2.2) e o traço 

conscienciosidade (r = 0,16, p < 0,05) (Hipótese 3.1).   

6.3.10. Correlações entre atributos, valores e personalidade no Piauí 

 

Foram realizadas as mesmas análises estatísticas e os resultados a respeito podem 

ser vistos na Tabela 16. No que se refere às capitais, observaram-se correlações dos 

atributos desejáveis do parceiro ideal com as subfunções valorativas (Hipótese 2) e os 

traços de personalidade (Hipótese 3). No caso do atributo afetuosa, correlacionou-se com 

a subfunção interativa (r = 0,34, p < 0,001) (Hipótese 2.3) e o traço amabilidade (r = 0,24, 

p < 0,01) (Hipótese 3.3). O atributo atlética se correlacionou com a subfunção 

experimentação (r = 0,36, p < 0,01) (Hipótese 2.1), mas também com realização (r = 0,27, 

p < 0,01), não havendo correlação com os traços de personalidade. O atributo sociável se 

mostrou associado com a subfunção interativa (r = 0,28, p < 0,01) (Hipótese 2.5), porém 

não se correlacionou com os traços de personalidade. Por sua vez, o atributo tradicional se 

correlacionou com a subfunção normativa (r = 0,35, p < 0,001) (Hipótese 2.4) e o traço 

amabilidade (r = 0,21, p < 0,05). Finalmente, realizada o fez com a subfunção realização 

(r = 0,24, p < 0,01) (Hipótese 2.2) e o traço de personalidade conscienciosidade (r = 0,22, 

p < 0,01) (Hipótese 3.1).   
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Tabela 16. Correlações entre os atributos desejáveis, valores humanos e traços de personalidade no Piauí.  

Notas: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 (unicaudal). As matrizes inferior e superior correspondem, respectivamente, a participantes de cidades do interiore capitais. 

Identificação das variáveis: 1 = Afetuosa, 2 = Atlética, 3 = Sociável, 4 = Tradicional, 5 = Realizada, 6 = Experimentação, 7 = Realização, 8 = Existência, 9 = Suprapessoal, 10 = 

Interativa, 11= Normativa, 12 = Abertura à mudança, 13 = Conscienciosidade, 14 = Extroversão, 15 = Amabilidade e 16 = Neuroticismo. 

 

 Capital  

In
te

r
io

r 

 1 2 3 4 5 6 7 8   9  10   11  12   13  14    15 16 

1 1 0,06 0,50*** 0,35*** 0,25** -0,07 0,21** 0,22** 0,03 0,34** 0,31*** 0,08 0,20 0,13 0,24**  -0,01 

2  0,11 1 0,25** 0,45*** 0,45** 0,36*** 0,27**  0,20* 0,15 0,08 0,02  0,14 0,02 -0,02 -0,03 -0,12 

3  0,60***   0,10 1 0,47*** 0,39**  0,16 0,26* 0,31** 0,21 0,28** 0,20* 0,16 0,13 0,11  0,12 -0,01 

4  0,48***   0,21** 0,47***     1 0,51**  0,19* 0,28** 0,29** 0,15 0,40*** 0,35*** 0,07 0,21* 0,12  0,21* -0,07 

5 0,40***   0,27** 0,50*** 0,48*** 1 0,23** 0,24** 0,21* 0,08 0,25** 0,21* 0,12 0,22** 0,02  0,05 -0,01 

6  0,13   0,32***  0,15* 0,07 0,14* 1 0,30** 0,20* 0,20*  0,08 0,04 0,13 -0,04 0,03 -0,09 0,13 

7  0,25**   0,29** 0,22** 0,20** 0,40*** 0,32*** 1 0,35** 0,48*** 0,36*** 0,29** 0,35** 0,25** 0,19* 0,12 -0,01 

8  0,42***   0,14* 0,34*** 0,34*** 0,34*** 0,24** 0,43*** 1 0,44*** 0,30** 0,26** 0,20* 0,11 0,09 0,03 0,09 

9 0,34***   0,14* 0,29*** 0,30*** 0,32*** 0,28** 0,33*** 0,36*** 1 0,25** 0,22** 0,47** 0,12 -0,02 0,03 0,001 

10 0,38***   -0,08 0,35*** 0,33*** 0,17* 0,09 0,001 0,26** 0,24** 1 0,53*** 0,23** 0,26** 0,27** 0,30*** -0,01 

11 0,37***   0,05 0,39** 0,45*** 0,27** 0,03  0,22** 0,42*** 0,36*** 0,34** 1 0,04 0,40** 0,28** 0,36*** -0,04 

12  0,05   0,13  0,08 0,10  0,06 0,25** 0,07 -0,04 0,28** 0,17* -0,01 1 0,30** 0,28** 0,09 0,08 

13  0,22**   -0,11 0,17*  0,17*  0,13 -0,001 0,12 0,27** 0,23** 0,17* 0,38*** 0,06 1 0,35** 0,36*** -0,25** 

14  0,13 0,14* 0,26**  0,18** 0,24** 0,20** 0,12 0,08  0,13 0,19** 0,22** 0,29** 0,28** 1 0,26** -0,12 

15 0,19** -0,18**  0,11 0,12  0,03 -0,14* -0,03 0,11  0,13 0,29** 0,28** -0,04 0,30** 0,22** 1 -0,43** 

16 0,03 -0,01  0,01 0,03  0,01 -0,11 0,02 -0,09 -0,09 -0,06 -0,01 -0,07 -0,30** -0,18** -0,29** 1 
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Quanto aos dados do interior, constataram-se correlações dos atributos desejáveis 

do parceiro ideal com as subfunções dos valores (Hipótese 2) e os traços de personalidade 

(Hipótese 3). O atributo afetuosa se correlacionou com as subfunções interativa (r = 0,38, 

p < 0,001) (Hipótese 2.3) e normativa (r = 0,37, p < 0,001), bem como com o traço 

amabilidade (r = 0,19, p < 0,01) (Hipótese 3.3). O atributo atlética o fez, sobretudo, com a 

subfunção experimentação (r = 0,32, p < 0,001) (Hipótese 2.1), havendo correlação 

inversa com o traço amabilidade (r = -0,18, p < 0,01) e positiva com extroversão (r = 

0,14, p < 0,05), não confirmando a Hipótese 3.2 (traço abertura à mudança). O atributo 

sociável se correlacionou com a subfunção interativa (r = 0,35, p < 0,01) (Hipótese 2.5) e 

os traços extroversão (r = 0,26, p < 0,01) e conscienciosidade (r = 0,17, p < 0,05).  Por sua 

vez, o atributo tradicional se correlacionou, sobretudo, com a subfunção normativa (r = 

0,45, p < 0,001) (Hipótese 2.4) e com os traços extroversão (r = 0,18, p < 0,01) e 

conscienciosidade (r = 0,17, p < 0,05). Finalmente, realizada se correlacionou com a 

subfunção realização (r = 0,40, p < 0,001) (Hipótese 2.2) e o traço extroversão (r = 0,24, 

p < 0,01), não confirmando a Hipótese 3.1 (conscienciosidade).   

6.3.11. Correlações entre atributos, valores e personalidade no Rio Grande do Norte 

 

Foram realizadas as mesmas análises estatísticas, sendo os resultados mostrados na 

Tabela 17. Quanto aos dados das capitais, observaram-se correlações dos atributos 

desejáveis do parceiro ideal com as subfunções valorativas (Hipótese 2) e os traços de 

personalidade (Hipótese 3). No caso do atributo afetuosa, correlacionou-se com a 

subfunção interativa (r = 0,23, p < 0,01) (Hipótese 2.3) e o traço neuroticismo (r = 0,16, p 

< 0,01), não confirmando a Hipótese 3.3 (traço amabilidade). No que diz respeito ao 

atributo atlética, correlacionou-se com a subfunção experimentação (r = 0,33, p < 0,001) 

(Hipótese 2.1), não havendo correlação com os traços de personalidade. O atributo 

sociável se mostrou associado com a subfunção interativa (r = 0,20, p < 0,01) (Hipótese 
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2.5), entretanto, não foi encontrada correlação com qualquer traço de personalidade. O 

atributo tradicional se correlacionou com a subfunção normativa (r = 0,36, p < 0,001) 

(Hipótese 2.4) e o traço conscienciosidade (r = 0,17, p < 0,05). Finalmente, realizada se 

correlacionou com a subfunção realização (r = 0,27, p < 0,01) (Hipótese 2.2), porém não 

se correlacionou com os traços de personalidade.   
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Tabela 17. Correlações entre os atributos desejáveis, valores humanos e traços de personalidade no Rio Grande do Norte 

Notas: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 (unicaudal). As matrizes inferior e superior correspondem, respectivamente, a participantes de cidades do interior e capitais. 

Identificação das variáveis: 1 = Afetuosa, 2 = Atlética, 3 = Sociável, 4 = Tradicional, 5 = Realizada, 6 = Experimentação, 7 = Realização, 8 = Existência, 9 = Suprapessoal, 10 = 

Interativa, 11= Normativa, 12 = Abertura à mudança, 13 = Conscienciosidade, 14 = Extroversão, 15 = Amabilidade e 16 = Neuroticismo. 

 Capital  

In
te

ri
o

r 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 14 15 16 

1 1 -0,05 0,57*** 0,36*** 0,29** -0,08  0,12 0,21**  0,13 0,23**  0,27** 0,14 0,12 0,08 0,07   0,16* 

2  -0,11 1  0,11 0,18* 0,23** 0,33** 0,33** 0,08  0,12 -0,06    0,01   0,12 -0,11 -0,01 -0,04  -0,10 

3 0,41***   -0,10     1 0,49*** 0,37**  0,10 0,18* 0,23**  0,29** 0,20* 0,18* 0,15 0,02 0,09 0,06 0,14 

4 0,39***   0,20*  0,29*** 1 0,38***  0,04 0,16* 0,33**  0,25** 0,28**   0,36*** 0,02 0,17* -0,02 0,14 0,07 

5 0,37***   0,04  0,44***  0,39*** 1 0,21* 0,27** 0,27** 0,35** 0,10 0,18* 0,13 0,16 0,15 -0,06 0,06 

6  0,09   0,32***  0,12  0,14 0,09 1 0,40*** 0,18*  0,29** 0,29** -0,03 0,01 -0,12 0,09 -0,01 -0,04 

7  0,13   0,18*  0,16*  0,09 0,24**  0,31** 1 0,39*** 0,29** 0,26** 0,17* -0,01 0,04 0,12 -0,08 0,05 

8  0,35***    0,12  0,27**  0,22** 0,24**  0,29**  0,31** 1 0,24** 0,31**    0,39*** -0,11 0,15 0,06 -0,01 0,09 

9 0,41***   -0,07  0,30** 0,29** 0,31**  0,31**  0,27** 0,37*** 1 0,26**    0,19*   0,36** 0,12 0,07 0,07 0,001 

10 0,38***   -0,07  0,26**  0,29** 0,32***  0,28**  0,14 0,39*** 0,43*** 1 0,23**   0,02 -0,03 0,14 0,18* -0,08 

11 0,34** 0,01  0,26**  0,43*** 0,32***  0,15  0,23** 0,35** 0,45*** 0,46** 1 -0,04 0,40*** 0,13 0,27** 0,01 

12 0,21** 0,18*  0,13  0,13 0,23**  0,31**  0,29** 0,15 0,47*** 0,28**    0,15       1  0,06 0,21** 0,01 0,04 

13 0,28**  -0,01  0,10  0,10 0,19* -0,001  0,15 0,20* 0,19* 0,25** 0,23**   0,14 1 0,17* 0,32** -0,10 

14 0,03 0,001  0,10  -0,02 0,02  0,07 -0,04 0,01 0,05 0,24**    0,17*  0,21**  0,29** 1 0,20* -0,19* 

15 0,24**  -0,17*  0,28** 0,17* 0,10 -0,15 -0,13 0,13 0,22** 0,29** 0,29**  0,05 0,20* 0,19* 1 -0,32** 

16 -0,04   0,001 -0,08  0,07 0,03  0,02  0,10 0,03 -0,05 -0,03   -0,03 -0,06 -0,20* -0,29** -0,35** 1 
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No que se refere aos dados do interior, os atributos desejáveis do parceiro ideal se 

correlacionaram com as subfunções valorativas (Hipótese 2) e os traços de personalidade 

(Hipótese 3). O atributo afetuosa se correlação positiva com a subfunção interativa (r = 

0,38, p < 0,00 1) (Hipótese 2.3) e o traço de personalidade amabilidade (r = 0,24, p < 

0,01) (Hipótese 3.3). O atributo atlética o fez com a subfunção experimentação (r = 0,32, 

p < 0,001) (Hipótese 2.1) e o traço abertura à mudança (r = 0,18, p < 0,05) (Hipótese 3.2). 

