
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

Cristina Perin 

 

 

 

 

Julgamento de atratividade facial por mulheres durante o ciclo menstrual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIBEIRÃO PRETO - SP 

JULHO 2014 



 

 

CRISTINA PERIN 

 

 

 

 

 

Versão corrigida 

 

 

 

 

 

Julgamento de atratividade facial por mulheres durante o ciclo menstrual 

 

 

 

Tese apresentada à Faculdade de Filosofia Ciências e 

Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo, como parte dos requisitos para obtenção do 

grau de Doutor em Ciências.   

Área de Concentração: Psicobiologia   

Orientador: Prof. Dr. Sérgio Sheiji Fukusima 

 

 

 

 

 

 

RIBEIRÃO PRETO - SP 

JULHO 2014 

 



 

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 

convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.                

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA    

Cristina Perin   

        Julgamento de atratividade facial por mulheres durante o ciclo menstrual; 

orientador  Prof. Dr. Sérgio Sheiji Fukusima.— Ribeirão Preto, 2014.             49 f.   

       Tese (Doutorado) - Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto - 

Universidade de São Paulo. Área de Concentração: Psicobiologia.    

        1. Atratividade facial  2. Ciclo menstrual  3. Percepção facial  4. Hormônios 

ovarianos  5. Ovulação. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Lina María Perilla-Rodríguez que 

sempre esteve ao meu lado me guiando por entre 

os obstáculos e a Patrícia Consolo que nunca 

me deixou sozinha, principalmente nos 

momentos de maior escuridão.  

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

Ao Prof. Dr. Sérgio Sheiji Fukusima, por ter me orientado em minha pesquisa e pelos 

ensinamentos.   

Aos professores Cesar A. Galera, Luciana Maria da Silva e Silvio Morato pelas 

contribuições ao trabalho.   

Ao Prof. Dr. Rui Ferriani e todo o grupo do laboratório de Ginecologia e Obstetrícia do 

HC-FMRP pelo apoio, boa disposição e disponibilização dos equipamentos.   

A minha família por todo apoio e compreensão.   

Agradeço ao meu marido Derek que esteve sempre ao meu lado. 

Agradeço a Lina pelo companheirismo, profissionalismo exemplar, apoio e mais do que 

tudo pela imensa amizade. É uma pessoa que admiro. 

Aos colegas do meu laboratório Paty, Lívia, Elisa e Rui pelos ensinamentos e toda ajuda. 

Agradeço em especial a Paty, que sempre contribuiu muito, me apoiando e orientando até o 

último momento. 

Agradeço em especial a todas participantes que se voluntariaram e ajudaram na minha 

pesquisa, pois sem elas nada disso seria possível.  

Ao Igor pelo apoio e paciência em todas as questões técnicas durante o meu doutorado.   

Agradeço à CAPES pelo apoio financeiro.   

Por fim, agradeço a todos meus amigos que me iluminam minha vida e me enchem de 

esperança para correr atrás dos meus sonhos. 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

Este projeto teve por objetivo investigar se existem diferenças nos julgamentos de 

atratividade de faces masculinizadas e feminilizadas entre mulheres durante a etapa 

folicular tardia e na etapa luteal (fases do ciclo menstrual) e se estas se correlacionam às 

alterações dos níveis hormonais. Foram incluídas 30 mulheres voluntárias, na faixa etária 

de 18 a 42 anos com ciclos menstruais regulares, com duração entre 24 e 33 dias, sem uso 

de anticoncepcional hormonal (AH). Foram utilizados para a avaliação da atratividade 

facial dois protótipos faciais: um de uma face feminina e outro de face masculina. De cada 

um desses protótipos foram confeccionadas mais quatro faces, cujos traços de duas foram 

masculinizados e das outras duas foram feminilizados em diferentes graus. Foram 

realizadas duas sessões experimentais para cada participante. A primeira sessão foi na etapa 

folicular tardia do ciclo menstrual e a segunda na etapa luteal do ciclo. Em cada sessão, a 

participante era instruída a ordenar decrescentemente as faces conforme o quão atraente 

cada uma lhe parecerá. Em seguida a participante classificava as faces em três grupos: 

“Amigo”, “Inimigo” e “Amante”. Posteriormente foi colhida a amostra de sangue para 

posteriores análises dos níveis hormonais. Ou seja, tanto na etapa folicular tardia quanto na 

luteal, as participantes avaliaram as imagens das faces e doaram uma amostra de sangue.  

As frequências foram comparadas e verificou-se que para as faces masculinas 

masculinizadas e a face neutra foram consideradas as mais atraentes na fase folicular tardia 

e na fase lútea.  Na fase folicular tardia, para as faces masculinas, quanto mais 

masculinizadas elas forem, maior sua pontuação no grupo “Amante”. Na fase lútea, a face 

original masculina e todas as faces masculinas masculinizadas foram mais frequentemente 

classificadas ao grupo “Amante”, mas a face 50% masculinizada teve um aumento na 

qualificação de “Inimigo”.  E finalmente, não foi verificada uma correlação entre os níveis 

hormonais e a preferência por faces mais masculinizadas ou feminilizada. Não foi 

evidenciada uma mudança significativa na preferência do julgamento das faces; 

observando-se que existe sempre uma preferência por faces mais masculinizadas para faces 

masculinas, e preferência por faces mais feminilizadas para faces femininas, independente 

das fases do ciclo menstrual. 

 



Palavras-chave: Atratividade facial feminina. Ciclo menstrual. Percepção facial. Hormônios 

ovarianos. Ovulação. 

 



ABSTRACT 

 

This project aimed to investigate whether there are differences in attractiveness 

judgments of masculinized and feminized faces by women during the late follicular and the 

luteal phases (phases of the menstrual cycle) and whether these judgments correlate with 

hormonal level changes. Thirty women with age between 18 and 42 years old, with regular 

menstrual cycles lasting between 24 and 33 days, and without use of hormonal 

contraceptive (AH) were volunteers in this study. Stimuli were images of a female and a 

male prototypical faces that by computer morphing technique generated other faces with 

exaggeration of the gender traits by 25% and 50%. Two experimental sessions, the first in 

the late follicular phase and the second in the luteal phase, were conducted for each 

participant to judge the attractiveness of the faces, sorting them from the highest to lowest 

attractive. Finishing this task, the participant classified the faces into three groups: 

"Friend", "Enemy" or "Lover."  After each session in both menstrual phases blood sample 

of the participant was collected for further hormone level analysis. The masculinized male 

face and the original male face were chosen as more attractive in the follicular phase and 

the late luteal phase.  Besides, in the late follicular phase, the more masculinized are the 

male faces, the higher is their score into the "Lover" group. In the luteal phase, also all 

masculinized and the original male faces were classified more frequently into the “Lover” 

group, but also the 50% masculinized male face was more frequently classified into the 

“Enemy” group. And finally, there was no correlation between hormone levels and 

preference for more masculinized or more feminized faces. Then, there is no evidence that 

hormonal levels change the face preferences. There was always a preference for 

masculinized faces to male faces, and preference for feminized faces for female faces, 

regardless of the menstrual cycle phases. 

                                             

Key words: Female facial attractiveness. Menstrual cycle. Face perception. Ovarian 

hormones. Ovulation 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS (rever numeração das páginas) 

 

FIGURA 1 – Metodologia utilizada para medir o comprimento do dedo indicador e anelar para obter a taxa 

2D:4D................................................................................................................................................................10 

 

FIGURA 2. Gráfico com as frequências de escolhas das faces masculinas, na fase folicular tardia, 

consideradas mais e menos atraentes, referente ao grau de feminlização e masculinização, sendo f50% a face 

50% feminilizada, f25% a face 25% feminilizada, Neutra o protótipo da face sem modificações, m25 a face 

com 25% de masculinização e m50% a face com 50% de masculinização.......................................................13 

 

FIGUERA 3. Gráfico com as frequências de escolhas das faces masculinas, na fase luteal, consideradas mais 

e menos atraentes, referente ao grau de feminlização e masculinização, sendo f50% a face 50% feminilizada, 

f25% a face 25% feminilizada, Neutra o protótipo da face sem modificações, m25 a face com 25% de 

masculinização e m50% a face com 50% de masculinização...........................................................................14 

 

FIGURA 4. Gráfico com as freqüências de escolhas das faces femininas, na fase folicular tardia, consideradas 

mais e menos atraentes, referente ao grau de feminlização e masculinização, sendo f50% a face 50% 

feminilizada, f25% a face 25% feminilizada, Neutra o protótipo da face sem modificações, m25 a face com 

25% de masculinização e m50% a face com 50% de masculinização..............................................................14 

 

FIGURA 5. Gráfico com as frequências de escolhas das faces femininas, na fase luteal, consideradas mais e 

menos atraentes, referente ao grau de feminlização e masculinização, sendo f50% a face 50% feminilizada, 

f25% a face 25% feminilizada, Neutra o protótipo da face sem modificações, m25 a face com 25% de 

masculinização e m50% a face com 50% de masculinização...........................................................................15 

 

FIGURA 6. Gráfico da frequência do grau de atratividade, nas fases folicular tardia e luteal, comparado com 

o grau de feminilização e masculnização da face masculina, sendo f50% a face 50% feminilizada, f25% a face 

25% feminilizada, Neutra o protótipo da face sem modificações, m25 a face com 25% de masculinização e 

m50% a face com 50% de masculinização......................................................................................................16 

 

FIGURA 7. Gráfico da frequência do grau de atratividade, nas fases folicular tardia e luteal, comparado com 

o grau de feminilização e masculnização da face feminina, sendo f50% a face 50% feminilizada, f25% a face 

25% feminilizada, Neutra o protótipo da face sem modificações, m25 a face com 25% de masculinização e 

m50% a face com 50% de masculinização.....................................................................................................16 

 

FIGURA 8. Gráfico da mediana das notas referentes a personalidade da face masculina, na fase folicular 

tardia, sendo f50% a face 50% feminilizada, f25% a face 25% feminilizada, Neutra o protótipo da face sem 

modificações, m25 a face com 25% de masculinização e m50% a face com 50% de masculinzação.........17 

 

FIGURA 9. Figura 9. Gráfico da mediana das notas referentes a personalidade da face feminina, na fase 

folicular tardia, sendo f50% a face 50% feminilizada, f25% a face 25% feminilizada, Neutra o protótipo da 

face sem modificações, m25 a face com 25% de masculinização e m50% a face com 50% de 

masculinização............................................................................................................... ................................18 

 

FIGURA 10. Gráfico da mediana das notas referentes a personalidade da face masculina, na fase luteal sendo 

f50% a face 50% feminilizada, f25% a face 25% feminilizada, Neutra o protótipo da face sem modificações, 

m25 a face com 25% de masculinização e m50% a face com 50% de masculinização................................18 

 

FIGURA 11. Gráfico da mediana das notas referentes a personalidade da face feminina, na fase luteal sendo 

f50% a face 50% feminilizada, f25% a face 25% feminilizada, Neutra o protótipo da face sem modificações, 

m25 a face com 25% de masculinização e m50% a face com 50% de masculinização................................19 

 

FIGURA 12. Gráfico das médias da taxa 2D:4D e a atratividade para face masculina e feminina considerada 

mais atraente, sendo FFT a fase folicular tardi, FL a fase luteal, f50% a face 50% feminilizada, f25% a face 



25% feminilizada, Neutra o protótipo da face sem modificações, m25 a face com 25% de masculinização e 

m50% a face com 50% de masculinização.........................................................................................................19 

 

FIGURA 13. Gráfico da face masculina com as médias das escalas de depressão e ansiedade para as faces 

consideradas mais atraentes na fase folicular tardia (FFT), onde: BAI é a escala de ansiedade de Beck, BDI é 

a escala de depressão de Beck, EAR é a escala de ansiedade de Rosemberg e AEC é a escala de ansiedade 

coletiva.  Sendo:  f50% a face 50% feminilizada, f25% a face 25% feminilizada, Neutra o protótipo da face 

sem modificações, m25 a face com 25% de masculinização e m50% a face com 50% de masculinização....20 

 

FIGURA 14. Gráfico da face masculina com as médias das escalas de depressão e ansiedade das faces 

consideradas mais atraentes na fase lútea (FL), onde: BAI é a escala de ansiedade de Beck, BDI é a escala de 

depressão de Beck, EAR é a escala de ansiedade de Rosemberg e AEC é a escala de ansiedade coletiva.  

