
Homens exigentes na escolha amorosa  

Assumir postura passiva na hora da conquista pode tornar as pessoas mais rigorosos com 
possível parceiro. 

Em numerosos estudos sobre encontros “às escuras” – marcados pela internet ou 
intermediados por agências de namoros -– as mulheres em geral se mostraram mais seletivas 
do que os homens ao considerar as características de alguém para um segundo encontro.  

Elas precisam devem ser exigentes porque, de acordo com a tão repetida teoria evolucionária, 
investem mais em um parceiro que tenha predicados suficientes para ajudá-las a manter a 
prole. Mas quando os pesquisadores fizeram um estudo curioso.  

Convidaram pessoas de ambos os sexos, interessados em encontrar companheiros para um 
encontro. Eles permaneciam em mesas alinhadas e as moças sentavam-se a sua frente para 
uma conversa rápida. Após alguns poucos minutos de conversa, sob o comando de um dos 
coordenadores do experimento, elas se levantavam e passavam à mesa seguinte, onde 
conheciam outro possível pretendente. Em geral, nesse tipo de encontro, comum nos Estados 
Unidos, há uma inversão: são as mulheres que permanecem paradas, enquanto os homens a 
mudam de lugar. 

 Os pesquisadores notaram que, quando são eles que ficam sentados (numa posição mais 
passiva e precisam lidar com a aproximação feminina, como se fossem elas que tomassem a 
iniciativa) eles se tornam mais seletivos. Segundo os pesquisadores, é possível dizer que ao 
serem “assediados”, representantes dos dois sexos se mostram igualmente exigentes, o que 
sugere que normas sociais e pistas físicas podem ter um papel subestimado na escolha dos 
parceiros.  

Talvez esse seja um dos fatores que contribuem para que para muitos homens tenham tantas 
dificuldades para aceitar a tomada de iniciativa por parte das mulheres na hora da conquista: 
ser “escolhido” oferece mais opções de dizer “não”. 
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