Quanto ao atributo sociável, correlacionou-se com a subfunção interativa (r = 0,26, p < 

0,01) (Hipótese 2.5) e o traço amabilidade (r = 0,28, p < 0,01). Por sua vez, o atributo 

tradicional se correlacionou, sobretudo, com a subfunção normativa (r = 0,43, p < 0,01) 

(Hipótese 2.4) e o traço amabilidade (r = 0,17, p < 0,05). Finalmente, o atributo realizada 

se correlacionou com a subfunção realização (r = 0,24, p < 0,01) (Hipótese 2.2) e o traço 

de personalidade conscienciosidade (r = 0,19, p < 0,05) (Hipótese 3.1).   

6.3.12. Correlações entre atributos, valores e personalidade em Sergipe 

 

Seguiram-se os passos anteriormente descritos quanto às análises estatísticas, 

sendo os resultados apresentados na Tabela 18. No que se refere às capitais, os atributos 

desejáveis do parceiro ideal se correlacionaram com as subfunções valorativas (Hipótese 

2) e os traços de personalidade (Hipótese 3). No caso do atributo afetuosa, correlacionou-

se com a subfunção interativa (r = 0,31, p < 0,01) (Hipótese 2.3) e o traço extroversão (r = 

0,17, p < 0,01), porém era esperada sua correlação com amabilidade (Hipótese 3.3). 

Quanto ao atributo atlética, correlacionou-se com a subfunção experimentação (r = 0,30, p 

< 0,01) (Hipótese 2.1), porém o fez de forma inversa com amabilidade (r = -0,18, p < 

0,05), sendo esperada uma correlação positiva com abertura à mudança (Hipótese 3.2). O 

atributo sociável se correlacionou com a subfunção interativa (r = 0,23, p < 0,01) 

(Hipótese 2.5) e o traço amabilidade (r = 0,17, p < 0,05). Por sua vez, o atributo 

tradicional se correlacionou com a subfunção normativa (r = 0,35, p < 0,001) (Hipótese 
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2.4) e o traço amabilidade (r = 0,21, p < 0,01). Finalmente, realizada se correlacionou 

com a subfunção realização (r = 0,26, p < 0,01) (Hipótese 2.2) e o traço 

conscienciosidade (r = 0,30, p < 0,01) (Hipótese 3.1).   
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Tabela 18. Correlações entre os atributos desejáveis, valores humanos e traços de personalidade em Sergipe. 

Notas: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 (unicaudal). As matrizes inferior e superior correspondem, respectivamente, a participantes de cidades do interior e capitais. 

Identificação das variáveis: 1 = Afetuosa, 2 = Atlética, 3 = Sociável, 4 = Tradicional, 5 = Realizada, 6 = Experimentação, 7 = Realização, 8 = Existência, 9 = Suprapessoal, 10 = 

Interativa, 11= Normativa, 12 = Abertura à mudança, 13 = Conscienciosidade, 14 = Extroversão, 15 = Amabilidade e 16 = Neuroticismo. 

 Capital  

In
te

ri
o

r 

    1   2    3    4 5 6    7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1    1 0,07 0,58*** 0,53*** 0,36***   0,05  0,15  0,27**  0,18* 0,31** 0,31**   0,04 0,18* 0,17* 0,08   0,03 

2 0,12   1  0,02 0,11 0,24**  0,30**  0,09  0,02  -0,02 -0,26** -0,16*   0,14 0,07 0,09 -0,18*  -0,15 

3 0,48*** 0,26** 1 0,53*** 0,40***   0,07 0,13 0,36***  0,31** 0,36*** 0,39***  -0,02  0,23** 0,15 0,17* 0,03 

4 0,28** 0,29**  0,44*** 1 0,37**   -0,02 0,17* 0,29**  0,28** 0,16* 0,35**  -0,09 0,24** 0,16* 0,21** 0,10 

5 0,18* 0,49***  0,50*** 0,50*** 1    0,10 0,26** 0,30** 0,37**  0,19* 0,23**  0,07 0,30** 0,17*   0,07 0,09 

6 0,01 0,42***  0,17*  0,13 0,25** 1 0,32** 0,17*  0,21**  -0,02 -0,12  0,16 0,05 0,16* -0,17* -0,11 

7 0,07 0,30***  0,23**  0,16** 0,29**  0,48*** 1 0,32** 0,36** 0,20* 0,27** -0,02 0,21** 0,21** -0,07 0,11 

8 0,26** 0,27**  0,35**  0,20** 0,23**  0,34***  0,27** 1 0,47** 0,34** 0,48***  0,04 0,28** 0,21** 0,21** -0,02 

9 0,14* 0,28**  0,23** 0,20** 0,42*** 0,28**  0,42*** 0,26** 1 0,24**  0,34** 0,25** 0,25** 0,05 0,15 0,03 

10 0,20**  0,13  0,20**  0,25** 0,17*  0,24**  0,35*** 0,26** 0,41*** 1 0,59*** -0,05 0,12 0,11 0,37** 0,13 

11 0,23**  0,07  0,16*  0,20** 0,14  -0,02  0,21** 0,16* 0,39*** 0,44*** 1 -0,10 0,40*** 0,25** 0,43*** 0,17* 

12  0,13  0,11  0,18*  0,13 0,21**  0,26** 0,22** 0,22** 0,34** 0,22** 0,20** 1  -0,01 0,19* -0,10 0,03 

13  0,22** -0,004  0,15*  0,20** 0,02   0,13  0,20** 0,28** 0,17* 0,18* 0,31**  0,33** 1 0,24** 0,23** -0,02 

14  0,15*  0,02  0,11  0,14* 0,10  0,13  0,07 0,01 0,05 0,05 0,15*  0,29**  0,23** 1 0,15 -0,03 

15 0,28** -0,11  0,08  0,08 -0,13 -0,09 -0,10 0,07 0,08 0,17* 0,40**  0,08 0,37** 0,23**    1 -0,20* 

16 -0,01  -0,09  0,06  0,09 0,04 -0,15 -0,08 0,001 -0,11 -0,03 -0,02 -0,08 -0,18* -0,10 -0,19** 1 
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Quanto aos dados do interior, constararam-se correlações dos atributos desejáveis do 

parceiro ideal com as subfunções valorativas (Hipótese 2) e os traços de personalidade 

(Hipótese 3). O atributo afetuosa se correlacionou com a subfunção interativa (r = 0,26, p < 

0,01) (Hipótese 2.3) e o traço amabilidade (r = 0,28, p < 0,01) (Hipótese 3.3). Atlética o fez 

com a subfunção experimentação (r = 0,42, p < 0,001) (Hipótese 2.1), mas também com 

realização (r = 0,30, p < 0,01), porém não houve qualquer correlação significativa com os 

traços de personalidade. O atributo sociável se mostrou associado com a subfunção interativa 

(r = 0,20, p < 0,01) (Hipótese 2.5) e os traços abertura à mudança (r = 0,18, p < 0,05) e 

conscienciosidade (r = 0,15, p < 0,05).  O atributo tradicional se correlacionou com a 

subfunção normativa (r = 0,20, p < 0,01) (Hipótese 2.4) e o traço conscienciosidade (r = 0,20, 

p < 0,01). Finalmente, realizada se correlacionou com a subfunção realização (r = 0,29, p < 

0,01) (Hipótese 2.2) e o traço abertura à mudança (r = 0,21, p < 0,01), apesar de ser esperada 

sua correlação com conscienciosidade (Hipótese 3.1).   

 Em resumo, no geral, confirmaram-se as hipóteses sobre a relação dos atributos 

desejáveis do parceiro ideal com os valores e traços de personalidade. Entretanto, com o fim de 

identificar a contribuição destes construtos, procura-se a seguir realizar análises de regressão 

hierárquica, procurando ainda controlar o papel de variáveis demográficas, as quais poderiam 

explicar a importância conferida a tais atributos. 

 

6.4. Regressões hierárquicas características demográficas, personalidade e valores 

 

Foram realizadas cinco análises de regressão hierárquica, tendo cada uma como 

variável dependente uma das dimensões de atributos desejáveis do parceiro (afetuosa, atlética, 

sociável, tradicional e realizada) e como independentes as características demográficas (Bloco 

1: sexo, orientação sexual, estado civil, religião, relacionamento fixo, residência e nível 

econômico), os traços de personalidade (Bloco 2: abertura à mudança, conscienciosidade, 

amabilidade, extroversão e neuroticismo) e as subfunções valorativas (Bloco 3: 

experimentação, realização, existência, suprapessoal, interativa e normativa), considerando a 
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amostra total de participantes. Os resultados a respeito do atributo afetuosa são mostrados na 

Tabela 19. 

Tabela 19. Regressões hierárquicas para explicar o atributo afetuosa. 

Nota: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001. 

 

Como pode ser observado na Tabela 20, as variáveis sexo e religiosidade, agrupadas no 

Bloco 1, contribuíram com 2,6% da variância explicada. Com a entrada das variáveis do Bloco 

2 (traços de personalidade), o poder preditivo das variáveis aumentou para 5,3%, havendo 

acréscimo de 2,7% na variância (R² Mudança); já com a entrada das variáveis do Bloco 3 (valores 

humanos), o aumento foi  de 9,5% da variância, indicando que estas variáveis são as que 

possuem maior poder de explicação da importância conferida ao atributo afetuosa. 

Espeficicamente, no que se refere às variáveis demográficas, entraram o sexo e a religiosidade 

dos participantes. Quanto aos traços de personalidade, excetuando o traço de extroversão, os 

demais entraram na equação, sendo que abertura à mudança, conscienciosidade, amabilidade 

e neuroticismo o fizeram positivamente. No que se refere aos valores básicos, quatro 

subfunções foram preditoras: normativa, interativa, suprapessoal e existência. Estes achados 

evidenciam que pessoas que apresentam traço de personalidade abertura e priorizam valores de 

natureza social, como afetividade e apoio social, escolhem um parceiro com características 

mais afetuosas.  

 AFETUOSA 

MODELOS Preditores Beta R² R² ajustado R² Mudança 

Bloco 1  
Sexo 

Religiosidade 

-0,125***     

 0,051* 

0,026** 

 

 0,021** 0,026** 

Bloco 2 

Abertura 

Conscienciosidade 

Amabilidade 

Neuroticismo 

 0,108***  

 0,084** 

 0,070** 

 0,047* 

0,053** 0,046** 0,027** 

Bloco 3 

Interativa 

Normativa 

Suprapessoal 

Existência 

 0,155*** 

 0,138*** 

 0,050* 

 0,112*** 

0,148** 0,139*** 0,095** 
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Realizou-se uma segunda regressão hierárquica, desta vez tendo como variável 

dependente o atributo atlética, considerando as mesmas variáveis preditoras (antedentes). Os 

resultados são apresentados na Tabela 21 a seguir. 

Tabela 20. Regressões hierárquicas para explicar o atributo atlética. 