Sendo: f50% a face 50% feminilizada, f25% a face 25% feminilizada, Neutra o protótipo da face sem 

modificações, m25 a face com 25% de masculinização e m50% a face com 50% de masculinização........... 21 

 

FIGURA 15. Gráfico da face feminina com as médias das escalas de depressão e ansiedade para as faces 

consideradas mais atraentes na fase folicular tardia (FFT), onde: BAI é a escala de ansiedade de Beck, BDI é 

a escala de depressão de Beck, EAR é a escala de ansiedade de Rosemberg e AEC é a escala de ansiedade 

coletiva.  Sendo: f50% a face 50% feminilizada, f25% a face 25% feminilizada, Neutra o protótipo da face 

sem modificações, m25 a face com 25% de masculinização e m50% a face com 50% de masculinização.... 21 

 

FIGURA 16. Gráfico da face feminina com as médias das escalas de depressão e ansiedade das faces 

consideradas mais atraentes na fase lútea (FL), onde: BAI é a escala de ansiedade de Beck, BDI é a escala de 

depressão de Beck, EAR é a escala de ansiedade de Rosemberg e AEC é a escala de ansiedade coletiva.  

Sendo: f50% a face 50% feminilizada, f25% a face 25% feminilizada, Neutra o protótipo da face sem 

modificações, m25 a face com 25% de masculinização e m50% a face com 50% de masculinização............22 

 

FIGURA 17. Gráfico com as médias dos níveis de progesterona e estrogênio das participantes em relação ás 

faces que elas consideraram a mais atraente tano na Fase Folicular Tardia (FFT). Sendo: Prog. a taxa de 

progesterona, Estr. a taxa de estrogênio, f50% a face 50% feminilizada, f25% a face 25% feminilizada, Neutra 

o protótipo da face sem modificações, m25 a face com 25% de masculinização e m50% a face com 50% de 

masculinização................................................................................................................................................ 23 

 

FIGURA 18. Gráfico com as médias dos níveis de progesterona e estrogênio das participantes em relação ás 

faces que elas consideraram a mais atraente tano na Fase Luteal (FL). Sendo: Prog. a taxa de progesterona, 

Estr. a taxa de estrogênio, f50% a face 50% feminilizada, f25% a face 25% feminilizada, Neutra o protótipo 

da face sem modificações, m25 a face com 25% de masculinização e m50% a face com 50% de 

masculinização................................................................................................................................................ 24 

 

 

LISTA DE TABELAS 
 

 

TABELA 1. Tabela com as médias dos níveis de progesterona e estrogênio das participantes em relação ás 

faces que elas consideraram a mais atraente tano na face folicular tardia (FFT), quanto na fase lútea (FL). 

Sendo: f50% a face 50% feminilizada, f25% a face 25% feminilizada, Neutra o protótipo da face sem 

modificações, m25 a face com 25% de masculinização e m50% a face com 50% de masculinização............24 

 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

 

FSH ............Hormônio Luteinizante. 

LH ..............Hormônios Folículo Estimulante. 

2D:4D.........Taxa encontrada pela divisão do comprimento do dedo anular e indicador. 



SUMÁRIO (rever numeração das páginas) 

 

1 INTRODUÇÃO..........................................................................................................01 

1.1 Atratividade facial.....................................................................................................01 

1.2 Fisiologia sexual feminina.........................................................................................03 

1.3 Justificativa................................................................................................................05 

2 OBJETIVOS...............................................................................................................07 

3 MÉTODO....................................................................................................................08 

3.1 Participantes...............................................................................................................08 

3.2 Equipamentos e coleta de dados................................................................................08 

3.3 Análise hormonal.......................................................................................................10 

3.4 Procedimentos...........................................................................................................11 

3.4.1. Aplicação de Escala de Auto-Estima.....................................................................11 

3.4.2. Julgamentos de atratividade...................................................................................11 

3.4.3. Coleta de sangue....................................................................................................12 

3.5 Análise dos dados......................................................................................................12 

4 RESULTADOS...........................................................................................................13 

4.1. Grau de atratividade..................................................................................................13 

4.2. Grau de personalidade..............................................................................................16 

4.3. Taxa 2D:4D..............................................................................................................19 

4.4. Escalas de ansiedade e depressão.............................................................................20 

4.5. Análises hormonais...................................................................................................22 

5 DISCUSSÃO...............................................................................................................25 

5.1. Discussão dos resultados..........................................................................................25 

5.2. Conclusão final.........................................................................................................26 

6 REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA..........................................................................29 

ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO.........37 

ANEXO B – QUESTIOÁRIO......................................................................................40 

ANEXO C - ESCALA DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO.......................................41 

ANEXO D – FACES PROTOTÍPICAS......................................................................47 

ANEXO E – TABELA DE DADOS BRUTOS DAS RESPOSTAS DAS 

PARTICIPANTES.........................................................................................................48 

ANEXO F – TABELA DE DADOS BRUTOS DAS RESPOSTAS DAS 

PARTICIPANTES DAS ESCALAS DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO................49 

ANEXO G – ARTIGO DIFERENÇAS INDIVIDUAIS EM MULHERES NA 

AVALIAÇÃO DA ATRATIVIDADE FACIAL: UM ESTUDO DE REVISÃO.....50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Atratividade facial 

 

A face humana proporciona um grande número de sinais visuais. Embora os 

julgamentos sobre atratividade facial sejam consistentes através de vários estudos, mesmo 

inter-culturalmente, existem várias controvérsias ao redor das tentativas para identificar os 

elementos faciais responsáveis da atratividade facial (GRAMMER; THORNHILL, 1995; 

FINK; PENTON-VOAK, 2002).  

 Parece existir alguma influência da beleza física sobre a escolha do parceiro. Alguns 

estudos verificaram que hormônios moduladores da face durante a puberdade sinalizam, 

através de mudanças específicas, uma informação biológica importante sobre o potencial 

parceiro proporcionando uma maior atratividade facial (FORBES, 1975).  

Durante a puberdade garotos e garotas sofrem mudanças visíveis em seus corpos e 

essa metamorfose deve-se primariamente à exposição a hormônios esteróides. Sobre os 

efeitos dos altos níveis de estrogênio, uma mulher jovem muda o formato de seus lábios, 

peitos, quadris e dedos, enquanto um homem jovem adquire, pela ativação de andrógenos, 

um queixo e ossos largos, aumento de peso, entre outras características (FORBES, 1975; 

TANNER, 1990; GRUMBACH, 2000). Sendo assim, a atratividade da face feminina é 

devida a características que indiquem altos níveis de estrogênios na puberdade (lábios 

grossos) e baixos níveis de androgênio (queixo pequeno e olhos grandes) (JOHNSTON et 

al., 2001).  

Já no caso da atratividade da face masculina estudos verificaram que as mulheres 

têm preferências por faces mais masculinizadas, principalmente durante a ovulação no ciclo 

menstrual. Essas combinações de hormônios parecem ser responsáveis pela indicação de 

alta fertilidade ou “bons genes”, além de passar a mensagem de traços de personalidade 

como uma pessoa controladora, egoísta, bom pai, confiável e etc. (PERRET; 

YOSHIKAWA, 1994; PENTON-VOAL et al., 1999; JOHNSTON et al., 2001; 

JASIENSKA et al., 2004; SEFCEK et al., 2007). Porém, para que essas características 

sejam efetivas para a atratividade, elas precisam eliciar uma resposta emocional ou 

cognitiva no observador. Sendo assim, a eficácia desse display pode também ser 

influenciada pela percepção, a qual é modulada por certos níveis hormonais tanto durante o 
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desenvolvimento do embrião quanto na puberdade (JOHNSTON, 2006).  

O cérebro, como o resto de nosso corpo, acaba se adaptando ao meio, gerando 

respostas a problemas que possam afetar o sucesso reprodutivo do indivíduo 

(THORNHILL; GANGESTAD, 1999). A psicologia evolutiva propõe que essas 

preferências podem estar relacionadas com a saúde do individuo, sugerindo que os 

humanos evoluíram para ver certos elementos como atrativos porque eles foram exibidos 

por indivíduos saudáveis. A seleção natural deveria favorecer características que: 1) 

identificam certos sinais que variam com o “valor genético” do parceiro e 2) consideram 

atraente tais sinais que conotam maior sucesso reprodutivo. Mesmo assim, a questão 

permanece como elementos que somente são considerados atrativos em relação a outros, e 

não como se eles formassem uma configuração que assinala qualidade de parceiro. Além 

disso, recentemente alguns pesquisadores explicaram a existência de preferências em 

termos de diferenças individuais que são previsíveis (THORNHILL; GANGESTAD, 1999; 

FINK; PENTON-VOAK, 2002).  

Essa atratividade segue um padrão específico que influencia pela preferência do 

sexo oposto. Homens e mulheres concordam que conseguem julgar atrativas faces tanto do 

sexo feminino quanto do sexo masculino, porém estudos eletrofisiológicos indicam que 

somente faces atrativas do sexo oposto evocam respostas emocionais no cérebro dos 

observadores heterossexuais (JOHNSTON; OLIVER-RODRIGUES, 1997; AHARON et 

al. 2001). Tais diferenças nas respostas cerebrais entre os sexos ocorrem devido à exposição 

a andrógenos durante a formação cerebral. De acordo com o modelo padrão de 

diferenciação do cérebro dos mamíferos, mudanças nessas percepções devêm-se a 

alterações nas taxas hormonais que feminiliza ou masculiniza o desenvolvimento do 

embrião (MATSUMOTO, 2000). 

Tal padrão já foi observado em estudos com homossexuais (MARTIN; NGUYEN, 

2004) e outros autores propõem que mesmo pequenas alterações à exposição de andrógenos 

possam modificar a preferência sexual (SCARBROUGH; JOHNSTON, 2005). Sendo 

assim, o fitness reprodutivo não seria o responsável pela preferência sexual e sim a resposta 

neural modulada pelos hormônios (KRANZ; ISHAI, 2006).  

Uma marca que demonstra essa afirmação é a taxa entre os dedos indicador e anelar 

(2D:4D). Essa taxa é menor em homens do que em mulheres e existem evidências que 
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mulheres homossexuais possuem uma taxa menor do que em mulheres heterossexuais. 

Esses resultados podem significar uma maior exposição aos andrógenos fetais (WILLIAMS 

et al. 2000; BROEN et al. 2001). Sendo assim, é possível afirmar que os níveis hormonais 

variam de pessoa para pessoa e que esse fato poderia influenciar na percepção facial. 

 Outras alterações hormonais, além das fetais e durante a transição da adolescência 

para a fase adulta, podem afetar a percepção da atratividade facial. As mulheres que se 

encontram na sua fase reprodutiva apresentam mudanças cíclicas hormonais que ocorrem 

mensalmente devido ao seu ciclo menstrual. Essas alterações hormonais além de 

proporcionarem mudanças nos traços faciais e no formato dos seus corpos, também 

influenciam na sua percepção visual. Estudos verificaram que mulheres que se encontram 

na fase folicular têm maior preferência por faces mais masculinizadas do que as mulheres 

que se encontram na fase luteal. Esses resultados mostram uma maior preferência das 

mulheres por faces mais masculinas, caracterizadas pela testosterona, o que indica um 

sistema inume mais forte, ou seja, características de “bons genes”. Porém, alguns artigos 

ainda debatem sobre tais resultados e esse tema tem proporcionado muitas controvérsias, 

provavelmente pela dificuldade de se conseguir coletar os dados no dia exato do pico de 

ovulação e não ovulação das participantes (CUNNINGHAM et al. 1990; PENTON-VOAK; 

PERRETT, 2000; JOHNSTON et al., 2001; JOHNSTON, 2006).  

Já outros pesquisadores afirmam haver diferenças individuais que não estão sendo 

avaliadas durante esses estudos.  

Segundo TOKUMARU (et al., 2010) os resultados mostraram diferenças 

significativas apenas quando as mulheres avaliavam fotografias de homens, atribuindo 

menor atratividade a homens associados à história de infidelidade. As diferenças entre 

homens e mulheres podem refletir mecanismos adaptativos para a avaliação da atratividade 

do sexo oposto relacionados às diferenças nos custos reprodutivos. Esses resultados são 

discutidos sob a perspectiva da Psicologia Evolucionista.  

 

1.2. Fisiologia sexual feminina 

 

Durante o ciclo menstrual a mulher passa por mudanças cíclicas, havendo mudanças 

nas taxas hormonais que acarretam em alterações físicas. Essas mudanças sinalizam que a 
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mulher se encontra na sua etapa fértil e a função desse ciclo é unicamente reprodutiva. Tais 

alterações se devem a liberações dos Hormônios Folículo Estimulante (FSH) e Luteinizante 

(LH), hormônios gonadotrópicos secretados pela hipófise. Esses hormônios começam a 

serem liberados na puberdade em quantidades menores, havendo um aumento significativo 

com o fim dessa etapa (GUYTON; HALL, 2006).  

Variações cíclicas na produção e concentrações de hormônios hipotalâmicos, 

hipofisários e ovarianos promovem a liberação de um óvulo maduro, desenvolvimento do 

endométrio, antecipando a fertilização, e o descarte do endométrio, quando não ocorre a 

fertilização, o que proporciona a menstruação (FARAGE; MAIBACH, 2006; GUYTON; 

HALL, 2006).  

Todo mês, durante o ciclo ovariano, há um aumento e diminuição tanto de FSH 

quanto de LH. A fase folicular, que ocorre na primeira metade do ciclo, é marcada por um 

aumento na produção de FSH e LH pela hipófise, estimulado pela liberação de Hormônio 

Liberador de Gonadotropina (GnRH) pelo hipotálamo. O aumento desses hormônios 

modula promove o crescimento e a maturação dos folículos dentro dos ovários, e a 

consequentemente a liberação do óvulo (FARAGE; MAIBACH, 2006; GUYTON; HALL, 

2006). 

Em uma mulher que possui um ciclo menstrual de 28 dias, considerado um ciclo 

idealizado, sua ovulação ocorre no 14° dia após o primeiro dia em que começa a 

menstruação. Esse evento ocorre porque aproximadamente a cada 28 dias, os hormônios 

gonadotrópicos liberados pela hipófise geram entre 8 e 12 novos folículos que começam a 

crescer nos ovários. Um desses folículos se desenvolve mais do que os outros, começando a 

secretar grandes quantidades de estrogênio até que finalmente madura e ovula no 14° dia do 

ciclo. O aumento gradual de estrogênio pelo folículo dominante inibe a retroalimentação 

dos folículos ovarianos restantes, proporcionando a sua involução (FARAGE; MAIBACH, 

2006; GUYTON; HALL, 2006).  

A luteinização ocorre depois das primeiras horas após a expulsão do óvulo. Esse é 

um processo mediante o qual as células secretoras do folículo que estão ovulando se 

desenvolvem em um corpo lúteo. Esta estrutura altamente secretora libera grandes 

quantidades de progesterona e estrógeno, que têm fortes efeitos sobre a hipófise, mantendo 

baixas as taxas de FSH e de LH. A involução do corpo lúteo só ocorre durante duas 
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semanas após a ovulação e se degenerando até perder sua função secretora. Isso faz com 

que ocorra uma grande queda dos hormônios ovarianos e a menstruação começa, iniciando-

se assim um novo ciclo ovariano (GUYTON; HALL, 2006).  

Estas mudanças cíclicas começam a cessar quando a mulher chega ao período de 

transição à menopausa, denominado perimenopausa. A menopausa ocorre em média em 

mulheres de 50 anos em sociedades industrializadas e é estabelecida somente após um ano 

desde o último período menstrual (FARAGE; MAIBACH, 2006).  

Tanto o estrogênio quanto a progesterona representam um índice exato de fertilidade 

ou saúde reprodutiva e a alterações nos níveis desses hormônios em cada fase do ciclo 

menstrual supostamente têm influência sobre a percepção e preferência facial do sexo 

oposto. Ao considerar essa suposição, assim, a escolha do parceiro ou parceira ocorreria 

devido a uma atratividade facial modulada por esses hormônios, que dependendo de seus 

níveis levam a mulher a ter preferência por faces mais feminilizadas ou masculinizadas 

(PERRET, MAY; YOSHIKAWA, 1994; PENTON-VOAL et al., 1999; JOHNSTON et al., 

2001; JASIENSKA et al., 2004; LAW SMITH et al., 2006; SEFCEK et al., 2007).  

 

1.3. Justificativa 

 

Pesquisadores já verificaram que os sistemas neurais distribuídos no cérebro 

humano modulam a percepção facial, proporcionando respostas programadas por fatores 

cognitivos como atenção, imagem visual e emocional (HAXBY et al., 2000; ISHAI et al., 

2000; VUILLEUMIER et al., 2001; ISHAI et al., 2002; ISHAI et al., 2004; IASHAI et al., 

2005). Entretanto, essas respostas programadas, uma delas a percepção da atratividade 

facial, podem ter alterações devidas às mudanças hormonais tanto durante a transição da 

adolescência quanto durante o ciclo menstrual da mulher (PENTON-VOAK; PERRETT, 

2000; JOHNSTON et al., 2001).  

A influência do ciclo menstrual no julgamento da atratividade é muito aceita e 

afirmada, porém, as diferenças entre homens e mulheres podem refletir mecanismos 

adaptativos para a avaliação da atratividade do sexo oposto relacionados às diferenças nos 

custos reprodutivos (TOKUMARU et al., 2010). O presente projeto foi desenvolvido para 

identificar se as mudanças hormonais do ciclo menstrual realmente afetam na decisão de 
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escolha por faces masculinizadas e feminilizadas e se outras variáveis, como autoestima e 

percepção de fatores de personalidade possam também influenciar nesse julgamento. Assim 

foi analisado o quanto as marcas faciais, devido à influência dos andrógenos, afeta na 

escolha do parceiro, visto que estas podem transmitir informações sobre os traços de 

personalidade da pessoa (Fator Amigo, Inimigo ou Amante). Diferenças hormonais podem 

influenciam na percepção desses traços, sendo assim interessante a averiguação de tal 

influência (JOHNSTON et al., 2001; JOHNSTON, 2006). 

 Além disso, foi analisada a correlação entre a taxa 2D:4D e a preferência facial, 

visto que, segundo alguns autores, essa taxa é influenciada pelos níveis de androgênio 

durante o desenvolvimento do embrião e que essas taxas seriam diferentes entre mulheres 

(WILLIANS et al., 2000; BROWN et al., 2002). Essa medida foi feita para se comparar 

com os níveis hormonais e verificar se essa taxa pode ser usada como medida hormonal 

para próximos estudos. 

Os resultados encontrados foram de grande importância para averiguar, comparando 

com outros estudos, a influência dos hormônios no comportamento sexual humano. Ainda 

há controvérsias sobre a influência dos hormônios no comportamento sexual e vários 

estudos mostram a necessidade de aprofundamento no tema para que se haja uma melhor 

compreensão desse comportamento (MEYER-BAHLBURG, 1977; MEYER-BAHLBURG, 

1979; RHMAN, 2005; JOHNSTON, 2006; KRANZ; ISHAI, 2006).  
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2. OBJETIVOS 

 

Analisar o julgamento de atratividade para faces masculinizadas e feminilizadas 

entre mulheres durante duas etapas do ciclo menstrual (folicular tardia e luteal) e avaliar a 

relação entre as alterações hormonais e as diferentes percepções faciais. 

Verificar se outras variáveis, como autoestima e percepção de personalidade possam 

influenciar no julgamento da atratividade facial. 
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3. MÉTODO 

 

3.1. Participantes 

 

Neste estudo foram incluídas trinta mulheres voluntárias na faixa etária de 18 a 42 

anos de idade, independente da raça ou paridade. Todas tinham ciclos menstruais regulares, 

com duração entre 24 e 33 dias, sem uso de anticoncepcional hormonal (AH) ou qualquer 

medicação que possa interferir no eixo hipotálamo-hipófise-ovariano. 

Essas participantes foram recrutadas através de anúncios que foram deixados nos 

murais da Universidade (USP – Ribeirão Preto), via rede de e-mail e convite verbal.  

Todas as participantes leram e assinar o termo de consentimento livre e esclarecido 

(ANEXO A) conforme as normas vigentes no Brasil sobre experimentos com humanos. 

Todas as informações pessoais foram mantidas em caráter confidencial, não havendo a 

identificação da participante, respeitando sua privacidade. O presente estudo não acarretou 

nenhum prejuízo psicológico, moral ou de qualquer outra natureza aos participantes. 

Critérios de Exclusão: presença de gravidez nos últimos seis meses prévios ao 

estudo. Foram excluídas também as mulheres que estavam em período de peri-menopausa, 

que é o período de transição à menopausa (tipicamente este período começa depois dos 42 

anos). 

 

3.2. Equipamento e coleta de dados 

 

Das 30 mulheres voluntárias foram obtidas duas amostras de sangue: uma no 

período fértil e outra no período infértil do ciclo menstrual. As participantes responderam 

um questionário com perguntas sobre seu ciclo menstrual (ANEXO B) para que fosse 

determinado o dia da menstruação e a longitude do ciclo menstrual. 

No total foram recrutas 73 participantes das quais 30 concluíram o experimento, 53 

desistiram por motivos diversos (8 começaram a tomar anticoncepcional, 1 engravidou, 1 

mudou de cidade, 28 pararam de responder aos e-mails, 15 não tinham o ciclo regulado). 

As amostras de sangue do período folicular tardia foram coletadas entre o 10.° e 

14.° dia do ciclo menstrual; e as amostras da fase luteal foram coletadas entre o 21.° e 25.° 
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dia do ciclo. Essas fases foram validas para ciclos que tenham uma duração de 28 dias, 

porém, nos casos que esse critério não seja satisfeito era subtraídos 14 dias da duração total 

do ciclo para determinar o último dia da fase folicular (HAVLÍČEK, 2006). 

As amostras de sangue das participantes foram coletadas na fase folicular tardia e 

luteal do ciclo menstrual no mesmo dia em que estas julgaram as faces prototipicas 

masculinizadas e feminilizadas. A coleta do sangue foi realizada no Laboratório de 

Ginecologia e Obstetrícia do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do HCFMRP-

USP. Em cada sessão do experimento foi aplicada a escalas de auto-estima e depressão 

(ANEXO C), para que fosse identificado o nível de auto-estima das participantes, visto que 

indivíduos com baixa auto-estima possuem respostas diferentes à atratividade facial quando 

comparados com indivíduos com alta auto-estima (JOHNSTON et al., 2001; LIMA DE 

SOUZA, FERREIRA, 2005; ROSENBERG, 1989). 

Para obtenção dos julgamentos de atratividade facial foram utilizados dois 

protótipos faciais, um do sexo feminino e outro do sexo masculino, gerados pelo 

Laboratório de Percepção Facial da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 

Preto (USP) (MENDES, ARRAIS & FUKUSIMA, 2008). Para cada protótipo foram 

geradas mais quatro faces cujos traços faciais foram masculinizados e feminilizados por 

meio do software Elastic Reality, ampliando-se ou diminuindo-se as diferenças faciais entre 

homens e mulheres em graus de 25% e 50% de masculinização e de 25% e 50% de 

feminilização. Assim, tanto na etapa folicular tardia quanto na luteal, as participantes 

julgaram a atratividade das duas faces prototípicas originais e das oito outras modificadas 

pelos graus de masculinização ou feminilização (ANEXO D). 