Nota: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 

 

Como pode ser observado na Tabela 21, as variáveis agrupadas no Bloco 1, 

contribuíram com 11,6% da variância explicada. Com a entrada das variáveis do Bloco 2 

(traços de personalidade), o poder preditivo das variáveis aumentou para 13,7%, havendo um 

acréscimo de 2,1% na variância (R² Mudança), já com a entrada das variáveis do Bloco 3 (valores 

humanos) o aumento foi de 20,7% da variância, indicando que as variáveis desse último bloco 

são as que possuem maior poder de explicação. No que se refere às variáveis demográficas, 

entraram sexo, relacionamento fixo, nível econômico e residência. Quanto aos traços de 

personalidade, foram preditores os traços abertura, extroversão e amabilidade, sendo que com 

beta positivo entraram os fatores abertura e extroversão, e com beta negativo o traço 

amabilidade. No que se refere aos valores básicos, foram preditores todas as subfunções, com 

exceção de suprapessoal. Com beta positivo entraram as subfunções: experimentação, 

realização, normativa e existência, enquanto interativa entrou com beta negativo. Tais 

 ATLÉTICA 

MODELOS Preditores Beta R² R² ajustado R² Mudança 

 

Bloco 1 

 

 

Residência 

Relacionamento 

Nível econômico 

Sexo 

-0,074** 

-0,072** 

0,063** 

0,321*** 

0,116** 

 

 0,112** 0,116** 

Bloco 2 

Extroversão 

Amabilidade 

Abertura 

 

0,087*** 

-0,084** 

0,078** 

 

0,137** 0,131** 0,021** 

Bloco 3 

Realização 

Experimentação 

Interativa 

Normativa 

Existência 

0,151*** 

0,150*** 

-0,068** 

0,065** 

0,049* 

0,207** 0,199*** 0,069** 
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resultados evidenciam que pessoas que apresentam traço de personalidade abertura e 

extroversão e priorizam valores de natureza pessoal, como prazer, emoção e poder, escolhem 

um parceiro com características mais relacionadas a aparência física.  

Em seguida foi realizada uma terceira regressão hierárquica tendo neste caso como 

variável dependente o atributo sociável, os resultados podem ser vistos na Tabela 22 abaixo. 

 

Tabela 21. Regressões hierárquicas para explicar o atributo sociável. 

Nota: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 

Como pode ser observado na Tabela 22, as variáveis sexo e medida de religiosidade, 

agrupadas no Bloco 1, contribuíram com 2,1% da variância explicada. Com a entrada das 

variáveis do Bloco 2 (traços de personalidade), o poder preditivo das variáveis aumentou para 

5,0%, havendo um acréscimo de 2,9% na variância (R² Mudança), já com a entrada das variáveis 

do bloco 3 (valores humanos) o aumento foi de 11% da variância, indicando que as variáveis 

desse último bloco são as que possuem maior poder de explicação. No que se refere às 

variáveis sócio-demográficas, entraram sexo e medida de religiosidade. Quanto aos traços de 

personalidade, foram preditores os traços abertura, extroversão e amabilidade, todos esses 

entraram com beta positivo. No que se refere aos valores básicos, foram preditores todas as 

subfunções, com exceção de realização. Todos entraram com beta positivo. Tais resultados 

 SOCIÁVEL 

MODELOS Preditores Beta R² R² ajustado R² Mudança 

Bloco 1  
Sexo 

Religiosidade 

-0,096***     

 0,076** 

0,021** 

 

 0,017** 0,021** 

 

Bloco 2 

 

Abertura 

Extroversão 

Amabilidade 

 

0,116*** 

0,066** 

0,051** 

 

0,050** 

 

0,043** 

 

0,029** 

Bloco 3 

 

Existência 

Normativa 

Interativa 

Suprapessoal 

Experimentação 

 

 

0,166* 

0,101*** 

0,094** 

0,090** 

0,046*** 

 

 

0,159** 

 

0,151*** 

 

0,110** 
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evidenciam que pessoas que apresentam traço de personalidade extroversão e priorizam valores 

de natureza social, como apoio social e convivência escolhem um parceiro com características 

mais relacionadas a aspectos da sociabilidade.  

Em seguida foi realizada outra regressão hierárquica tendo neste caso como variável 

dependente o atributo tradicional e os resultados podem ser vistos na Tabela 23. Como pode 

ser observado, as variáveis relacionamento fixo e medida de religiosidade, agrupadas no bloco 

1, contribuíram com 3,3% da variância explicada. Com a entrada das variáveis do bloco 2 

(traços de personalidade), o poder preditivo das variáveis aumentou para 5,9%, havendo um 

acréscimo de 2,6% na variância (R² Mudança); já com a entrada das variáveis do bloco 3 (valores 

humanos) o aumento foi de 13% da variância, indicando que as variáveis desse último bloco 

são as que possuem maior poder de explicação.    

No que se refere às variáveis sóciodemográficas, com beta positivo entrou a variável 

relacionamento fixo (8,0%) e com beta negativo a variável medida de religiosidade (1,6%). 

Quanto aos traços de personalidade, todos foram preditores: abertura, conscienciosidade, 

amabilidade e neuroticismo com exceção de extroversão, todos esses entraram com beta 

positivo. No que se refere aos valores básicos, foram preditores todas as subfunções, com 

exceção de experimentação. Todos entraram com beta positivo. Tais resultados evidenciam 

que pessoas que apresentam traço de personalidade conscienciosidade e priorizam valores de 

natureza social e tradicional, tais como religiosidade e tradição, escolhem um parceiro com 

características mais relacionadas às convenções e normas sociais. 
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Tabela 22. Regressões hierárquicas para explicar o atributo tradicional. 

Nota: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,00 

Em seguida foi realizada uma quinta regressão hierárquica tendo neste caso como 

variável dependente o atributo realizada, os resultados podem ser vistos na Tabela 24 abaixo. 

Tabela 23. Regressões hierárquicas para explicar o atributo realizada. 

Nota: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 

 

 TRADICIONAL 

MODELOS Preditores Beta R² R² ajustado R² Mudança 

Bloco 1 

Relacionamento 

Fixo 

Religiosidade 

0,080***     

 

-0,016** 

0,033** 

 

 

 

 0,029** 0,033** 

Bloco 2 

Conscienciosidade 

Neuroticismo 

Abertura 

Amabilidade 

0,109** 

0,080*** 

0,063** 

0,053* 

 

0,059** 0,052** 0,026** 

Bloco 3 

Normativa 

Interativa 

Suprapessoal 

Existência 

Realização 

0,223*** 

0,112*** 

0,100** 

0,068** 

0,047* 

 

0,189** 0,181*** 0,130** 

 REALIZADA 

MODELOS Preditores Beta R² R² ajustado R² Mudança 

Bloco 1  

Religiosidade 

Sexo 

Estado Civil 

Nível econômico 

 

0,082*** 

-0,079***     

0,057* 

0,053** 

 

0,020** 

 

 

 

 0,016** 0,020** 

Bloco 2 

Conscienciosidade 

Abertura 

Extroversão 

Amabilidade 

0,102*** 

0,101*** 

0,092*** 

-0,072** 

0,060** 0,053** 0,040** 

Bloco 3 

Realização 

Suprapessoal 

Existência 

Normativa 

0,179*** 

0,161*** 

0,104*** 

0,076** 

 

0,186** 0,178*** 0,127** 
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Como pode ser observado nesta tabela, as variáveis sexo, estado civil, nível econômico 

e medida de religiosidade, agrupadas no Bloco 1, contribuíram com 2,0% da variância 

explicada. Com a entrada das variáveis do Bloco 2 (traços de personalidade), o poder preditivo 

das variáveis aumentou para 6,0%, havendo um acréscimo de 4,0% na variância (R²Mudança); já 

com a entrada das variáveis do Bloco 3 (valores humanos) o aumento foi de 12,7% da 

variância, indicando que os valores possuem maior poder de explicação.  No que se refere às 

variáveis sóciodemográficas, entraram as variáveis sexo, estado civil, nível econômico e 

medida de religiosidade, sendo que todos entraram com beta positivo, com exceção da variável 

sexo que entrou com beta negativo de 7,9%. Quanto aos traços de personalidade, foram 

preditores os traços abertura, conscienciosidade, extroversão e amabilidade, sendo que todos 

esses entraram com beta positivo, com exceção de amabilidade que entrou com beta negativo. 

No que se refere aos valores básicos, foram preditores as subfunções: realização, normativa, 

suprapessoal e existência, onde esses entraram com beta positivo. Tais resultados evidenciam 

que pessoas que apresentam traço de personalidade conscienciosidade e priorizam valores de 

natureza pessoal, tais êxito, poder e prestígio escolhem um parceiro com características mais 

relacionadas à capacidade de obter recursos.  

6.5. Modelos de mediação na explicação da importância dos atributos do parceiro ideal 

 

 Após identificar a relação existente entre os atributos desejáveis do parceiro ideal com 

valores humanos e traços de personalidade, hipotetizou-se a viabilidade de se pensar em 

modelos de mediação para explicar a importância dada aos atributos desejáveis do parceiro 

ideal, tomando em conta os construtos valores humanos e traços de personalidade, buscando 

comparar os mesmos modelos entre os participantes residentes nas capitais e no interior de 

cada estado do Nordeste.   

 Neste sentido, primeiramente, foi formulado um modelo geral de mediação 

considerando como variáveis independentes os traços de personalidade: abertura à mudança, 

extroversão, conscienciocidade e amabilidade, com exceção apenas do traço neuroticismo, 
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uma vez que este não apresentou correlação positiva e significativa com os atributos desejáveis 

do parceiro em análises anteriores; os valores humanos foram considerados como a variável 

mediadora, neste caso, incluindo nas análises as subfunções de valores: experimentação, 

realização, interativa e normativa, não considerando as subfunções existência e suprapessoal, 

uma vez que estas indicaram correlação positiva e significativa com a maioria dos atributos, 

não oferecendo, portanto, clareza quanto à que atributos seriam mais desejáveis na escolha do 

parceiro e; finalmente, tendo como variável dependente os atributos desejáveis do parceiro: 

afetuosa, atlética, sociável, tradicional e realizada.  

Ressalta-se que este mesmo modelo geral de mediação foi testado com os dados da 

amostra total do Nordeste, bem como com os dados advindos tanto das capitais quanto do 

interior, através de modelagens por equações estruturais. Frequentemente, a estatística 

empregada para analisar efeitos de mediação é a regressão hierárquica (Lester, Meglino, & 

Korsgaard, 2002; Schaubroeck & Lam, 2002, citados por Cheung & Lau, 2007), onde estudos 

que utilizam esta abordagem têm contado com o teste z de Sobel (1982). Entretanto, existem 

evidências de que a distribuição do efeito da mediação não é normal (MacKinnon & Dwyer, 

1993), e a utilização de um teste de significância, como o indicado, que assume uma 

distribuição normal quando se examina o efeito de mediação, não seria apropriado.  

Considerando o anteriormente comentado, MacKinnon, Lockwood e Williams (2004) 

têm realizado vários estudos de simulação para examinar a precisão de testes sobre os efeitos 

de mediação estimados com a abordagem de regressão hierárquica. Mais recentemente, estes 

mesmos autores examinaram a precisão de intervalos de confiança para o efeito indireto e 

demonstraram que o viés corrigido por meio do método bootstrap (BC) produz intervalos de 

confiança mais precisos. Assim, no presente estudo, optou-se por testar os efeitos de mediação 

entre os construtos investigados tomando em conta modelagens por equações estruturais 

(SME), efetuadas com o programa estatístico AMOS. A seguir é apresentado o modelo padrão 

testado das mediações, em que os valores aparecem mediando a relação entre os traços de 

personalidade e os atributos do parceiro ideal.  
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Figura 3. Modelo de mediação dos valores entre personalidade e atributos 

Primeiramente, este modelo foi testado de forma conjunta, com os cinco fatores de 

personalidade (abertura à mudança, extroversão, amabilidade, conscienciosidade e 

neuroticismo), quatro subfunções de valores (experimentação, realização, interativa e 

normativa) e as cinco dimensões de atributos do parceiro (afetuosa, atlética, sociável, 

tradicional e realizada). Neste caso, o efeito indireto observado foi de 0,487 com intervalo de 

confiança de 0,380 a 0,568 sendo este significativo (p < 0,001). Este modelo apresentou 

índices de bondade de ajuste moderados: GFI = 0,874 e AGFI = 0,815.  