Para verificar a influência dos andrógenos na percepção dos traços de personalidade 

de uma pessoa, foi pedido para a participante responder uma escala tipo Likert de cinco 

pontos para cada fator de personalidade (Amigo, Inimigo e Amante), onde o fator ‘Amigo’ 

foi considerar traços que passe a mensagem de uma pessoa prestativa, cooperativa, fiel, 

bom pai, saudável e inteligente. O fator ‘Inimigo’ foi considerar traços que passe a 

mensagem de uma pessoa controladora, manipuladora, egoísta, dominante e impulsiva. Já 

para o fator ‘Amante’ foi considerar traços que passe a mensagem de uma pessoa atraente 

fisicamente, excitante sexualmente, saudável, protetora e sedutora (JOHNSTON et al., 

2001; JOHNSTON, 2006). 
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Para a análise da taxa 2D:4D foi utilizado um paquímetro, o comprimento dos dedos 

foi medido a partir da primeira ruga da falange proximal da palma até o topo do dedo 

(Figura 1) (LUTCHMAYA et al. 2004). Essa medida foi feita para se comparar com os 

níveis hormonais e verificar se essa taxa pode ser usada como medida hormonal para 

próximos estudos. 

 

Figura 1. Metodologia utilizada para medir o comprimento do dedo indicador e anelar 

para obter a taxa 2D:4D. 

 

 

3.3. Análise hormonal  

 

O ciclo ovariano humano possui uma unidade de análise biológica denominada ciclo 

menstrual. Existe uma variação entre 21 e 35 dias na longitude desse ciclo, mas a média é 

de 28 dias. A fase luteal é relativamente constante, ocorrendo em 14 dias desde a ovulação 

até a menstruação, sendo assim, a maior parte dessa variação na longitude do ciclo 

menstrual é devida à variação na fase folicular (COSTANZO, 1998; FARAGE; 
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MAIBACH, 2006; LITTLE et al., 2002). 

Durante a Fase Folicular existe um aumento na produção do hormônio estrógeno, 

preparando o revestimento uterino para a gestação. A maturação requer cerca de 14 dias a 

partir do primeiro dia sem menstruação. O período que ocorre a predominação do hormônio 

estrógeno é denominado como Fase Folicular Tardia, que ocorre aproximadamente do 8.º 

ao 14.º dia do ciclo, período precedente à ovulação. A Fase Luteal, onde ocorre a 

predominação do hormônio progesterona, ocorre desde o 14.º dia até o 28.º dia, finalizando 

com o começo da menstruação (BULLIVANT et al., 2004; COSTANZO, 1998; LITTLE et 

al., 2002). 

As dosagens de estrógeno foram realizadas no plasma na fase folicular tardia, no 

mesmo dia da realização do julgamento dos protótipos. A progesterona foi dosada no 

plasma na fase folicular tardia e na fase lútea, nos dias do julgamento dos protótipos. 

Ambas as dosagens foram realizadas pelo método de quimioluminescência, que combina 

anticorpos específicos com enzima amplificada, em um aparelho Immulite–Diagnostic 

Products Corporation (DPC) sistema randômico automatizado.  

 

3.4. Procedimento 

 

3.4.1. Aplicação de Escala de Auto-Estima 

 

Antes de começar a sessão experimental, cada participante preencheu as escalas de 

auto-estima e derpessão (ANEXO C) (SOUZA; FERREIRA, 2005; ROSENBERG, 1989). 

A aplicação desta escala de auto-estima é importante, pois um estudo prévio (FORGAS, 

WILLIAMS, WHEELER, 2001) demonstrou que a forma como as pessoas percebem a si 

mesmas, pode influenciar na forma como eles percebem aos outros. 

 

3.4.2. Julgamentos de atratividade 

 

Cada participante classificou dois grupos de fotos, impressas em folha de papel A4, 

ordenando-as desde mais atraente até menos atraente e depois a participante deu uma nota 

de 0 á 5 para o fator Amigo, Inimigo e Amante para cada face. A experimentadora deu as 
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instruções antes de começar a sessão experimental. E por fim, foi medido com um 

paquímetro o comprimento dos dedos anular e indicador, para análise da taxa 2D:4D. 

 

3.4.3. Coleta de sangue 

 

Foi feita a coleta de sangue no Hospital das Clínicas (HCRP) para a análise 

hormonal. Os ensaios foram realizados no Laboratório de Ginecologia e Obstetrícia do 

Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do HCFMRP-USP por pessoal especializado da 

área (detalhamento desse procedimento no tópico 2.2.3 Análise Hormonal). 

 

3.5. Análise de dados 

 

Foi feita uma análise da distribuição de frequência das respostas dos participantes 

tomando como critério as faces que forem escolhidas como as mais atraentes e as menos 

atraentes. 

Também foi feita uma análise da porcentagem dos hormônios (estrógeno e 

progesterona) para averiguar as etapas folicular tardia e luteal do ciclo menstrual de cada 

participante.  Assim possibilitando: analisar se haveria influência dos níveis hormonais na 

percepção da atratividade facial; fazer as correlações entre os níveis hormonais e os postos 

de ordenação de atratividade das faces prototípicas originais, masculinizadas e 

feminilizadas; e verificar a relação dessa preferência facial com a taxa 2D:4D. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Grau de atratividade 

 

 As respostas individuais da atratividade das participantes estão no Anexo E. 

Verificou-se, para a face masculina, na fase folicular tardia, que houve uma 

preferência das participantes pela face mais masculinizada (com 50% de masculinização), 

sendo escolhida mais que 50% das vezes (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Gráfico com as frequências de escolhas das faces masculinas, na fase folicular tardia, 

consideradas mais e menos atraentes, referente ao grau de feminlização e masculinização, sendo f50% 

a face 50% feminilizada, f25% a face 25% feminilizada, Neutra o protótipo da face sem modificações, 

m25 a face com 25% de masculinização e m50% a face com 50% de masculinização. 

 

Obtendo-se o mesmo resultado na fase luteal, a face considerada mais atraente foi a 

com masculinização de 50%, seguindo da face com a de masculinização de 25% e depois 

da face neutra. Tanto na fase folicular tardia, quanto na fase luteal, a face considerada a 

menos atraente foi a com feminilização de 50% (Figura 3). 
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Figura 3. Gráfico com as frequências de escolhas das faces masculinas, na fase luteal, consideradas 

mais e menos atraentes, referente ao grau de feminlização e masculinização, sendo f50% a face 50% 

feminilizada, f25% a face 25% feminilizada, Neutra o protótipo da face sem modificações, m25 a face 

com 25% de masculinização e m50% a face com 50% de masculinização. 

 

 Para a face feminina, na fase folicular tardia, a face considerada mais atraentes foi a 

com 50% (33,33% das escolhas), sendo seguida da 25% de feminilização e da neutra 

(28,57% das escolhas). Já a face considerada a menos atraente foi a com 50% de 

masculinização (Figura 4).  
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Figura 4. Gráfico com as freqüências de escolhas das faces femininas, na fase folicular tardia, 

consideradas mais e menos atraentes, referente ao grau de feminlização e masculinização, sendo 

f50% a face 50% feminilizada, f25% a face 25% feminilizada, Neutra o protótipo da face sem 

modificações, m25 a face com 25% de masculinização e m50% a face com 50% de masculinização. 

  

Na fase luteal, para as faces femininas, as faces consideradas as mais atraente foram 

a com 50 e 25% de feminilização, sendo escolhida mais de 33%  das vezes. Já a face 

considerada a menos atraente foi a com 50% de masculinização (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Gráfico com as frequências de escolhas das faces femininas, na fase luteal, consideradas mais 

e menos atraentes, referente ao grau de feminlização e masculinização, sendo f50% a face 50% 

feminilizada, f25% a face 25% feminilizada, Neutra o protótipo da face sem modificações, m25 a face 

com 25% de masculinização e m50% a face com 50% de masculinização. 

 

 Nenhuma diferença significativa foi encontrada quando foram comparados os graus 

de atratividade entre as fases folicular tardia e luteal, tanto para a face masculina (Figura 6), 

quanto para a face feminina (Figura 7). 
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Figura 6. Gráfico da frequência do grau de atratividade, nas fases folicular tardia e luteal, comparado 

com o grau de feminilização e masculnização da face masculina, sendo f50% a face 50% feminilizada, 

f25% a face 25% feminilizada, Neutra o protótipo da face sem modificações, m25 a face com 25% de 

masculinização e m50% a face com 50% de masculinização. 

 

 

 

 

Figura 7. Gráfico da frequência do grau de atratividade, nas fases folicular tardia e luteal, comparado 

com o grau de feminilização e masculnização da face feminina, sendo f50% a face 50% feminilizada, 

f25% a face 25% feminilizada, Neutra o protótipo da face sem modificações, m25 a face com 

25% de masculinização e m50% a face com 50% de masculinização. 
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 A diferença esperada no padrão de respostas nas diferentes fases também não foi 

encontrada, não havendo diferença significativa entre a escolha da face considerada mais 

atraente entre a fase folicular tardia e a luteal. 

 

4.2. Grau de personalidade 

 

 O grau de personalidade das faces teve diferença significativa para a face masculina, 

se tratando da personalidade ‘amante’, tanto na fase folicular tardia (p = 0,0001), quanto na 

fase luteal (p = 0,0001) (Figura 8 e Figura 9). Porém não foi encontrada nenhuma diferença 

significativa para as outras personalidades. 

Já para a face feminina houve somente diferença significativa para a personalidade 

inimigo (p= 0,003) na fase luteal (Figura 10 e Figura 11). 

Comparando as médias das notas de personalidade entre as fases folicular tardia e 

luteal, dadas para cada face, não foi encontrada diferença significativa tanto para face 

masculina, quanto para face feminina. 

 

 

Figura 8. Gráfico da mediana das notas referentes a personalidade da face masculina, na fase folicular 

tardia, sendo f50% a face 50% feminilizada, f25% a face 25% feminilizada, Neutra o protótipo da face 

sem modificações, m25 a face com 25% de masculinização e m50% a face com 50% de masculinização. 
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Figura 9. Gráfico da mediana das notas referentes a personalidade da face feminina, na fase folicular 

tardia, sendo f50% a face 50% feminilizada, f25% a face 25% feminilizada, Neutra o protótipo da face 

sem modificações, m25 a face com 25% de masculinização e m50% a face com 50% de 

masculinização. 

 

 

 

Figura 10. Gráfico da mediana das notas referentes a personalidade da face masculina, na fase luteal 

sendo f50% a face 50% feminilizada, f25% a face 25% feminilizada, Neutra o protótipo da face sem 

modificações, m25 a face com 25% de masculinização e m50% a face com 50% de masculinização. 
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Figura 11. Gráfico da mediana das notas referentes a personalidade da face feminina, na fase luteal 

sendo f50% a face 50% feminilizada, f25% a face 25% feminilizada, Neutra o protótipo da face sem 

modificações, m25 a face com 25% de masculinização e m50% a face com 50% de masculinização. 

 

4.3. Taxa 2D:4D 

 

 Não foi encontrada diferença significativa entre as taxas 2D:4D e a preferência por 

faces mais feminilizadas ou masculinizadas tanto para face masculina, quanto para face 

feminina (Figura 12). 
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Figura 12. Gráfico das médias da taxa 2D:4D e a atratividade para face masculina e feminina 

considerada mais atraente, sendo FFT a fase folicular tardi, FL a fase luteal, f50% a face 50% 

feminilizada, f25% a face 25% feminilizada, Neutra o protótipo da face sem modificações, m25 a face 

com 25% de masculinização e m50% a face com 50% de masculinização. 

 

 Não foi encontrada correlação entre a taxa 2D:4D e as escalas de ansiedade e 

depressão.  

 

4.4. Escalas de ansiedade e depressão 

 

 Apesar de verificar certa tendência nas respostas das participantes referente a 

preferência das faces e as escalas de ansiedade e depressão nas duas fases do ciclo 

(folicular tardia e luteal), não foi encontrada diferença significativa entre elas (Figuras, 13, 

14, 15 e 16). Os dados brutos dessas escalas podem ser verificados no Anexo F. 

 

 

Figura 13. Gráfico da face masculina com as médias das escalas de depressão e ansiedade para as faces 

consideradas mais atraentes na fase folicular tardia (FFT), onde: BAI é a escala de ansiedade de Beck, 

BDI é a escala de depressão de Beck, EAR é a escala de ansiedade de Rosemberg e AEC é a escala de 

ansiedade coletiva.  Sendo:  f50% a face 50% feminilizada, f25% a face 25% feminilizada, Neutra o 

protótipo da face sem modificações, m25 a face com 25% de masculinização e m50% a face com 50% 

de masculinização. 
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Figura 14. Gráfico da face masculina com as médias das escalas de depressão e ansiedade das faces 

consideradas mais atraentes na fase lútea (FL), onde: BAI é a escala de ansiedade de Beck, BDI é a 

escala de depressão de Beck, EAR é a escala de ansiedade de Rosemberg e AEC é a escala de ansiedade 

coletiva.  Sendo: f50% a face 50% feminilizada, f25% a face 25% feminilizada, Neutra o protótipo da 

face sem modificações, m25 a face com 25% de masculinização e m50% a face com 50% de 

masculinização. 

 

 

Figura 15. Gráfico da face feminina com as médias das escalas de depressão e ansiedade para as faces 

consideradas mais atraentes na fase folicular tardia (FFT), onde: BAI é a escala de ansiedade de Beck, 

BDI é a escala de depressão de Beck, EAR é a escala de ansiedade de Rosemberg e AEC é a escala de 

ansiedade coletiva.  Sendo: f50% a face 50% feminilizada, f25% a face 25% feminilizada, Neutra o 



22 

 

protótipo da face sem modificações, m25 a face com 25% de masculinização e m50% a face com 50% 

de masculinização. 

 

 

Figura 16. Gráfico da face feminina com as médias das escalas de depressão e ansiedade das faces 

consideradas mais atraentes na fase lútea (FL), onde: BAI é a escala de ansiedade de Beck, BDI é a 

escala de depressão de Beck, EAR é a escala de ansiedade de Rosemberg e AEC é a escala de ansiedade 

coletiva.  Sendo: f50% a face 50% feminilizada, f25% a face 25% feminilizada, Neutra o protótipo da 

face sem modificações, m25 a face com 25% de masculinização e m50% a face com 50% de 

masculinização. 

 

4.5. Análises hormonais 

 

Para corroborar supostos de normalidade foram comparados quantis da amostra em 

relação a quantis teóricos de uma distribuição normal. A quantificação dos hormônios foi 

comparada usando uma analise de ANOVA. Segundo as análises não houve diferença 

significativa entre as fases do ciclo o julgamento da atratividade. 

Analisando cada face em cada fase do ciclo, é possível verificar que não há grandes 

diferenças entre as taxas hormonais e a preferência das faces.  Na figura 17 é possível 

verificar que os niveis hormanais de progesterona são tão baixos que acabam não 
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aparecendo no gráfico, assim foi feito uma tabela com esses dados para que possam ser 

melhor visualizados (Tabela 1). Os níveis de estrogênio mostram mudança entre as faces, 

porém não foi encontrada uma correlação com o aumento desses hormônios e a preferencia 

da masculinização na fase folicular tardia, tanto na fase folicular tardia, quanto na fase 

luteal (Figura 18). 

  

 

Figura 17. Gráfico com as médias dos níveis de progesterona e estrogênio das participantes em relação 

ás faces que elas consideraram a mais atraente tano na Fase Folicular Tardia (FFT). Sendo: Prog. a taxa 

de progesterona, Estr. a taxa de estrogênio, f50% a face 50% feminilizada, f25% a face 25% 

feminilizada, Neutra o protótipo da face sem modificações, m25 a face com 25% de masculinização e 

m50% a face com 50% de masculinização. 
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Figura 18. Gráfico com as médias dos níveis de progesterona e estrogênio das participantes em relação 

ás faces que elas consideraram a mais atraente tano na Fase Luteal (FL). Sendo: Prog. a taxa de 

progesterona, Estr. a taxa de estrogênio, f50% a face 50% feminilizada, f25% a face 25% feminilizada, 

Neutra o protótipo da face sem modificações, m25 a face com 25% de masculinização e m50% a face 

com 50% de masculinização. 

 

 

Tabela 1. Tabela com as médias dos níveis de progesterona e estrogênio das participantes em relação ás 

faces que elas consideraram a mais atraente tano na face folicular tardia (FFT), quanto na fase lútea 

(FL). Sendo: f50% a face 50% feminilizada, f25% a face 25% feminilizada, Neutra o protótipo da face 

sem modificações, m25 a face com 25% de masculinização e m50% a face com 50% de masculinização. 

 

  

             

    Faces   

    50%F 25%F Neutra 25%M 50%M   

    Fase Folicular Tardia   

  Progesterona 0,47 0,74 0,40 0,95 0,59   

  Estrogênio 94,90 165,00 103,08 99,00 125,94   

    Fase Luteal   

  Progesterona 7,91 8,12 6,97 5,23 5,87   

  Estrogênio 98,90 165,00 164,33 104,20 128,65   
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5. DISCUSSÃO 

 

5.1. Discussão dos resultados 

 

A face masculina com 50% de masculinização foi considerada mais atraente, já para 

a face feminina, as mulheres tendem a achar mais atraente quanto maior o grau de 

feminilização. Essa tendência segue a hipótese de que a preferência por faces masculiniza 

está relacionada a procura de uma melhor genética para os descendentes, já que faces mais 

masculinizadas mostra um maior nível de testosterona no organismo, o que significa um 

melhor sistema imune  (Jonston, 2006; Penton-Voak & Perrett, 2000). Porém, não foi 

encontrada diferença significativa entre as fases do ciclo menstrual e nem com relação aos 

níveis hormonais das participantes. 

Quanto ao grau de personalidade influenciado pela feminilização e masculinização 

das faces, foi possível verificar que quanto mais masculinizada a face, maior é a nota que as 

mulheres classificavam na opção ‘amante’ (obter um relacionamento), na fase folicular 

tardia. Já na fase luteal a opção “inimigo” (não passa confiança) também recebe uma maior 

nota quanto mais masculinizada é a face. Para a face feminina, também foi verificado que 

quanto maior a masculinização das faces, maior é a nota dada para a opção “inimigo”. 

Esses resultados mostram que o julgamento da atratividade também pode ser influenciado 

por uma análise comportamental do indivíduo, influenciada pela percepção da 

feminilização e masculinização da face. Traços mais masculinos passam a impressão de 

dominância, poder e agressividade. A percepção desses traços e o julgamento do possível 

grau de personalidade pode influenciar na atratividade facial. Um rosto que passe a 

impressão de “inimigo” pode não ser considerado atraente, já que geraria um risco a 

integridade do observador (Jonston, 2006; Swaddle, 2002). Porém, nesse estudo verificou-
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se que mesmo que a face mais masculinizada além de obter maiores notas na personalidade 

“inimigo”, ela também recebeu maiores notas na personalidade “amante”.  Isso pode 

ocorrer já que a face masculinizada também passa a informação de melhores genes 

(DeBruine, 2006; Johnston, 2001; Johnsto, 2006). Possivelmente a masculinização de 50% 

não gere uma impressão de uma face “inimiga” suficiente para influenciar na atratividade. 

Faces com uma masculinização de 75% ou 100% tenderiam a serem classificadas mais 

como “inimigas” do que como “amantes” (Johnston, 2006). 

A taxa 2D:4D não mostrou influência em nenhuma das análises verificadas. Era 

esperado verificar que quanto maior a taxa 2D:4D, maior a preferência por faces 

masculinizadas (Lutchmaya, 2004; Williams et al. 2000). A medida dos dedos foi feita nos 

dois dias de experimento, exatamente para verificar se a medida estava correta e para não 

ter problema nas análises futuras. As diferenças entre as taxas eram bem pequenas e 

provavelmente foi esse o motivo para não se encontrar diferença entre os resultados.  

Apesar de verificar certa tendência nas respostas das participantes referente a 

preferência das faces e as escalas de ansiedade e depressão nas duas fases do ciclo 

(folicular tardia e luteal), não foi encontrada diferença significativa entre elas. Era esperado 

verificar que quanto maiores os níveis de ansiedade e depressão, menor a preferência por 

faces masculinizadas (Penton-Voak et al. 2003). A tendência para esses resultados mostra 

que talvez um outro tipo de escala mas apurada poderia ter sido usada para tal experimento.  

 

5.2. Conclusão final 

 

O que podemos refletir sobre esses resultados, que foram justamente opostos dos 

encontrados por DeBruine et al. (2006), Johnston (2006) e Penton-Voak e Perrett (2000)? 
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Esses autores verificaram em seus estudos que a masculinização dos estímulos faciais e a 

etapa do ciclo menstrual da julgadora realmente influenciavam na atratividade. Porém, os 

mesmos autores encontram resultados controversos sobre o tema. A preferência encontrada 

por faces feminilizadas, independentemente da etapa do ciclo menstrual, gera um 

questionamento sobre a real influência dos hormônios na atratividade facial e geram 

discussões em vários artigos já publicados (DeBruine et al., 2006; Fink & Penton-Voak, 

2002; Grammer & Thornhill, 1994; Harris, 2011; Johnston, 2006; Jones et al., 2005; 

Penton-Voak et al., 1999; Penton-Voak et al., 2003; Perrett et al., 1998). Outros estudos 

(Cornwell et al.,2004; Swaddle e Reierson, 2002) encontraram resultados iguais aos 

encontrados no presente estudo, ou seja, mulheres que não mostram nenhuma preferência 

por faces masculinizadas. O que foi se percebendo no decorrer do presente estudo e com os 

resultados obtidos, é que afirmar que somente o ciclo menstrual influencia na preferência é 

limitar a análise dos resultados. Existem as diferenças individuais, um fator ainda pouco 

estudado, que vem mostrando grande influência nos resultados sobre atratividade facial 

(Fink & Penton-Voak, 2002; Harris, 2011; Jones et al., 2005; Penton-Voak et al., 2003; 

Thornhill & Gangestad, 1999). Resultados controversos em pesquisas com esse tema são 

explicados sempre por dois motivos: (a) diferenças na metodologia utilizada e (b) 

diferenças individuais da preferência (Gangestad et al., 2004; Johnston, 2006; Jones et al., 

2008; Little et al., 2008; Little et al., 2010; Penton-Voak et al., 1999; Penton-Voak & 

Perrett, 2000). Em um dos estudos de DeBruine et al. (2006), ele tenta explicar essas 

controversas, tentando comprovar que resultados diferentes encontrados podem ser por 

utilizar metodologias diferentes. Porém, não encontraram diferença entre as metodologias, 

e ainda explicam que utilizam o método de escolha forçada, não avaliando as variações 

individuais na preferência de masculinidade. Já Rennels, Bronstad e Langlois (2008) 
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decidiram utilizar o método tanto de escolha forçada e não forçada, e verificaram que a 

utilização de características de faces femininas nas faces masculinas pode promover menor 

atratividade. Compreender a atratividade facial exige uma investigação de como a) 

estímulos faciais, b) características avaliadas, c) contexto e d) a questão que se formula (por 

exemplo, preferências da atratividade geral ou de acasalamento), interagem uns com os 

outros para afetar as preferências. Oosterhof e Todorov (2008) afirmam que em contextos 

específicos, outras dimensões da avaliação do rosto podem ser críticas para a decisão de 

escolha do parceiro. Os indivíduos usam diversos tipos de estratégias reprodutivas, e 

escolhem a que consideram melhor em cada situação (Gross, 1996). 

Sendo assim, este estudo reforçar a afirmação de Cornwell (et al.,2004) e Swaddle e 

Reierson, (2002), onde o ciclo menstrual não mostra tanta influencia no julgamento da 

atratividade. Graças á esses resultados foi possível questionar afirmações sobre esse tema, o 

que gerou um artigo publicado na revista Psicologia: Reflexão e Crítica, Diferenças 

individuais em mulheres na avaliação da atratividade facial: um estudo de revisão (2014) 

(ANEXO G), que cita, analisa e sugere formas de verificar essas diferenças individuais. 

Assim, os próximos estudos que se proponham em estudar o julgamento da atratividade 

facial possam incluir também a análise de certas variáveis, como: cuidado parental, fatores 

psicológicos e percepção da dominância. Fatores este que podem de certa forma influenciar 

nos resultados.  
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

NOME DA PESQUISA: JULGAMENTOS DE ATRATIVIDADE FACIAL POR 

MULHERES DURANTE O CICLO MENSTRUAL 

 

 

Gostaria de convidá-la a participar da pesquisa que desenvolvo para o meu doutorado no 

programa de Psicobiologia da FFCLRP. Caso você concorde em participar da pesquisa, 

exponho a justificação da pesquisa, os requisitos necessários, os procedimentos, os 

possíveis desconfortos e seus direitos.  