Posteriormente, foram testados os modelos individualmente, tendo cada dimensão de 

atributos desejáveis do parceiro (afetuosa, atlética, sociável, tradicional e realizada) como 

uma das variáveis dependentes. Os resultados são apresentados na Tabela 25. 
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Tabela 24. Modelos de mediação dos valores entre traços e atributos no Nordeste. 

Hipóteses Relação causal A  B Relação causal B  C Efeitos indiretos p < 

Hipótese 4.1 
Abertura à mudança  

Experimentação 

Experimentação  Atlética  

 

0,039 

(0,030-0,048) 
0,001 

Hipótese 4.2 
Conscienciosidade  

Realização 

 

Realização  Realizada 

 
0,041 

(0,031-0,050) 
0,001 

Hipótese 4.3 
Amabilidade  Interativa 

 
Interativa  Afetuosa 

 

0,072 

0,057-0,089) 
0,001 

Hipótese 4.4 
Amabilidade  Normativa 

 

Normativa  Tradicional 

 

0,105 

(0,093-0,117) 
0,001 

Hipótese 4.5 
Extroversão  Interativa 

 

Interativa  Sociável 

 

0,039 

(0,031-0,047) 
0,001 

 

A Hipótese 4.1 é confirmada indicando a mediação da subfunção experimentação entre 

o traço abertura à mudança e a dimensão atlética. Foi verificado que no Nordeste, o efeito 

indireto foi de 0,039, com intervalo de confiança de 0,030 a 0,048, sendo este significativo (p < 

0,001). No que se refere aos dados das capitais, para este modelo o efeito indireto observado 

foi de 0,033, com intervalo de confiança de 0,021 a 0,048, sendo este significativo (p < 0,001). 

Quanto aos dados do interior, o efeito indireto foi de 0,047, como intervalo de confiança de 

0,032 a 0,065, sendo este significativo (p < 0,001). 

A subfunção realização é apontada mediando a relação entre o traço conscienciosidade 

e a dimensão realizada, o que corrobora a Hipótese 4.2. No Nordeste, verificou-se efeito 

indireto de 0,041, com intervalo de confiança de 0,031 a 0,050, sendo este significativo (p < 

0,001). No que se refere aos dados das capitais, para este modelo o efeito indireto observado 

foi de 0,046, com intervalo de confiança de 0,030 a 0,063, sendo este significativo (p < 0,001). 

Quanto aos dados do interior, o efeito indireto foi de 0,034, com intervalo de confiança de 

0,020 a 0,051, sendo este significativo (p < 0,001). 

Por sua vez, a subfunção interativa mediou a relação entre o traço amabilidade e a 

dimensão afetuosa, tal como esperado por meio da hipótese 4.3. Esse mesmo modelo foi 

testado com os dados do nordeste em geral, bem como com os dados da capital e do interior de 

cada estado. Neste sentido, foi observado que no Nordeste, o efeito indireto foi de 0,072, com 

intervalo de confiança de 0,057 a 0,089, sendo este significativo (p < 0,001). No que se refere 
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aos dados das capitais, para este modelo o efeito indireto observado foi de 0,089, como 

intervalo de confiança de 0,060 a 0,104, sendo este significativo (p < 0,001). Quanto aos dados 

do interior, o efeito indireto foi de 0,063, com intervalo de confiança de 0,047 a 0,081, sendo 

este significativo (p < 0,001). 

Coerente com a hipótese 4.4, a subfunção normativa mediou a relação entre o traço 

amabilidade e a dimensão tradicional. Neste caso, o Nordeste apresentou efeito indireto de 

0,105, com intervalo de confiança de 0,093 a 0,117, sendo este significativo (p < 0,001). No 

que se refere aos dados das capitais, para este modelo o efeito indireto observado foi de 0,109, 

com intervalo de confiança de 0,092 a 0,129, sendo este significativo (p < 0,001). Quanto aos 

dados do interior, o efeito indireto foi de 0,101, com intervalo de confiança de 0,084 a 0,120, 

sendo este significativo (p < 0,001). 

Finalmente, a subfunção interativa mediou a relação entre o traço extroversão e a 

dimensão sociável, confirmando a hipótese 4.5. No Nordeste, o efeito indireto foi de 0,039, 

com intervalo de confiança de 0,031 a 0,047, sendo este significativo (p < 0,001). No que se 

refere aos dados das capitais, para este modelo o efeito indireto observado foi de 0,036, com 

intervalo de confiança de 0,025 a 0,049, sendo este significativo (p < 0,001). Quanto aos dados 

do interior, o efeito indireto foi de 0,040, como intervalo de confiança de 0,029 a 0,052, sendo 

este significativo (p < 0,001). 

7. Discussão parcial  

7.1. Diferenças entre sexo e a escolha do parceiro na região Nordeste 

 

De forma geral, esperava-se que homens e mulheres se diferenciassem quanto aos 

atributos desejáveis do parceiro, o que de fato ocorreu corroborando a Hipótese 1. Tais 

diferenças encontradas podem refletir desde questões que foram evolutivamente desenvolvidas 

ao longo das gerações, bem como se referir a papéis sociais que homens e mulheres vêm 

exercendo na sociedade (Baron-Cohen, 2004; Buss, 2003, Perlin & Diniz, 2005, Silva et al., 

2005). 
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Especificamente, esperava-se que no nordeste as mulheres apresentassem maior 

interesse por parceiros que retratassem afetividade e possibilidades de recursos do que os 

homens, sendo este o resultado encontrado, corroborando assim estudos prévios realizados em 

diversos países e em diferentes contextos (Buss, 1989, Buss & Burnes, 1986). Ademais, era 

previsto que os homens apresentassem maior média do que as mulheres nos atributos que 

retratam uma pessoa com boa aparência física, sendo esta hipótese também corroborada, o que 

confirma resultados de pesquisas anteriores, as quais indicaram que os homens dão preferência 

a parceiras que demonstram maior atratividade física e juventude, sinalizando sua capacidade 

de reprodução, além de demonstrarem maior interesse na variedade de parceiras sexuais do que 

as mulheres, assegurando, assim, a perpetuação de seus genes (Buss, 1989, 2003; Féres-

Carneiro, 1997; Gouveia et al., 2010; Hatfield & Sprecher, 1996). 

Diante do exposto, resume-se que os homens apontam mais importância do que as 

mulheres em parceiras que são fisicamente atraentes, enquanto as mulheres indicam maior 

importância do que homens em parceiros com boas perspectivas financeiras, demonstrando 

diferenças entre sexo que parecem transcender culturas, assim como gerações (Buss, 1989). 

Quanto às diferenças entre homens e mulheres residentes no interior e na capital dos 

estados nordestinos, esperava-se que as mulheres residentes nas cidades do interior 

apresentassem maior média em relação a atributos relacionados com a sobrevivência e 

estabilidade econômica do que as mulheres residentes nas capitais, uma vez que a 

independência financeira das mulheres, e, sobretudo, a participação feminina no mercado de 

trabalho em cidades de pequeno porte, como é o caso de cidades interioranas, ainda é bem 

menor do que entre as mulheres residentes de cidades maiores, como as capitais nordestinas, o 

que poderia ser um motivo para que elas buscassem um parceiro com maior recurso financeiro 

e status sócio-econômico elevado (Sbruzzi, 2009).  

Entretanto, no presente estudo não foram encontradas diferenças na dimensão realizada 

entre mulheres do interior e da capital. Esses resultados podem indicar que independente do 

contexto social e/ou da dependência financeira que a mulher possua talvez a busca por um 
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parceiro com possibilidades de recursos esteja mais relacionada à teoria do investimento 

parental, uma vez que homens e mulheres possuem diferentes níveis de investimento com a 

prole, onde as mulheres consideram relevante escolher um parceiro que possa se compromenter 

e ajudá-la a cuidar de sua prole, mesmo que a mesma já possua recursos financeiros para isto 

(Buss, 1989; Feingold, 1992; Li & Kenrick, 2006). Existem também evidências de que as 

mulheres do mundo contemporâneo, principalmente aquelas que atuam no mercado de 

trabalho, demonstram ser mais exigentes com relação ao comportamento masculino, seja na 

área social, afetiva, sexual ou profissional (Perlin & Diniz, 2005). 

Em relação aos homens, não houve diferença entre aqueles residentes na capital e no 

interior quanto aos atributos relacionados à aparência física na escolha da parceira, mas 

ocorreu diferença quanto aos atributos que retraram tradição. Tais hipóteses foram 

confirmadas, uma vez que independente do local em que residem, capital ou interior, os 

homens pontuaram mais alto que as mulheres no atributo atlética, não havendo diferença 

significativa em relação ao local. Este resultado é coerente com os estudos da psicologia 

evolucionista que evidencia a busca dos homens por mulheres atraentes e jovens por estas 

possuírem alta capacidade de reprodução e, consequentemente, aumentar perpetuação de seus 

genes (Buss, 1989, 2003), bem como se destaca explicações com base em aspectos sociais, 

onde pesquisas indicam que homens buscariam mulheres atraentes, por reforçar seu status e 

poder por demonstrar sua habilidade em atrair parceiras valorizadas (Michener, DeLamater & 

Myers, 2005; Sibley, Wilson & Duckitt, 2007). 

Ademais, os homens residentes no interior apresentaram maior média no atributo 

tradicional do que os homens residentes nas capitais. Esta diferença pode ser explicada pelas 

características das relações de gênero, sobretudo, o sexismo hostil, demonstrando um maior 

machismo entre os homens de cidades pequenas, onde estes ainda vêem as mulheres como 

mais submissas, e, portanto, buscam escolher parceiras que possuam atributos mais 

tradicionais, valorizando características por eles consideras de uma “boa esposa”, ou seja, uma 

mulherer caseira e de boa família (Travaglia, Overall & Sibley, 2009) 
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Dando continuidade aos objetivos da presente tese, além de verificar diferenças entre 

gênero na escolha do parceiro, decidiu-se ainda identificar se os valores humanos e os traços de 

personalidade se correlacionariam com atributos desejáveis do parceiro. A discussão desses 

resultados é apresentada a seguir.  

7.2. Correlatos de atributos desejáveis do parceiro com valores humanos e traços de 

personalidade na região Nordeste.  

 

Com a finalidade de replicar os resultados encontrados no estudo 2 desta tese, foram 

realizadas novamente análises de correlação entre os atributos desejáveis do parceiro ideal, 

valores humanos e traços de personalidade, entretanto, no estudo 3 pretendeu-se identificar 

correlações entre esses construtos, com o objetivo de comparar os dados provenientes dos 

estados nordestinos e ainda entre cidades do interior e das capitais. 

Neste sentido, foi possível verificar que no Nordeste houve correlação significativa 

entre atributos desejáveis do parceiro com valores humanos e traços de personalidade e que os 

padrões de correlação não se diferenciaram muito em relação à capital e ao interior, onde foi 

observado que valores das subfunções interativa e traços de personalidade amabilidade se 

correlacionaram mais forte e positivamente com o atributo afetuosa, tanto na capital quanto no 

interior, o que era de se esperar, tendo em vista que indivíduos que endossam valores, tais 

como, afetividade e apoio social, além de possuírem características de personalidade 

relacionadas à prestatividade e altruísmo, iriam valorizar um parceiro que tivesse 

características como ser companheiro, compreensível e carinhoso (Gomes, 2011; Gouveia et 

al., 2010; Goodwin & Tinker, 2002). 