 

1. A justificativa e objetivo da pesquisa: 

Este projeto tem por objetivo investigar se existem diferenças nos julgamentos de 

atratividade de faces por mulheres durante as etapas folicular tardia e luteal do ciclo 

menstrual.  

 

2. Os requisitos para que você participe nesta pesquisa: 

Que você tenha entre 18 e 42 anos e não esteja na menopausa.  

Não ter estado grávida nos últimos 6 meses prévios a presente data. 

Ter ciclos menstruais regulares e não fazer uso de anticoncepcional hormonal. 

 

3. Os procedimentos que serão utilizados e seu propósito, bem como a identificação 

dos procedimentos que são experimentais: 

Durante 3 meses, no mínimo, a partir desta data você deverá relatar para a pesquisadora a 

data de inicio do seu ciclo menstrual. Além disso, serão agendadas duas sessões 

experimentais de acordo com o seu ciclo menstrual e sua disponibilidade. 

Você deverá responder uma escala psicológica. Posteriormente, deverá observar um 

conjunto de fotos que serão mostradas em folhas impressas. A sua tarefa é ordenar essas 

fotos desde mais atraente até menos atraente e dar uma nota de 0 a 5 para cada uma das 

faces para demonstrando o quanto você julga cada uma delas como uma pessoa amiga, 
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inimiga ou amante. Logo após o julgamento das fotos será medido o comprimento dos 

dedos anular e indicador de sua mão direita com um paquímetro. Feito isso, você deverá ir 

junto com a pesquisadora para o Laboratório de Ginecologia e Obstetrícia do HCFMRP-

USP. Ali será colhida uma amostra de sangue para dosagens de estrógeno e progesterona. O 

tempo estimado para a realização de cada sessão experimental (sessão de fotos e coleta de 

sangue) será de aproximadamente 1 hora.  

Caso você tenha gastos financeiros para a participação desta pesquisa, estes serão 

ressarcidos pela pesquisadora. 

 

4. Os desconfortos e riscos esperados: 

Os procedimentos adotados nesse estudo não apresentam riscos potenciais à sua saúde 

física e mental, exceto o desconforto causado pela punção para coleta de amostras de 

sangue e pela necessidade de adaptarmos as datas de realização dos procedimentos de 

acordo com as fases do seu ciclo menstrual e sua disponibilidade.  

 

5. Os benefícios que se pode obter: 

Este estudo nos ajudará a compreender melhor como os hormônios sexuais podem 

influenciar na decisão de escolha e se há preferência por faces masculinizadas ou 

feminilizadas em cada período do ciclo menstrual. 

 

6. Dos direitos do participante: 

 

a. A garantia de receber a resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento de qualquer 

dúvida a respeito dos procedimentos, riscos, benefícios e de outras situações 

relacionadas à pesquisa da que serei voluntária. 

b. A liberdade de retirar o meu consentimento e deixar de participar do estudo, a 

qualquer momento. 

c. A segurança de que não serei identificada e que será mantido o caráter confidencial 

da informação relacionada à minha privacidade. 

d. O compromisso de que me será prestada informação atualizada durante o estudo, se 

assim for de meu interesse. 
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e. O compromisso de que serei devidamente assistida, caso necessite de solucionar 

dúvidas ou venha ter algum tipo de complicação decorrentes dos riscos previstos 

durante todo o período de minha participação na pesquisa. 

 

Eu_________________________________________,R.G. _____________________,  

 

Endereço______________________________________,_____________________,  

Telefone__________________, 

 

declaro que concordo autorizar o uso de qualquer informação ou imagem que sejam 

necessárias ao presente estudo. Também concordo inteiramente com as condições que me 

foram apresentadas e que, livremente, manifesto a minha vontade em participar do referido 

projeto. 

 

Ribeirão Preto, _____ de ___________________de __________.  

 

___________________________________________________________________ 

ASSINATURA DO PARTICIPANTE NO ESTUDO 

 

Pesquisador Responsável: Cristina Perin 

Assinatura do Pesquisador Responsável: _____________________________________ 

 

Orientador: Prof. Dr. Sérgio Sheiji Fukusima 

Assinatura do Orientador: __________________________________________________ 

 

Endereço: Av. Bandeirantes, 3900. Bairro: Monte Alegre. Cep: 14.040-901. Ribeirão Preto-SP 

Universidade de São Paulo - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras.   

Departamento de Psicologia e Educação.  

Telefone de contato: 3602-4448 E-mail para contato: cristinaperin@gmail.com 
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ANEXO B - QUESTIOÁRIO 

 

 

Nome: ___________________________________ Telefone:____________________ 

E-mail:___________________________________ Data de Nascimento: __________ 

Opção sexual:______________________________  

 

 1. Você atualmente está tomando pílulas anticoncepcionais?  

Sim ______ Não______  

 

 2. Qual foi a data do início do seu último ciclo menstrual, o primeiro dia do 

sangramento? _____________________________________  

  

 3. Quando você espera que inicie seu próximo ciclo menstrual?  

 _____________________________________ 

  

 4. Seu ciclo menstrual é regular?  

Sim_____ Não______  

 

 5. Seu ciclo menstrual costuma adiantar ou atrasar? Quantos dias, em média?  

_____________________________________  

 

 6. Aproximadamente quantos dias você fica menstruada?  

_____________________________________ 
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ANEXO C – ESCALAS DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO 

 

INVENTÁRIO DE ANSIEDADE DE BECK – BAI 

 

Abaixo se encontra uma lista de sintomas comuns de ansiedade. Por favor, leia 

cuidadosamente cada item da lista. Indique quanto você foi afetado por cada sintoma 

durante a última semana, incluindo hoje, colocando um X no espaço correspondente em 

uma das colunas ao lado dos sintomas. 

 NADA UM 

POUCO 

MODERAD

AMENTE 

GRAVEM

ENTE 

1. Adormecimento ou formigamento     

2. Calor     

3. Moleza nas pernas     

4. Incapaz de Relaxar     

5. Medo de que o pior aconteça     

6. Tontura      

7. Taquicardia     

8. Inquieto     

9. Aterrorizado     

10. Nervoso     

11. Sensação de sufocamento     

12. Mãos trêmulas     

13. Todo trêmulo     

14. Medo de perder o controle     

15. Dificuldade de respirar     

16. Medo de morrer     

17. Assustado     

18. Indigestão/ desconforto no 

abdômen 

    

19. Sensação de desmaio     

20. A face enrubescida     

21. Suor (não devido ao calor)     
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ESCALA DE AUTO-ESTIMA DE ROSEMBERG 

Por favor, leia cada afirmação cuidadosamente, e responda de acordo com a escala de 1 a 4 

apresentada abaixo: 

 

 

___. De uma forma geral (apesar de tudo), estou satisfeito comigo mesmo(a). 

 

___. Às vezes, eu acho que eu não sirvo para nada (desqualificado ou inferior em relação 

aos outros). 

 

___. Eu sinto que eu tenho um tanto (um número) de boas qualidades.  

 

___. Eu sou capaz de fazer coisas tão bem quanto a maioria das outras pessoas (desde que 

me ensinadas). 

 

___. Não sinto satisfação nas coisas que realizei. Eu sinto que não tenho muito do que me 

orgulhar. 

 

___. Às vezes, eu realmente me sinto inútil (incapaz de fazer as coisas). 

 

___. Eu sinto que sou uma pessoa de valor, pelo menos num plano igual (num mesmo 

nível) às outras pessoas.  

 

___. Não me dou o devido valor. Gostaria de ter mais respeito por mim mesmo. 

 

___. Quase sempre eu estou inclinado a achar que sou um fracassado. 

 

___. Eu tenho uma atitude positiva (pensamentos, atos e sentimentos positivos) em relação 

a mim mesmo. 

 

 

 

 

1 2 3 4 

Discordo 

Totalmente 

Discordo Concordo Concordo 

Totalmente 
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ESCALA DE AUTO-ESTIMA COLETIVA 

Todos nós somos membros de diferentes grupos e categorias sociais em função do 

nosso sexo, raça, nacionalidade, classe sócio-econômica, além de outros grupos menores, 

tais como os que formamos no trabalho, na escola, etc... 

 Gostaríamos que você pensasse na sua condição de mulher e respondesse às 

afirmações propostas. Por favor, leia cada afirmação cuidadosamente, e responda de acordo 

com a escala de 1 a 7 apresentada abaixo: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 

Totalment

e 

Discordo Discordo 

em parte 

Não tenho 

Opinião 

Concordo 

em parte 

Concord

o 

Concordo 

Totalment

e 

 

 

 

_____ Sinto-me um membro importante da categoria das mulheres. 

_____ O fato de ser mulher tem muito pouco a ver com o que sinto sobre mim mesma. 

_____ Sinto-me feliz por ser mulher. 

_____ A categoria das mulheres reflete muito bem quem eu sou. 

_____ Eu sou uma pessoa participante da categoria das mulheres. 

_____ Sinto que a categoria das mulheres não vale a pena.  

_____ A categoria das mulheres em nada contribui para o tipo de pessoa que eu sou.  

_____ Eu freqüentemente sinto-me um membro inútil da categoria das mulheres. 

_____ Sinto-me bem em pertencer à categoria das mulheres. 

____ Pertencer à categoria das mulheres é importante para a maneira como eu me vejo. 
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INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK – BDI 

 

 

Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler cuidadosamente cada 

grupo, faça um círculo em torno do número (0, 1, 2 ou 3) diante da afirmação, em cada 

grupo, que descreve melhor a maneira como você tem se sentido nesta semana, incluindo 

hoje. Se várias afirmações num grupo parecerem se aplicar igualmente bem, faça um 

círculo em cada uma. Tome o cuidado de ler todas as afirmações, em cada grupo, antes de 

fazer a sua escolha. 

1.  

 

0 Não me sinto triste. 

1 Eu me sinto triste. 

2 Estou sempre triste e não consigo sair disso. 

3 Estou tão triste ou infeliz que não consigo suportar. 

2. 0 Não estou especialmente desanimado quanto ao futuro. 

1 Eu me sinto desanimado quanto ao futuro. 

2 Acho que nada tenho a esperar. 

3 Acho o futuro sem esperança e tenho a impressão de que as coisas não podem melhorar. 

3. 0 Não me sinto um fracasso. 

   1 Acho que fracassei mais do que uma pessoa comum. 

   2 Quando olho para trás, na minha vida, tudo o que posso ver é um monte de fracassos. 

   3 Acho que, como pessoa, sou um completo fracasso. 

4.  

 

    0 Tenho tanto prazer em tudo como antes. 

    1 Não sinto mais prazer nas coisas como antes. 

    2 Não encontro um prazer real em mais nada. 

    3 Estou insatisfeito ou aborrecido com tudo. 

5.     0 Não me sinto especialmente culpado. 

    1 Eu me sinto culpado às vezes. 

    2 Eu me sinto culpado na maior parte do tempo. 

    3 Eu me sinto sempre culpado. 

6.  0 Não acho que esteja sendo punido. 

    1 Acho que posso ser punido. 

    2 Creio que vou ser punido.  

    3 Acho que estou sendo punido. 

7.  0 Não me sinto decepcionado comigo mesmo. 

    1 Estou decepcionado comigo mesmo. 

    2 Estou enojado de mim. 

    3 Eu me odeio. 

8.  0 Não me sinto de qualquer modo pior que os outros. 

    1 Sou crítico em relação a mim devido a minhas fraquezas ou meus erros. 

    2 Eu me culpo sempre por minhas falhas. 

    3 Eu me culpo por tudo de mal que acontece. 

9.   0 Não tenho quaisquer idéias de me matar. 

    1 Tenho idéias de me matar, mas não as executaria. 
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    2 Gostaria de me matar. 

    3 Eu me mataria se tivesse oportunidade. 

1

0. 

    0 Não choro mais que o habitual. 

      1 Choro mais agora do que costumava. 

      2 Agora, choro o tempo todo. 

      3 Costumava ser capaz de chorar, mas agora não consigo mesmo que o queira. 

1

1. 

   0 Não sou mais irritado agora do que já fui. 

      1 Fico molestado ou irritado mais facilmente do que costumava. 

      2 Atualmente me sinto irritado o tempo todo. 

      3 Absolutamente não me irrito com as coisas que costumavam irritar-me. 

1

2. 

   0 Não perdi o interesse nas outras pessoas. 

      1 Interesso-me menos do que costumava pelas outras pessoas. 

      2 Perdi a maior parte do meu interesse nas outras pessoas. 

      3 Perdi todo o meu interesse nas outras pessoas.  

1

3. 

    0 Tomo decisões mais ou menos tão bem como em outra época. 

      1 Adio minhas decisões mais do que costumava.  

      2 Tenho maior dificuldade em tomar decisões do que antes. 

      3 Não consigo mais tomar decisões. 

1

4. 

    0 Não sinto que minha aparência seja pior do que costumava ser.  

      1 Preocupo-me por estar parecendo velho ou sem atrativos.  

      2 Sinto que há mudanças permanentes em minha aparência que me fazem parecer sem 

atrativos. 

      3 Considero-me feio.  

1

5. 

    0 Posso trabalhar mais ou menos tão bem quanto antes. 

      1 Preciso de um esforço extra para começar qualquer coisa. 

      2 Tenho de me esforçar muito até fazer qualquer coisa. 

      3 Não consigo fazer nenhum trabalho. 

1

6. 

    0 Durmo tão bem quanto de hábito. 

      1 Não durmo tão bem quanto costumava. 

      2 Acordo uma ou duas horas mais cedo do que de hábito e tenho dificuldade para voltar a 

dormir. 

      3 Acordo várias horas mais cedo do que costumava e tenho dificuldade para voltar a 

dormir. 

1

7. 

    0 Não fico mais cansado que de hábito. 

      1 Fico cansado com mais facilidade do que costumava. 

      2 Sinto-me cansado ao fazer quase qualquer coisa. 

      3 Estou cansado demais para fazer qualquer coisa. 

1

8. 

      0 Meu apetite não está pior do que de hábito.  

      1 Meu apetite não é tão bom quanto costumava ser.  

      2 Meu apetite está muito pior agora.  

      3 Não tenho mais nenhum apetite. 

1

9. 

      0 Não perdi muito peso, se é que perdi algum ultimamente.  

      1 Perdi mais de 2,5 Kg. 

      2 Perdi mais de 5,0 Kg. 

      3 Perdi mais de 7,5 Kg.  

     Estou deliberadamente tentando perder peso, comendo menos: SIM ( ) NÃO ( ) 
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2

0. 

0 Não me preocupo mais que o de hábito com minha saúde.                                                                     

1 Preocupo-me com problemas físicos como dores e aflições ou perturbações no estômago 

ou prisão de ventre.                                                                                                                                     

2 Estou muito preocupado com problemas físicos e é difícil pensar em outra coisa que não 

isso.      3 Estou tão preocupado com meus problemas físicos que não consigo pensar em 

outra coisa. 

2

1. 

 

      0 Não tenho observado qualquer mudança recente em meu interesse sexual.  

      1 Estou menos interessado por sexo que costumava. 

      2 Estou bem menos interessado em sexo atualmente.  

      3 Perdi completamente o interesse por sexo. 
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ANEXO D – FACES PROTOTÍPICAS 

 

Faces masculinizadas e feminilizadas utilizadas neste estudo. Onde na figura 1 temos as 

faces masculinas masculinizadas em 50% (50%M), 25% (25M) e feminilizadas em 25% 

(25F) e 50% (50%F). Na figura 2 temos as faces feminina masculinizadas em 50% 

(50%M), 25% (25M) e feminilizadas em 25% (25F) e 50% (50%F). A Face neutra tanto da 

figura 1 quanto da figira 2 são faces que não sofreram modificações nas suas características 

faciais. 

 

 

1) 

 

 

 

2) 
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ANEXO E – TABELA DE DADOS BRUTOS DAS RESPOSTAS DAS PARTICIPANTES 

  

  Análise faces masculina Análise faces femininas 

Participante Etapa fértil Etapa não fértil Etapa fértil Etapa não fértil 

A 1 2 4 5 3 2 1 3 4 5 5 4 3 2 1 5 4 2 3 1 

B 5 4 2 1 3 5 4 3 2 1 5 4 1 3 2 1 5 4 3 2 

C 5 4 1 2 3 5 4 1 2 3 5 1 3 4 2 1 5 4 2 3 

D 1 2 3 5 4 1 2 4 3 5 5 3 4 2 1 5 4 3 1 2 

E 5 4 2 1 3 5 4 1 2 3 5 1 4 3 2 1 5 4 2 3 

F 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 4 2 1 3 5 4 3 1 2 

G 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 4 2 1 3 5 4 3 1 2 

H 5 4 1 3 2 5 4 3 1 2 5 4 3 2 1 5 3 4 2 1 

I 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 

J 1 2 4 3 5 1 2 3 4 5 5 4 2 1 3 5 4 1 2 3 

L 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 4 2 1 3 5 4 1 2 3 

M 1 2 3 4 5 4 5 3 2 1 5 4 2 1 3 5 4 2 3 1 

N 1 2 4 3 5 1 2 3 5 4 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

O 5 4 2 1 3 5 4 1 2 3 5 1 4 3 2 1 5 4 2 3 

P 1 4 3 2 5 1 3 2 5 4 5 1 3 4 2 1 2 5 4 3 

Q 1 2 3 5 4 1 2 4 3 5 5 4 3 2 1 5 4 3 1 2 

R 2 1 3 4 5 1 3 2 4 5 5 1 3 4 2 5 1 4 2 3 

S 1 5 3 4 2 5 1 2 4 3 1 3 2 4 5 5 2 1 3 4 

T 2 1 4 3 5 1 5 3 2 4 5 4 3 2 1 5 4 1 3 2 

U 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

V 1 2 3 4 5 1 2 3 5 4 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

X 1 2 4 3 5 1 2 3 5 4 5 4 2 1 3 5 4 3 1 2 

Z 2 3 4 1 5 3 2 1 4 5 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

AA 1 2 3 4 5 1 2 4 3 5 5 4 2 3 1 5 4 3 2 1 

BB 2 1 3 4 5 4 5 3 2 1 4 5 2 1 3 5 4 2 3 1 

CC 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

DD 3 1 2 5 4 1 2 3 4 5 4 1 3 5 2 5 1 4 3 2 

EE 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 4 2 1 3 5 4 3 1 2 

FF 1 1 2 4 5 1 3 2 4 5 5 1 3 4 2 5 1 4 2 3 

GG 1 3 2 5 4 1 2 3 4 5 4 1 3 5 2 5 4 1 3 2 

 

Tabela dividida entre a análise das faces masculinas e femininas. Primeira coluna está a participantes e cada linha 

representa a resposta de cada participante. A segunda coluna é as respostas das participantes para as faces masculinas, 

dividida na fase folicular tardia (Etapa fértil) e fase luteal (fase não fértil). A terceira coluna é a analisa para as faces 

femininas. As participantes colocaram as faces em ordem da menos atraente para a mais atraente. Para facilitar a análise 

dos dados o grau de masculinização e feminilização foi colocado em postos, sendo 1 = 50% feminilizado, 2 = 25% 

feminilizado, 3 = Neutra, 4 = 25% masculinizado e 5 = 50% masculinizado. 
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ANEXO F – TABELA DE DADOS BRUTOS DAS RESPOSTAS DAS PARTICIPANTES 

DAS ESCALAS DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO 

 

 

  FASE FÉRTIL FASE INFÉRTIL 

Participante BAI BDI EAR AEC BAI BDI EAR AEC 

A 14 22 16 40 4 8 25 42 

B 2 5 38 48 6 3 39 44 

C 6 0 35 46 17 29 44 6 

D 12 31 46 11 7 5 41 39 

E 10 42 65 5 9 36 69 8 

F 10 34 49 8 15 36 58 9 

G 5 35 69 3 6 37 58 3 

H 4 5 40 44 1 6 40 48 

I 7 6 35 46 11 15 32 50 

J 8 38 69 2 8 33 74 4 

L 9  - -  -  6 29 57 19 

M 6 1 38 48 1 5 36 49 

N 6 4 37 43 4 2 32 45 

O 5 33 58 11 3 31 62 3 

P 6 0 35 46 17 29 44 6 

Q 10 34 49 8 15 36 58 9 

R 8 38 69 2 8 33 74 4 

S 6 2 36 47 2 2 32 47 

T 14 19 31 59 14 33 56 18 

U 1 9 32 53 0 4 34 57 

V 0 4 37 64 0 5 38 65 

X 6 37 61 3 1 40 62 4 

Z 10 38 65 13 12 38 62 12 

AA 9 36 71 5 3 7 39 47 

BB 7 35 64 6 5 8 25 41 

CC 24 9 34 61 10 5 33 53 

DD 50 23 37 24 32 23 32 25 

EE 7 9 41 54 6 11 36 49 

FF 16 21 29 57 12 15 33 51 

GG 7 34 59 10 2 7 33 49 

 

Tabela com os dados brutos das respostas das participantes para as escalas de ansiedade e depressão nas duas fases do 

ciclo menstrual, onde fase fértil = fase folicular tardia, fase infértil = fase luteal, BAI = escala de ansiedade de Beck, 

BDI = escala de depressão de Beck, EAR = Escala de autoestima de Rosemberg, AEC = escala de autoestima coletiva.
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ANEXO G  

 

Diferenças individuais em mulheres na avaliação da atratividade facial: um estudo 

de revisão 

Individual differences in women in the assessment of facial attractiveness: A review  

 

 

Processos básicos 

 

 

 

Cristina Perin 

Lina M. Perilla-Rodríguez 

Sérgio S. Fukusima
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Resumo 

Apresenta-se uma revisão sobre três fatores que podem influenciar no julgamento da 

atratividade facial: cuidado parental, fatores psicológicos e percepção da dominância, todos 

relacionados às diferenças individuais.  Discute-se se eles afetam os resultados de estudos que 

envolvam percepção facial, de modo a refutar a hipótese dos hormônios como os maiores 

influenciadores no julgamento da atratividade. Encontrar as possíveis variáveis que influenciam 

a atratividade facial pode ajudar a explicar os resultados controversos, além de ampliar o 

conhecimento sobre a escolha do parceiro. 

Palavras chave: diferença individual; atratividade facial; julgamento da atratividade; percepção 

facial. 

 

Abstract 

A review on three factors that could affect the judgment of facial attractiveness is 

presented: parenting, psychological factors and dominance, all related to individual differences. 

It is discussed how they may affect the results of studies involving face perception, refuting the 

hypothesis that hormones have major influences in attractiveness judgments. Finding possible 

variables that influence facial attractiveness may help explain the controversial results in this 

area, broadening our understanding about mate choice.  

Keywords: individual difference; facial attractiveness; judgment of attractiveness, facial 

perception. 

 



52 

 

Introdução 

A teoria evolucionista sugere que algumas características que beneficiam um indivíduo 

no seu habitat, podem gerar uma maior capacidade de sobrevivência e reprodução da espécie, 

transmitindo seus genes às gerações seguintes e promovendo-lhes uma maior adaptação ao 

meio. É assim que muitos mecanismos inatos se desenvolvem. A seleção natural age nas 

características genéticas favoráveis dos indivíduos, sendo que aqueles com uma melhor 

genética terão maior probabilidade de sobrevivência, deixando mais descendentes (Enquist, 

Ghirlanda, Lundqvist, & Wachtmeister, 2002; Thornhill & Gangestad, 1996). Assim, essas 

características, conhecidas como fenótipo, quando consideradas sinais de atratividade para o 

outro sexo, passam uma informação biológica do genótipo da espécie. Esse genótipo, muitas 

vezes citado como “bons genes”, é o conjunto genético do indivíduo que lhe promove certa 

habilidade adaptativa ao meio, sendo o sistema imune um dos fatores mais significativos desse 

genótipo. O sistema imunológico é a primeira defesa do organismo frente a um dano tecidual. 