No que se refere ao atributo atlética este se correlacionou mais forte e positivamente 

com os valores experimentação e realização e com os traços de personalidade abertura à 

mudança e de forma inversa com amabilidade, ocorrendo o mesmo tanto nas capitais quanto no 

interior. Tais resultados corroboram estudos prévios que prevêm que pessoas que priorizam 

valores relacionados à sexualidade e ao prazer e que possui traços de personalidade indicando 



195 

 

 

 

comportamentos de maior liberdade e abertura à novas experiências, dariam preferência à 

parceiros com maior atratividade física indicando alguém que traria mais prazer à sua vida 

(Gouveia et al., 2010; Goodwin & Tinker, 2002). 

Quanto ao atributo sociável, tanto no interior quanto na capital, houve correlação com 

os valores da subfunção interativa, entretanto, no que diz respeito aos traços de personalidade, 

nas capitais este se correlacionou com o traço amabilidade, enquanto que no interior, houve 

correlação deste atributo com os traços abertura e extroversão. Tal como esperado, pessoas que 

pontuam alto nos valores da subfunção interativa, que priorizam a convivência, o apoio social, 

tenderiam a escolher um parceiro com características de alguém mais sociável, como por 

exemplo, atenciosa e gentil. Entretanto, apesar dos traços de personalidade que se 

correlacionaram com a dimensão sociável terem sido diferentes no interior e na capital, pode 

ter ocorrido pelo fato do atributo sociável indicar características tanto que se relacionam com 

alguém amável, prestativa, que representa o traço amabilidade, quanto indicar características 

que representem alguém livre, comunicável e extrovertido, que fazem parte dos traços abertura 

e extroversão, no entanto, demandam-se novas pesquisas para melhor compreender o papel da 

personalidade para este atributo (Gouveia et al, 2010; Furnhan, 2009). 

Já o atributo tradicional, apresentou correlação com os valores normativos, tanto nas 

capitais quanto no interior, entretanto, houve correlação deste atributo com o traço de 

personalidade amabilidade nas capitais e com o traço conscienciosidade no interior. Estes 

resultados corroboram em parte a literatura na área, uma vez que individíduos que se guiam por 

valores normativos, tais como tradição, obediência e religiosidade, dariam preferência por 

parceiros com características de uma pessoa mais tradicional, como por exemplo, caseira, de 

boa família, sensível (Doosje, Rojahn & Fischer, 1999; Garcia & Marciel, 2008; Goodwin & 

Tinker, 2002). Ademais, pessoas com características de personalidade de amabilidade, tais 

como generosas e bondosas também tenderiam a escolher um parceiro mais tradicional. Porém, 

houve correlação do atributo tradicional também com o traço de personalidade 

conscienciosidade, o qual diz respeito a pessoas com tendência à organização, persistência, 
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controle e motivação para alcançar objetivos altruísticos, características que podem ser 

identificadas em indivíduos mais tradicionais (McCrae & Costa, 1997). Entretanto, estudos 

posteriores podem melhor compreender quais desses traços de personalidade seriam mais 

influentes na escolha de um parceiro tradicional. 

Finalmente acerca do atributo realizada, este se correlacionou com os valores de 

realização e suprapessoal e com o traço de personalidade conscienciosidade, tanto nas capitais 

quanto no interior. Estes resultados também corroboram com os achados de Gouveia et al 

(2010) e Furnhan (2009) onde verificaram que indivíduos que endossam valores de realização, 

como, por exemplo, poder e êxito e que ainda possuem traço de personalidade 

conscienciosidade, com tendência à organização e persistência, priorizariam um parceiro 

estudioso e bem-sucedido, atributos que fazem parte da dimensão realizada, indicando alguém 

que tenha possibilidades de recursos financeiros.      

7.3. Explicação dos atributos desejáveis do parceiro: influência de variáveis sócio-

demográficas; valores humanos e traços de personalidade 

 

 Com o objetivo de melhor compreender a relação entre os construtos investigados, 

foram realizadas análises de regressão hierárquica buscando identificar se algumas variáveis 

sócio-demográficas, valores humanos e traços de personalidade seriam variáveis explicadoras 

da escolha por um parceiro ideal. 

 Neste sentido, verificou-se que em relação ao atributo afetuosa, este foi melhor predito 

pela variável sexo, bem como pelo traço de personalidade abertura à mudança e pela subfunção 

de valores interativa, percebendo-se, portanto, o mesmo padrão das correlações anteriores, com 

exceção apenas do traço abertura, onde era esperado maior poder explicativo do traço 

amabilidade para a dimensão afetuosa, tal como indicando anteriormente (Gouveia et al, 2010; 

Gomes, 2011).  

  Por sua vez, a dimensão de atributo atlética foi melhor predita também pela variável 

sexo, pelo traço de personalidade extroversão e pela subfunção de valores experimentação, 
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verificando-se também o mesmo padrão das correlações anteriores, com exceção apenas do 

traço extroversão, onde era esperado maior poder explicativo do traço abertura para a dimensão 

atlética, tal como indicando anteriormente (Gouveia et al., 2010; Gomes, 2011).  

No que se refere a dimensão de atributo sociável esta foi melhor predita também pela 

variável sexo, seguida do traço de personalidade abertura e pela subfunção de valores 

normativa, verificando-se assim o mesmo padrão das correlações anteriores. No entanto, era 

esperado maior poder explicativo da subfunção interativa para a dimensão sociável, tal como 

verificado anteriormente (Gouveia et al., 2010; Gomes, 2011).  

Quanto a dimensão de atributo tradicional esta foi melhor predita pela variável 

relacionamento fixo, seguida do traço de personalidade conscienciosidade e pela subfunção de 

valores normativa, verificando-se assim o mesmo padrão das correlações anteriores. No 

entanto, era esperado maior poder explicativo do traço de personalidade amabilidade para a 

dimensão tradicional, tal como verificado anteriormente (Gouveia et al., 2010; Gomes, 2011).  

No que se refere a dimensão de atributo realizada esta foi melhor predita variável sexo, 

seguida do traço de personalidade conscienciosidade e pela subfunção de valores realização, 

verificando-se assim o mesmo padrão das correlações anteriores corroborando pesquisas 

realizadas anteriormente (Gouveia et al., 2010; Gomes, 2011). De forma geral, os resultados 

corroboram análises anteriores, bem como estudos prévios, entretanto, na explicação das 

dimensões atlética e realizada, estas são as que os traços de personalidade e as subfunções de 

valores não variaram tanto, o que torna mais clara a compreensão, enquanto que em relação às 

outras dimensões de atributos: afetuosa, sociável e tradicional, verifica-se mudanças quanto à 

que traços de personalidade e que subfunções de valores estariam melhor explicando as 

mesmas, o que demanda novos estudos.  

 No que se refere à influência das variáveis sócio-demográficas em relação aos atributos 

desejáveis do parceiro, foi verificado que de forma geral, a variável sexo foi a melhor preditora 

para quatro das dimensões de atributos: afetuosa, atlética, sociável e realizada, o que indica que 

de fato diferenças entre sexo influenciam de forma significativa na escolha do parceiro, onde 
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homens e mulheres priorizam diferentes atributos desejáveis na busca por um parceiro, tal 

como aponta os estudos de Buss (1989, 2003, 2007); Buss, Shackelford, Kirkpatrick e Larsen 

(2001); Gouveia et al. (2010) e Silva et al. (2005).  

Diante do exposto, após identificar as variáveis que melhor predizem as cinco 

dimensões de atributos desejáveis do parceiro ideal, decidiu-se por testar modelos de mediação, 

a discussão desses resultados é relatada no tópico a seguir. 

 

7.4. Modelos de mediação de atributos desejáveis do parceiro ideal no Nordeste brasileiro 

 

 Com o intuito de confirmar os resultados anteriormente encontrados, foram testados 

cinco modelos de mediação, considerando as subfunções de valores humanos como mediadores 

da relação entre traços de personalidade e os atributos desejáveis do parceiro ideal. Estes 

modelos foram formados a partir das correlações mais altas, bem como dos maiores preditores 

identificados nas análises de regressão, além das suposições teóricas identificadas na literatura 

(Gomes, 2011; Gouveia et al., 2010).  

Observou-se que no modelo Amabilidade – Interativa – Afetuosa, o efeito indireto foi 

maior nas capitais do que no interior. Já no modelo Abertura – Experimentação – Atlética, o 

efeito indireto foi maior no interior do que nas capitais. O modelo Extroversão – Interativa – 

Sociável apresentou mesmo efeito indireto tanto no interior quanto nas capitais. Por sua vez, o 

modelo Amabilidade – Normativa – Tradicional apresentou o maior efeito quando comparado 

com os demais, sendo que o efeito indireto foi maior nas capitais do que no interior. 

Finalmente, o modelo Conscienciosidade – Realização – Realizada observou-se um efeito 

indireto maior na capital do que no interior 

De forma geral, os efeitos indiretos de todos os cinco modelos foram significativos, o 

que corrobora resultados anteriores indicando que os valores seriam considerados mediadores 

da relação entre traços de personalidade e os atributos desejáveis do parceiro ideal (Gomes, 

2011; Gouveia et al., 2010) Estes resultados favorecem a compreensão da relação entre estes 
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construtos, bem como promove a construção do conhecimento científico na área dos 

relacionamentos íntimos, sobretudo, no que se refere à escolha do parceiro.  
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CAPÍTULO 7. - DISCUSSÃO GERAL  
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Limitações da pesquisa 

 

A presente pesquisa objetivou conhecer o papel dos valores humanos e traços de 

personalidade na escolha do parceiro ideal, tendo em conta o sexo dos participantes, bem como 

o local em que residem, se em cidades do interior ou na capital dos estados nordestinos. Apesar 

dos resultados terem sido alcançados, possíveis limitações são destacadas. Primeiramente, 

deve-se apontar para a amostra que não pode ser considerada representativa da população 

brasileira ou mesmo do Nordeste, pois apesar de ter uma quantidade significativa de pessoas de 

cada estado do nordeste e ainda provenientes de cidades do interior e das capitais, a maioria 

dos participantes eram estudantes universitários, ademais não se buscou seguir regras (por 

exemplo, aleatorização) para uma amostragem representativa. Contrariamente, obteve-se uma 

amostra por conveniência, e não probabilística. Procurou-se apenas contar com a participação 

de um número de participantes recomendado para se proceder com algumas análises 

estatísticas.  

Em segundo lugar, apesar de terem sido realizadas análises de regressão e de mediação, 

as quais indicam o poder preditivo de variáveis independentes sobre variáveis dependentes, 

mesmo assim não é possível fazer afirmações causais acerca da relação entre as variáveis 

envolvidas neste estudo (Campbell & Stanley, 1979), nem tão pouco generalizar os resultados 

aqui encontrados para além das amostras consideradas.   

Portanto, não é possível dizer que uma pessoa que priorize valores da subfunção 

realização ou que apresente o traço de personalidade conscienciosidade dará ênfase, 

necessariamente, à dimensão realizada no ato de decidir acerca de um parceiro ideal, para ter 

um relacionamento em longo prazo.  

Achados principais 

 

 Apesar das limitações supracitadas confia-se que a presente tese cumpriu com seus 

objetivos e, de forma geral, os resultados encontrados corroboram com a literatura (Buss, 1984, 

Buss & Barnes, 1986, Buss, 1989, 2003; Buss & Schimitt, 1993; Fisher, 2006; Kenrich  et al., 
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1990). Quanto aos achados principais, verificou-se que no estudo 1 foram encontradas 

diferenças entre sexo quanto a características cognitivas e afetivas, tal como esperado (Baron-

Cohen, 2004, Buss, 2003), onde os homens pontuaram mais nos aspectos cognitivos do que as 

mulheres, e elas, por sua vez, apresentaram maiores médias que os homens em características 

afetivas, com exceção do construto cooperação. Estas diferenças são explicadas com base na 

perspectiva evolucionista e em papéis sociais que homens e mulheres assumem em sociedade, 

podendo estas diferenças influenciar na escolha do parceiro (Baron-Cohen, 2004; Paéz, Torres, 

& Echebarría, 1990).  

No estudo 2 foram encontradas diferenças entre sexo, desta vez acerca da escolha do 

parceiro, neste caso, os homens apontaram maior importância do que as mulheres em parceiras 

que fisicamente atraente (dimensão atlética), enquanto as mulheres indicaram maior 

importância do que eles em parceiros com boas perspectivas financeiras (dimensão realizada), 

demonstrando diferenças entre sexo que parecem transcender culturas, assim como gerações 

(Buss, 1989). No estudo 3, estas diferenças entre sexo foram as mesmas identificadas no estudo 

2, porém, quando estas diferenças foram verificadas em função do local em que os 

participantes residem (capital ou interior), não foram encontradas diferenças na dimensão 

realizada entre mulheres do interior e da capital, algo relacionado à teoria do investimento 

parental (Buss, 1989; Feingold, 1992; Li & Kenrick, 2006). Por outro lado, os homens 

pontuaram mais alto do que as mulheres no atributo atlética, não havendo diferença em relação 

ao local em que residem, este resultado é coerente com os estudos da psicologia evolucionista 

(Buss, 1989, 2003). Ademais, os homens residentes no interior apresentaram maior média no 

atributo tradicional do que os homens residentes nas capitais, diferença explicada pelas 

características das relações de gênero nessas regiões (Johannesen-Schmidt & Eagly, 2002; 

Travaglia, Overall & Sibley, 2009) 

No que diz respeito aos correlatos e a explicação de valores e personalidade na escolha 

do parceiro, verificou-se que nos estudos 2 e 3, de forma geral, as hipóteses foram 

confirmadas, indicando correlações entre esses construtos e os resultados são coerentes com a 
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literatura (Garcia & Marciel, 2008; Gouveia et al., 2010, Goodwin & Tinker, 2002; Figueiredo 

et al., 2006; Furnhan, 2009). Especificamente foi verificado que pessoas que se guiam por 

valores das subfunções pessoais (experimentação e realização), enfatizam atributos também 

pessoais (atlética e realizada), enquanto que indivíduos que se guiam por valores das 

subfunções sociais (interativa e normativa), enfatizam atributos desejáveis a partir de normas e 

convenções sociais. Ademais, também se pode afirmar que os traços de personalidade se 

correlacionam com os atributos do parceiro, porém com um padrão de correlação que pode ter 

certas variações, o que sugere a realização de novos estudos, inclusive com a realização de 

análises estatísticas mais robustas que possam indicar melhor o papel dos valores e dos traços 

de personalidade na explicação dos atributos desejáveis do parceiro ideal.  

Finalmente, foi confirmado no estudo 3 o papel dos valores como mediadores da 

relação entre personalidade e atributos desejáveis do parceiro. De acordo com Rokeach (1973) 

a personalidade é mais estável e pessoal, enquanto os valores possuem uma natureza mais 

social. Neste sentido, verifica-se que, apesar dos traços de personalidade se correlacionarem 

com as dimensões de atributos desejáveis do parceiro ideal (Buss, 1989), os valores apresentam 

correlações mais consistentes e, por isso, medeiam a relação dos traços com as dimensões de 

atributos desejáveis de um parceiro ideal, verificando que os efeitos indiretos de todos os cinco 

modelos testados foram significativos, o que corrobora estudo anterior (Gomes, 2011).  

Principais contribuições e aplicabilidade 

 

A temática dos relacionamentos amorosos muitas vezes é tratada de forma leiga e 

vinculada a questões de autoajuda, sem contar com um embasamento científico adequado para 

isto (Alferes, 2004; Buss, 2003). Neste sentido, o presente estudo apresenta sua importância 

quando se propõe a compreender relações íntimas, contando com evidências empíricas 

fundamentadas.  

Ademais, os resultados aqui encontrados podem contribuir de maneira significativa, 

tanto para o aumento da construção do conhecimento na área dos relacionamentos íntimos, 
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quanto em termos de aplicabilidade prática. Por exemplo, no contexto da Psicologia Clínica, 

onde são recorrentes queixas das pessoas acerca de relacionamentos amorosos conflituosos 

(Barbosa, 2008; Féres-Carneiro, 1997) é imprescindível conhecer o processo de escolha do 

parceiro a fim de minimizar os efeitos de uma má escolha. Nesta mesma direção, os resultados 

desta pesquisa podem ser úteis para aqueles que trabalham com agências de casamento, uma 

vez que estes profissionais podem se utilizar de um conhecimento cientificamente 

fundamentado para maximizar as chances de escolha de um parceiro mais compatível, 

contando também com medidas de estilos de amor (Cassepp-Borges, 2010).  

Possibilidades de pesquisas futuras 

 

 Através desta pesquisa surgem novos questionamentos com a finalidade de se 

compreender o processo de escolha do parceiro ideal, sendo, portanto, válido ressaltar que a 

presente tese levou em conta, principalmente, duas variáveis explicadoras, os valores humanos 

e os traços de personalidade, porém, sabe-se que estas não seriam as únicas responsáveis pela 

decisão de escolher um parceiro. Desta forma, recomenda-se em estudos futuros a verificação 

de outras variáveis que também poderiam influenciar na escolha do parceiro ideal, tais como o 

ciúme romântico, a infidelidade e a satisfação no relacionamento amoroso.  

Torna-se relevante ainda, compreender a questão da escolha destes atributos no caso de 

pessoas que já foram casadas, mas se divorciaram, bem como de pessoas que ficaram viúvas, 

nesses dois casos, os indivíduos teriam talvez projetos de vida diferentes no momento de 

escolher um companheiro para o segundo casamento, uma vez que provavelmente já teriam 

filhos, e pelo avançar da idade já poderiam ter modificado seu sistema valorativo, o que 

influenciaria na escolha do novo cônjuge.   

Nesta mesma direção, é relevante ainda considerar como se daria a manutenção desses 

relacionamentos, uma vez que estudos indicam que o parceiro real nem sempre é o parceiro 

ideal, neste sentido, pesquisas que possam comparar os atributos escolhidos nos parceiros com 

a satisfação de cada um dos membros do casal poderia ser interessante. Ademais, poder-se-ia 
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pensar em realizar estudos com técnicas que avaliassem atitudes implíticas relacionadas à 

escolha do parceiro ideal, neste caso fazendo uma comparação entre o autorelato e as atitudes 

implícitas.  

É importante ainda pensar em pesquisas que visem compreender a escolha do parceiro 

levando em consideração novas formas de relacionamentos, como, por exemplo, no contexto 

do poliamor e dos relacionamentos virtuais. Ademais, sugere-se a comparação da escolha do 

parceiro ideal entre regiões brasileiras, e assim conhecer melhor que atributos as pessoas 

esperam encontrar no parceiro ideal e as suas vicissitudes em diferentes culturas. 
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ANEXO I – INVENTÁRIO DE BUSCA DE SENSAÇÕES DE ARNETT 

 

INSTRUÇÕES. Por favor, considere por um momento as situações abaixo. Utilizando a escala 

de resposta que segue, indique ao lado de cada item o número que melhor expressa em que 

medida o descreve. 

 

1 2 3 4 

Não me descreve 

nada 
Descreve-me pouco 

Descreve-me 

bastante 

Descreve-me 

totalmente 

 

01.____Considero interessante a possibilidade de casar com alguém de um país estrangeiro. 

02.____Até  mesmo em dias quentes, prefiro não  nadar quando a água está muito fria. 

03.____Geralmente sou paciente quando tenho que esperar por muito tempo. 

04.____Gosto de escutar músicas bem alto. 

05.____Considero melhor planejar uma viagem o menos possível e apenas aproveitá-la como 

ela é. 

06.____Eu não assisto filmes que são assustadores ou cheios de suspense. 

07.____Acho divertido e excitante atuar ou falar na presença de um grupo. 

08.____Em um parque de diversões, prefiro ir a montanhas-russa ou a outros brinquedos 

rápidos. 

09.____Gostaria de viajar para lugares que são estranhos e distantes. 

10.____Nunca apostaria dinheiro, mesmo que pudesse pagar. 

11.____Gostaria de ser um dos primeiros exploradores de terras desconhecidas. 

12.____Gosto de filmes em que há muitas explosões e perseguições de carros.  

13.____Eu  não gosto de comidas extremamente quentes e picantes. 

14.____Geralmente trabalho melhor quando me sinto pressionado. 

15.____Geralmente gosto que a televisão ou o rádio estejam ligados quando eu estou fazendo 

alguma coisa, como lendo ou limpando algo.  

16.____Acho que seria interessante ver um acidente de carro acontecendo. 

17.____ Prefiro pedir um prato que já conheço quando vou a restaurantes. 

18.____Eu gosto da sensação de estar próximo à borda em um lugar alto e olhar para baixo. 

19.____Se fosse possível visitar outro planeta ou ir à lua gratuitamente, gostaria de estar entre 

os primeiros na fila para se inscrever. 

20.____Deve ser excitante estar em uma batalha durante a guerra. 
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ANEXO II – ESCALA DE CONTÁGIO EMOCIONAL 

 

INSTRUÇÕES. Este instrumento mede pensamentos, sentimentos e comportamentos em 

diversas situações. Leia atentamente cada uma das afirmações abaixo e, utilizando a escala de 

resposta ao lado, indique a frequência com que você pensa, sente ou se comporta da forma 

descrita.  

AFIRMAÇÕES 

N
u

n
ca

 

R
a
ra

m
en

te
 

F
re

q
u

en
te

m
en

te
 

S
em

p
re

 

01. Presto atenção ao que as demais pessoas estão sentindo. 1 2 3 4 

02. Estar com uma pessoa feliz me anima quando estou triste. 1 2 3 4 

03. Fico nervoso(a) quando estou na sala de espera e escuto gritos 

de uma criança aterrorizada na sala do dentista. 
1 2 3 4 

04. Se alguém com quem estou falando começa a chorar, meus 

olhos enchem-se de lágrimas. 
1 2 3 4 

05. Encho-me de tristeza quando as pessoas falam da morte de 

seus entes queridos. 
1 2 3 4 

06. Quando olho nos olhos da pessoa que amo, minha mente se 

enche de pensamentos românticos.  
1 2 3 4 

07. Derreto-me quando a pessoa que amo me abraça 

carinhosamente.  
1 2 3 4 

08. Choro em filmes tristes. 1 2 3 4 

09. Estar em volta de pessoas felizes enche-me de pensamentos 

felizes. 
1 2 3 4 

10. Fico tenso quando estou em volta de pessoas estressadas. 1 2 3 4 

11. Consigo captar os sentimentos de outras pessoas. 1 2 3 4 

12. Irrita-me estar em volta de pessoas zangadas. 1 2 3 4 

13. Quando alguém me sorri ternamente, eu retribuo o sorriso e me 

sinto bem internamente. 
1 2 3 4 

14. Meu corpo responde de forma agradável quando a pessoa que 

amo me toca.  
1 2 3 4 

15. Fico tenso quando escuto uma discussão violenta. 1 2 3 4 

16. Presto atenção no modo como as pessoas dizem as coisas e não 

simplesmente no que dizem. 
1 2 3 4 

17. Ver os rostos de pânico de vítimas nos noticiários me faz 

imaginar como elas devem estar se sentindo. 
1 2 3 4 

18. Aperto minhas mandíbulas e fico tenso quando vejo rostos com 

expressões de fúria nos noticiários. 
1 2 3 4 
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ANEXO III – QUESTIONÁRIO DE AGRESSÃO DE BUSS-PERRY 

 

INSTRUÇÕES – Por favor, leia atentamente as frases abaixo e, pensando em você mesmo (a), 

indique o quanto concorda com ou discorda de cada uma delas. Para isso utilize a escala de 

resposta a seguir. 

 

1 2 3 4 5 

Discordo 

totalmente 

Discordo em 

parte 

Nem concordo 

nem discordo 

Concordo em 

parte 

Concordo 

totalmente 

 

01. ______ Se alguém me bater, eu bato de volta. 

02. ______ Quando me provocam o suficiente, é possível que eu bata em outra pessoa. 

03. ______ Alguns amigos dizem que sou cabeça quente. 

04. ______ Algumas vezes gostaria de saber por que sou tão exigente com as coisas. 

05. ______ Eu tenho ameaçado algumas pessoas que conheço. 

06. ______ Entro em brigas um pouco mais que outras pessoas. 

07. ______ Eu desconfio de pessoas estranhas que são amigáveis demais. 

08. ______ Quando decepcionado, deixo minha irritação aparecer. 

09. ______ Sei que “amigos” falam de mim pelas costas. 

10. ______ Meus amigos dizem que sou bastante discutidor, sempre tenho algo a debater. 

11. ______ Algumas vezes me sinto como uma bomba prestes a explodir. 

12. ______ Fico furioso(a) facilmente, mas também  me acalmo  rapidamente. 

13. ______ Às vezes fico nervoso(a) sem nenhuma boa razão e não consigo me controlar. 

14. ______ Existem pessoas que me  provocam  tanto que nós acabamos brigando. 

15. ______ Eu tenho ficado tão nervoso (a) e irritado (a) que quebro coisas. 

16. ______ Quando as pessoas me aborrecem, é possível que eu fale o que realmente penso 

delas. 

17. ______ Tenho dificuldade em controlar meu temperamento. 

18. ______ Algumas vezes o ciúme me corrói por dentro. 

19. ______ Algumas vezes eu sinto que as pessoas estão rindo de mim pelas costas. 

20. ______ Constantemente me vejo discordando das pessoas. 

21. ______ Se eu tiver que partir para violência para garantir os meus direitos, eu parto. 

22. ______ Uma vez ou outra não consigo controlar a vontade de bater em outra pessoa. 

23. ______ Às vezes sinto que a vida tem sido injusta comigo. 

24. ______ Quando as pessoas são muito gentis, duvido de suas intenções. 

25. ______ Outras pessoas parecem sempre se controlar para não desrespeitar as leis. 

26. ______ Eu não consigo ficar calado (a) quando as pessoas discordam de mim. 
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ANEXO VI – QUESTIONÁRIO DE SENTIMENTO DE CONSTRANGIMENTO 

 

INSTRUÇÕES. Tente imaginar da forma mais real possível que as situações abaixo estão 

ocorrendo com você. Depois, indique em uma escala de resposta de 1 a 7 pontos (fazendo um 

circulo no número apropriado) em que grau cada uma destas situações é embaraçosa para você. 

EVENTOS 

N
a
d

a
 e

m
b

a
r
a
ç
o
sa

 

M
u

it
o
 p

o
u

c
o
 

e
m

b
a
r
a
ç
o
sa

 

P
o
u

c
o
 e

m
b

a
r
a
ç
o
sa

 

M
a
is

 o
u

 m
e
n

o
s 

e
m

b
a
r
a
ç
o
sa

 

E
m

b
a
r
a
ç
o
sa

 

M
u

it
o
 e

m
b

a
r
a
ç
o
sa

 

T
o
ta

lm
e
n

te
 

e
m

b
a
r
a
ç
o
sa

 

01. Suponha que você entra em um provador aparentemente vazio de uma 

grande loja e surpreende a outra pessoa apenas com roupa íntima. 
1 2 3 4 5 6 7 

02. Suponha que você derrama uma bebida sobre si mesmo em uma festa. 1 2 3 4 5 6 7 

03. Suponha que esteja usando o banheiro na casa de alguém e uma pessoa 
do outro sexo abre a porta e entra. 

1 2 3 4 5 6 7 

04. Suponha que você pergunta a alguém com muletas se havia sofrido um 

acidente, e a pessoa ruboriza lhe responda: “Não, tive pólio quando 

era criança”. 

1 2 3 4 5 6 7 

05. Suponha que, justamente ao sair da ducha (banho), você se encontra 

com um convidado da casa do outro sexo que caminha em sua direção. 
1 2 3 4 5 6 7 

06. Suponha que você e seus amigos foram comer em um restaurante na 

semana passada e seus amigos soltavam  piadas ao garçom. Você volta 
ao restaurante esta semana e outro garçom comenta sobre a grosseria 

de seu grupo. 

1 2 3 4 5 6 7 

07. Suponha que você tropeça e cai enquanto sobe em um ônibus cheio de 
gente. 

1 2 3 4 5 6 7 

08. Suponha que você entra em uma sala aparentemente vazia, acende a 

luz e surpreende a um casal em situação íntima. 
1 2 3 4 5 6 7 

09. Suponha que você começa a falar com alguém que pensa que conhece, 
quando descobre que nunca viu a essa pessoa. 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Suponha que está em um jantar com seu (ua) companheiro (a) e 

descobre que um dos convidados é uma pessoa com quem você teve 

uma relação antes de se envolver com seu atual companheiro (a). 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Suponha que você abre a porta de um banheiro público e descobre que 

já está ocupado. 
1 2 3 4 5 6 7 

12. Suponha que você participa em uma apresentação junto com várias 

pessoas. Sua parte foi boa, mas um membro do grupo esquece o que 
dizer e desempenha-se pobremente. Depois, o grupo é criticado pela 

pobre apresentação. 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Suponha que você é um dos convidados a um jantar e um outro 
convidado, a quem você não conhece, derrama o seu prato sobre sua 

própria roupa ao tentar cortar a carne. 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Suponha que você é incapaz de parar de tossir enquanto escuta a uma 

conferência. 
1 2 3 4 5 6 7 

15. Suponha que você está de visita na casa de um amigo e quando entra 

no banheiro, encontra a uma pessoa do outro sexo que acaba de sair do 

banho. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Suponha que sua caneta cai durante uma importante reunião. Quando 

você se agacha para apanhá-la, bate com a cabeça na mesa. 
1 2 3 4 5 6 7 

17. Suponha que, enquanto trabalha no computador de um amigo, você 

acidentalmente apaga um arquivo. Logo seu amigo se queixa de haver 
perdido o referido arquivo. 

1 2 3 4 5 6 7 
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18.Suponha que você está experimentando roupa em um provador de uma 

grande loja e alguém entra e vê-lhe de roupa íntima. 
1 2 3 4 5 6 7 

19. Suponha que, enquanto busca uma mesa na lanchonete, você derruba 

sua bandeja de comida. 
1 2 3 4 5 6 7 

20. Suponha que seus amigos falam de uma pessoa desconhecida que 

provocou um acidente de trafego e você se dá conta de que é a pessoa 
de quem estão falando. 

1 2 3 4 5 6 7 

21.Suponha que você está em um banheiro público quando 

repentinamente alguém abre a porta do compartimento em que você se 
encontra. 

1 2 3 4 5 6 7 

22. Suponha que, enquanto compra roupa em uma loja, o encarregado 

começa a criticar em voz alta a um vendedor. 
1 2 3 4 5 6 7 
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ANEXO V – INVENTÁRIO DOS CINCO GRANDES FATORES 

 
INSTRUÇÕES. A seguir encontram-se algumas características que podem ou não lhe dizer respeito. 
Por favor, escolha um dos números na escala abaixo que melhor expresse sua opinião em relação a você 

mesmo e anote no espaço ao lado cada afirmação. Vale ressaltar que não existem respostas certas ou 

erradas. Utilize a seguinte escala de resposta: 

1 2 3 4 5 

Discordo 

totalmente 

Discordo em 

parte 

Nem concordo 

nem discordo 

Concordo em 

parte 

Concordo 

totalmente 

 
Eu me vejo como alguém que ... 
____01. É conversador, comunicativo.    

____02. Às vezes é frio e distante. 

____03. Tende a ser crítico com os outros. 

____04. É minucioso, detalhista no trabalho. 
____05. É assertivo, não teme expressar o que sente. 

____06. Insiste até concluir a tarefa ou o trabalho.  

____07. É depressivo, triste.     
____08. Gosta de cooperar com os outros.   

____09. É original, tem sempre novas idéias.  

____10. É temperamental, muda de humor facilmente. 

____11. É inventivo, criativo.     
____12. É reservado.      

____13. Valoriza o artístico, o estético. 

____14. É emocionalmente estável, não se altera facilmente. 
____15. É prestativo e ajuda os outros. 

____16. É, às vezes, tímido, inibido. 

____17. Pode ser um tanto descuidado. 
____18. É amável, tem consideração pelos outros. 

____19. Tende a ser preguiçoso. 

____20. Faz as coisas com eficiência. 

____21. É relaxado, controla bem o estresse. 
____22. É facilmente distraído. 

____23. Mantém-se calmo nas situações tensas. 

____24. Prefere trabalho rotineiro. 
____25. É curioso sobre muitas coisas diferentes. 

____26. É sociável, extrovertido. 

____27. Geralmente confia nas pessoas. 
____28. É, às vezes, rude (grosseiro) com os outros. 

____29. É cheio de energia. 

____30. Começa discussões, disputas com os outros. 

____31. É um trabalhador de confiança. 
____32. Faz planos e os segue a risca. 

____33. Tem uma imaginação fértil. 

____34. Fica tenso com frequência. 
____35. É engenhoso, alguém que gosta de analisar profundamente as coisas. 

____36. Fica nervoso facilmente. 

____37. Gera muito entusiasmo.     

____38. Tende a ser desorganizado.     
____39. Gosta de refletir, brincar com as idéias.   

____40. Tem capacidade de perdoar, perdoa fácil.   

____41. Preocupa-se muito com  tudo.    
____42. Tende a ser quieto, calado.     

____43. Tem poucos interesses artísticos.    

____44. É sofisticado em artes, música ou literatura.  
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ANEXO VI – ESCALA DE INTERDEPENDÊNCIA SOCIAL 
 

INTRUÇÕES. A seguir você encontrará uma série de enunciados que fazem referência a 

aspectos relacionados com o estudo. Leia atentamente cada um deles e utilizando a escala de 

resposta que segue, indique ao lado de cada item o número que melhor expressa sua opinião. 

Discordo totalmente 1 2 3 4 5 Concordo totalmente 

 

01.____  Competir com outras pessoas é um bom modo de trabalhar. 

02. ____ Gosto de ajudar os demais. 

03. ____ Gosto de competir com os outros para ver quem pode fazer o melhor trabalho. 

04. ____ As pessoas aprendem muitas coisas importantes com os outros. 

05. ____ Gosto de compartilhar minhas idéias e objetos com os demais.  

06. ____ Esforço-me para obter melhores resultados que os outros. 

07. ____ Gosto de cooperar com os demais.  

08. ____ Gosto de ser o melhor em tudo que faço. 

09. ____ Posso aprender coisas importantes com os outros. 

10. ____ Não gosto de ser o segundo. 

11. ____ É uma boa idéia para as pessoas se ajudarem mutuamente. 

12. ____ Sou feliz quando compito com os outros. 

13. ____ Gosto do desafio de ver quem é o melhor. 

14. ____ Tento compartilhar minhas idéias e objetos com os demais quando acredito que isto 

os ajudaria. 

15. ____ Gosto de ser melhor que os outros. 
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ANEXO VII – INVENTÁRIO DOS ESQUEMAS DE GÊNERO DO AUTOCONCEITO 
 

INSTRUÇÕES: Neste questionário estão listados alguns itens relacionados ao autoconceito. O 

autoconceito pode ser definido como a percepção que você possui de si mesmo. Por favor, leia cada um 
dos itens abaixo e utilize a escala de 0 a 4 para avaliá-los. A escala avalia o quanto você se identifica 

com cada item. 

 

 

0 

Não me identifico        

1 

Identifico-me 

levemente 

2 

Identifico-me 

moderadamente 

3 

Identifico-me 

demasiadamente 

4 

Identifico-me totalmente 

01. Atraente 0 1 2 3 4  43. Frio 0 1 2 3 4 

02. Agressivo (a) 0 1 2 3 4  44. Desobediente 0 1 2 3 4 

03. Leal 0 1 2 3 4  45. Injusto (a) 0 1 2 3 4 

04. Grosseiro (a) 0 1 2 3 4  46. Amoroso (a) 0 1 2 3 4 

05. Discreto (a) 0 1 2 3 4  47. Desajustado (a) 0 1 2 3 4 

06. Sensível 0 1 2 3 4  48. Desatencioso (a) 0 1 2 3 4 

07. Submisso (a) 0 1 2 3 4  49. Sentimental 0 1 2 3 4 

08. Dócil 0 1 2 3 4  50. Desesperançado (a) 0 1 2 3 4 

09. Imprudente 0 1 2 3 4  51. Fiel 0 1 2 3 4 

10. Descrente 0 1 2 3 4  52. Inacessível 0 1 2 3 4 

11. Vaidoso (a) 0 1 2 3 4  53. Despreocupado (a) 0 1 2 3 4 

12. Cuidadoso (a) 0 1 2 3 4  54. Objetivo (a) 0 1 2 3 4 

13. Vulgar 0 1 2 3 4  55. Insensato (a) 0 1 2 3 4 

14. Conciliador (a) 0 1 2 3 4  56. Intolerante 0 1 2 3 4 

15. Indeciso (a) 0 1 2 3 4  57. Simpático 0 1 2 3 4 

16. Harmônico (a) 0 1 2 3 4  58. Emotivo (a) 0 1 2 3 4 

17. Competitivo (a) 0 1 2 3 4  59. Dominado (a) 0 1 2 3 4 

18. Invejoso (a) 0 1 2 3 4  60. Desleixado (a) 0 1 2 3 4 

19. Dedicado (a) 0 1 2 3 4  61. Resignado (a) 0 1 2 3 4 

20. Desagradável 0 1 2 3 4  62. Tolerante 0 1 2 3 4 

21. Racional 0 1 2 3 4  63. Compreensivo (a) 0 1 2 3 4 

22. Irritado (a) 0 1 2 3 4  64. Sensual 0 1 2 3 4 

23. Irresponsável 0 1 2 3 4  65. Íntegro (a) 0 1 2 3 4 

24. Moral 0 1 2 3 4  66. Respeitoso (a) 0 1 2 3 4 

25. Desorganizado (a) 0 1 2 3 4  67. Romântico (a) 0 1 2 3 4 

26. Incompetente  0 1 2 3 4  68. Elegante 0 1 2 3 4 

27. Caprichoso (a) 0 1 2 3 4  69. Dependente 0 1 2 3 4 

28. Inábil 0 1 2 3 4  70. Violento 0 1 2 3 4 

29. Antipático (a) 0 1 2 3 4  71. Realista 0 1 2 3 4 

30. Aventureiro (a) 0 1 2 3 4  72. Ajustado (a) 0 1 2 3 4 

31. Passivo (a) 0 1 2 3 4  73. Ousado (a) 0 1 2 3 4 

32. Rígido (a) 0 1 2 3 4  74. Tímido (a) 0 1 2 3 4 

33. Malicioso (a) 0 1 2 3 4  75. Dominador (a) 0 1 2 3 4 

34. Irreverente 0 1 2 3 4  76. Intransigente 0 1 2 3 4 

35. Mesquinho (a) 0 1 2 3 4  77. Inseguro (a) 0 1 2 3 4 

36. Sonhador (a) 0 1 2 3 4  78. Organizado (a) 0 1 2 3 4 

37. Frágil 0 1 2 3 4  79. Responsável 0 1 2 3 4 

38. Incompreensivo (a) 0 1 2 3 4  80. Oprimido (a) 0 1 2 3 4 

39. Inteligente ao lidar  
 com a razão 

0 1 2 3 4  81. Ligado (a) aos  prazeres 0 1 2 3 4 

40. Imoral 0 1 2 3 4  82. Delicado (a) 0 1 2 3 4 

41. Retraído (a) 0 1 2 3 4  83.Capacidade para as ciências 
exatas  

0 1 2 3 4 
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ANEXO VIII – QUESTÕES DEMOGRÁFICAS 

 
FINALMENTE, gostaríamos de obter algumas informações sobre você.  
 

1. Por favor, indique sua idade: ________ anos 

 

2. Sexo:   Masculino  Feminino.   
 

3. Orientação sexual: Heterossexual Homossexual Bissexuais Outro_____________ 

 
4. Estado civil:  Solteiro  Casado  Separado  Outro 

 

5. Tem filhos?   Sim   Não  Se sim, quantos? _____ filhos 

 
6. Você tem uma religião?  Sim    Não 

Se sim, qual? 

 Católica    Espírita 
 Protestante    Outra.     Qual? ___________________________________ 

 

7. Em que medida você se considera religioso? 

 

Nada  0 1 2 3 4 Muito 

 

8. Escolaridade: 

 

 Ensino fundamental completo   Ensino médio completo 

 Superior incompleto     Superior completo 
Qual o curso_______________  Qual o curso___________     

 Pós-graduação  

Qual a área _______________ 
 

10. Atualmente está em um relacionamento fixo (por exemplo, namoro ou noivado)?  

 

  Sim    Não Se sim, a quanto tempo? _______ 
 

11. Por favor, indique se você possui e a quantidade dos itens listados abaixo: 

 

Televisão 0        1       2      3        4 ou mais 

Aparelho de som 0        1       2      3        4 ou mais 

Banheiro 0        1       2      3        4 ou mais 

Automóvel 0        1       2      3        4 ou mais 

Empregada mensalista 0        1       2      3        4 ou mais 

Aspirador de pó 0        1       2      3        4 ou mais 

Máquina de lavar roupa 0        1       2      3        4 ou mais 

Aparelho de DVD 0        1       2      3        4 ou mais 

Geladeira 0        1       2      3        4 ou mais 

Freezer (aparelho independente ou parte da geladeira duplex) 0        1       2      3        4 ou mais 

Máquina de lavar pratos 0        1       2      3        4 ou mais 

Banheira 0        1       2      3        4 ou mais 

Piscina 0        1       2      3        4 ou mais 
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ANEXO IX – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Prezado (a) colaborador (a), 

 

Estamos realizando uma pesquisa no estado da Paraíba com o propósito de conhecer possíveis 

fatores contribuintes para a explicação de comportamentos sociais. Para efetivação do estudo, gostaríamos 
de contar com sua colaboração respondendo este questionário. 

Por favor, leia atentamente as instruções deste caderno e marque a resposta que mais se aproxima 

com o que você pensa e/ou faz, sem deixar qualquer das questões em branco. 
Para que você possa respondê-lo com a máxima sinceridade e liberdade, queremos lhe garantir o 

caráter anônimo e confidencial de todas as suas respostas. Contudo, antes de prosseguir, de acordo com o 

disposto nas resoluções 196/96 e 251/97 do Conselho Nacional de Saúde, faz-se necessário documentar 
seu consentimento.  

Por fim, nos colocamos a sua inteira disposição no endereço acima para esclarecer qualquer dúvida 

que necessite.  

 

Desde já, agradecemos sua colaboração. 

 
 

 

 

 

 

 

Termo de Consentimento 

 

Assinando este termo, estou concordando em participar do estudo acima mencionado, sob a coordenação 

do Prof. Dr. Valdiney V. Gouveia, do Programa de Pós-graduação em Psicologia Social.  

João Pessoa, ____de ____________ de ______. 

 

____________________________________________ 
Assinatura do participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CCHLA – DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

DOUTORADO INTEGRADO EM PSICOLOGIA SOCIAL 

CEP 58.051-900 – João Pessoa - PB 

Tel.: 83 3216 7924 / Fax: 83 3216 7064 
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ANEXO X – TERMO DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO XI – 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 pretende 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 Importante Pouco Importante 
Mais ou menos 

Importante 

Bastante 

Importante 

Totalmente 

Importante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. Bem sucedida 1 2 3 4 5  11. Sexy 1 2 3 4 5 

02.  Bom caráter 1 2 3 4 5  12. Atenciosa 1 2 3 4 5 

03. Bonita 1 2 3 4 5  13. Decidida 1 2 3 4 5 

04. Carinhosa 1 2 3 4 5  14. Caseira 1 2 3 4 5 

05. Companheira 1 2 3 4 5  15. Sarada 1 2 3 4 5 

06. Amável 1 2 3 4 5  16. Estudiosa 1 2 3 4 5 

07. De boa família 1 2 3 4 5  17. Boa forma 1 2 3 4 5 

08.  Gentil 1 2 3 4 5  18. Tolerante 1 2 3 4 5 

09.  Solidária 1 2 3 4 5  19. Determinada 1 2 3 4 5 

10.  Culta 1 2 3 4 5  20. Sensível 1 2 3 4 5 
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ANEXO XII – QUESTIONÁRIO DOS VALORES BÁSICOS 
 

INSTRUÇÕES. Por favor, leia atentamente a lista de valores descritos a seguir, considerando seu 

conteúdo. Utilizando a escala de resposta abaixo, indique com um número no espaço ao lado de cada valor 
o grau de importância que este tem como um princípio que guia sua vida.  

 

1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente 

não 

importante 

Não 

importante 

Pouco 

importante 

Mais ou 

menos 

importante 

Importante Muito 

importante 

Totalmente 

importante 

 

01.____APOIO SOCIAL. Obter ajuda quando a necessite; sentir que não está só no mundo. 

02.____ÊXITO. Obter o que se propõe; ser eficiente em tudo que faz. 

03.____SEXUALIDADE. Ter relações sexuais; obter prazer sexual. 

04.____CONHECIMENTO. Procurar notícias atualizadas sobre assuntos pouco conhecidos; tentar 

descobrir coisas novas sobre o mundo. 

05.____EMOÇÃO. Desfrutar desafiando o perigo; buscar aventuras. 

06.____PODER. Ter poder para influenciar os outros e controlar decisões; ser o chefe de uma equipe. 

07.____AFETIVIDADE. Ter uma relação de afeto profunda e duradoura; ter alguém para compartilhar 
seus êxitos e fracassos. 

08.____RELIGIOSIDADE. Crer em Deus como o salvador da humanidade; cumprir a vontade de Deus. 

09.____SAÚDE. Preocupar-se com sua saúde antes de ficar doente; não estar enfermo. 

10.____PRAZER. Desfrutar da vida; satisfazer todos os seus desejos. 

11.____PRESTÍGIO. Saber que muita gente lhe conhece e admira; quando velho receber uma 

homenagem por suas contribuições. 

12.____OBEDIÊNCIA. Cumprir seus deveres e obrigações do dia a dia; respeitar aos seus pais e aos mais 
velhos. 

13.____ESTABILIDADE PESSOAL. Ter certeza de que amanhã terá tudo o que tem hoje; ter uma vida 

organizada e planificada. 

14.____CONVIVÊNCIA. Conviver diariamente com os vizinhos; fazer parte de algum grupo, como: 

social, esportivo, entre outros. 

15.____BELEZA. Ser capaz de apreciar o melhor da arte, música e literatura; ir a museus ou exposições 

onde possa ver coisas belas. 

16.____TRADIÇÃO. Seguir as normas sociais do seu país; respeitar as tradições da sua sociedade. 

17.____SOBREVIVÊNCIA. Ter água, comida e poder dormir bem todos os dias; viver em um lugar com 

abundância de alimentos. 

18.____MATURIDADE. Sentir que conseguiu alcançar seus objetivos na vida; desenvolver todas as suas 

capacidades. 

 
 