A imunidade caracteriza-se pela rápida resposta à agressão, sendo a primeira linha de defesa 

do organismo, e tornando-se assim um aspecto fundamental para a sobrevivência do indivíduo. 

Por consequência, quanto maior a probabilidade de sobrevivência, mais descendentes poderão 

ser gerados, passando-se assim o genótipo para as próximas gerações (Souza et al., 2010; 

Thornhill & Gangestad 1996; De Castro, Souza & Bezerra, 2008).  

Segundo alguns autores, altos níveis de hormônios sexuais sugerem um melhor sistema 

imune. Níveis de testosterona e estrogênio modulam algumas características faciais, 

masculinizando ou feminilizando a face, sendo assim, essas características seriam ótimos 

indicadores da “qualidade genética” do indivíduo (Johnston, Hagel, Flanklin, Fink & Grammer, 

2001; Jasienska, Ziomkiewicz, Ellison, Lipson & Thune, 2004; Penton-Voak et al., 1999; Perret, 

May & Yoshikawa, 1994; Sefcek, Brumback, Vasquez & Miller, 2007). 

Algumas de nossas decisões cotidianas estão envolvidas em escolhas cognitivas e 

emocionais, como, por exemplo, a escolha do parceiro (Johnston, 2006). A atratividade pode 



53 

 

ser considerada como um mediador da seleção sexual, já que as características consideradas 

atraentes na verdade podem passar uma informação biológica importante sobre o potencial 

parceiro (Johnston, 2006). Autores como Diamond (2004), Thornhill e Gangestad (1996) e 

outros tentam explicar esse evento seguindo o raciocínio de que o sucesso reprodutivo do 

indivíduo está na escolha de um parceiro com um sistema imunológico mais forte, que 

proporcione descendentes com maiores probabilidades de sobrevivência (Bakker, Kunzler & 

Mazzi, 1999; Thornhill & Gangestad, 1999).  

Com base nisso, DeBruine et al. (2006), Johnston (2006) e Penton-Voak e Perrett (2000) 

quiseram comprovar e identificar se realmente algumas características faciais estavam ligadas a 

uma maior adaptação da espécie. Esses autores verificaram que a masculinização dos 

estímulos faciais e a etapa do ciclo menstrual da julgadora realmente influenciavam na 

atratividade. Por esses resultados, a lógica de se relacionar hormônios com atratividade facial 

foi afirmada e aceita. Porém, os mesmos autores encontram resultados controversos sobre o 

tema. A preferência encontrada por faces feminilizadas, independentemente da etapa do ciclo 

menstrual, gera um questionamento sobre a real influência dos hormônios na atratividade 

facial e geram discussões em vários artigos já publicados (DeBruine et al., 2006; Fink & Penton-

Voak, 2002; Grammer & Thornhill, 1994; Harris, 2011; Johnston, 2006; Jones et al., 2005; 

Penton-Voak et al., 1999; Penton-Voak et al., 2003; Perrett et al., 1998).  

Para identificar a influência dos níveis hormonais na percepção facial da mulher no 

decorrer do seu ciclo menstrual, Penton-Voak et al.  (1999), manipularam graficamente por 

meio de programa de computador uma face masculina, exagerando ou reduzindo diferentes 

características faciais, proporcionando assim 5 imagens de faces com vários níveis de 

masculinização e feminilização. Obtendo-se respostas de mulheres a um questionário, 

verificou-se que as mulheres que respondiam na fase folicular tinham uma maior preferência 

por faces mais masculinizadas, enquanto que mulheres que respondiam na fase lútea 

preferiam rostos mais feminilizados. Penton-Voak et al. ainda concluiram que as mulheres 
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preferem características faciais que sinalizam altos níveis de testosterona, pois pode ser uma 

indicação da imunocompetência do futuro parceiro. Penton-Voak e Perrett (2000) sugerem que 

a preferência por faces masculinizadas ocorre no período fértil como uma tática para obtenção 

de “bons genes” para a prole, já que é a fase de maior risco de fecundação, enquanto que a 

preferência por faces feminilizadas na fase lútea seria na procura de um parceiro fiel e um bom 

pai para a prole. Essa afirmação também foi reavaliada e aceita por vários outros autores 

(Gangestad, Simpson, Cousins, Garver-Apgar, & Christensen, 2004; Jones et al., 2008; Little, 

Jones & DeBruine, 2008; Little et al., 2010; Penton-Voak & Perrett, 2000), porém, Cornwell et 

al. (2004) e Swaddle e Reierson (2002) encontraram resultados opostos a estes, ou seja, 

mulheres que não mostram nenhuma preferência por faces masculinizadas. Harris (2011) 

também refuta em seu estudo que não há evidências suficientes para afirmar que a preferência 

por faces masculinizadas ocorre simplesmente para a obtenção de um melhor sistema imune 

para os futuros descendentes. Sendo assim, essas teorias requerem sérias reconsiderações e os 

modelos de “bons genes” não podem justificar completamente o julgamento das mulheres 

sobre a atratividade facial masculina (Frankling & Adams, 2009; Harris, 2011; Macrae, Alnwick, 

Milne, Schloerscheidt, 2002).  Outro questionamento também surge quando DeBruine, Jones, 

Crawford, Welling & Little (2010), fizeram um estudo em 30 países e descobriram que há um 

aumento na preferência pela masculinização conforme diminui a saúde no país, mostrando que 

a atenção em alguns sinais de qualidade do parceiro pode depender do ambiente, sendo essa 

qualidade selecionada somente em resposta á variação ambiental. Além disso, existem sinais 

faciais que passam informações sobre a personalidade do indivíduo (pessoa controladora, 

egoísta, bom pai, confiável, etc.) e que podem influenciar no julgamento da atratividade 

(Jasienska et al., 2004; Johnston et al., 2001; Penton-Voak et al., 1999; Perret et al., 1994; 

Sefcek et al., 2007). Por fim, existem as diferenças individuais, um fator ainda pouco estudado, 

que vem mostrando grande influência nos resultados sobre atratividade facial (Fink & Penton-

Voak, 2002; Harris, 2011; Jones et al., 2005; Penton-Voak et al., 2003; Thornhill & Gangestad, 
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1999). 

É notório que em muitos artigos os resultados controversos são explicados sempre por 

dois motivos: (a) diferenças na metodologia utilizada e (b) diferenças individuais da preferência 

(Gangestad et al., 2004; Johnston, 2006; Jones et al., 2008; Little et al., 2008; Little et al., 2010; 

Penton-Voak et al., 1999; Penton-Voak & Perrett, 2000).  

DeBruine et al. (2006), testaram três metodologias de manipulação dos protótipos 

faciais para verificar se havia influencia destes na percepção da atratividade.  Protótipos faciais 

são imagens de faces que mostram a aparência típica de um grupo de pessoas, produzidas 

através da sobreposição de várias imagens faciais (Mendes, Arrais & Fukusima, 2008). As 

metodologias de manipulação de faces utilizadas foram: 1) feminilização do protótipo 

masculino utilizando características femininas, 2) feminilização do protótipo masculino 

utilizando características de faces masculinas mais feminilizadas e 3) manipulação do protótipo 

masculino proporcionando faces com características mais velhas e mais jovens. DeBruine e 

colaboradores não encontraram diferença entre as metodologias, porém explicam que utilizam 

o método de escolha forçada, não avaliando as variações individuais na preferência de 

masculinidade. Os próprios autores sugerem que as variações encontradas nas preferências por 

faces masculinizadas mostram que existe uma atração ainda desconhecida, por uma qualidade 

ou característica facial, que se expressa de formas diferentes por cada indivíduo (DeBruine et 

al., 2006). Já Rennels, Bronstad e Langlois (2008) decidiram utilizar o método tanto de escolha 

forçada e não forçada, e verificaram que a utilização de características de faces femininas nas 

faces masculinas pode promover menor atratividade. Porém, esses autores mostram a 

preocupação com as limitações que ainda existem nesses estudos, explicando que outros 

fatores (como as diferenças individuais), além dos estímulos faciais, podem afetar os resultados 

dos estudos de atratividade facial.  

Compreender a atratividade facial exige uma investigação de como a) estímulos faciais, 

b) características avaliadas, c) contexto e d) a questão que se formula (por exemplo, 
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preferências da atratividade geral ou de acasalamento), interagem uns com os outros para 

afetar as preferências. Oosterhof e Todorov (2008) afirmam que em contextos específicos, 

outras dimensões da avaliação do rosto podem ser críticas para a decisão de escolha do 

parceiro. Os indivíduos usam diversos tipos de estratégias reprodutivas, e escolhem a que 

consideram melhor em cada situação (Gross, 1996). 

Observando todas essas controvérsias encontradas em estudos sobre atratividade 

facial, foi realizada uma revisão seletiva de alguns artigos que analisassem o tema, para avaliar 

quais os possíveis motivos desses resultados. Para isso, foi feita uma busca por artigos 

relacionados ao tema, indexados as bases de dados “Science Direct”, “Pub Med”, “Google 

Scholar” e  “Psychological Abstract”. Os artigos são de pesquisas datadas entre os anos de 1991 

á 2011, tendo somente dois artigos mais antigos, um de 1972 e um de 1975. Para encontrar 

tais artigos, utilizaram-se algumas palavras-chave e expressões como: attractiveness facial, 

male attractiveness facial, face perception, physical attractiveness, menstrual cycle, self 

attractiveness, dominance, mate choice, mate preferences, immunocopentence and sexual 

selection,  

Neste artigo foi feita uma análise entre os estudos já realizados sobre o tema para 

identificar os pontos de discordância dos autores e mostrar as questões ainda em aberto na 

literatura.  As controvérsias entre os resultados encontrados nos vários estudos sobre o tema 

nos levam a questionar qual o motivo de tal situação e quais outros fatores que poderiam 

influenciar nesses resultados. Propõe-se aqui que nem o fator ‘preferência individual’ e nem 

sua influência nos resultados estão sendo estudados com a devida importância nos estudos já 

realizados. É de nossa intenção ressaltar essas diferenças encontradas e questionar sobre as 

metodologias utilizadas. E finalmente, sugerimos possíveis análises para verificar o quanto esse 

fator pode influenciar na percepção facial. 

 

Julgamento de atratividade 

https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&client=firefox-a&hs=GsE&tbo=d&rls=org.mozilla:pt-BR:official&spell=1&q=attractiveness+facial&sa=X&ei=ff-9UL2-AeSi2wXX34HwCA&ved=0CC0QvwUoAA
http://en.wikipedia.org/wiki/Face_perception
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&client=firefox-a&tbo=d&rls=org.mozilla:pt-BR:official&biw=1280&bih=661&spell=1&q=menstrual+cycle&sa=X&ei=bQC-UOTKBqTC2QXe6IHQBA&ved=0CCoQvwUoAA
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&client=firefox-a&tbo=d&rls=org.mozilla:pt-BR:official&biw=1280&bih=661&spell=1&q=self+attractiveness&sa=X&ei=VQK-UMzjMZPa8ASw34BI&ved=0CCoQvwUoAA
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&client=firefox-a&tbo=d&rls=org.mozilla:pt-BR:official&biw=1280&bih=661&spell=1&q=self+attractiveness&sa=X&ei=VQK-UMzjMZPa8ASw34BI&ved=0CCoQvwUoAA
http://en.wikipedia.org/wiki/Dominance
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 O que se é considerado atraente hoje seria somente reflexo da moda atual, ou fatores 

biológicos e instintivos também estariam influenciando no julgamento da atratividade? 

Aspectos como, corte de cabelo, barba, maquiagem, brincos, são traços culturais que 

promovem uma “moda” ou “estilo”, que podem contribuir para a escolha do parceiro 

(Kościński, 2008). Porém, sem esses traços, quais sinais são considerados mais ou menos 

atraentes e por quê? O objetivo de diversas pesquisas é comprovar que a atratividade possui 

uma complexidade muito maior, que vai além das influencias culturais. 

Petrie (1994), estudando pavões verificou que os indivíduos que têm uma cauda maior 

possuem maior taxa de sobrevivência do que os com cauda mediana, e essa melhora de 

sobrevivência é evidente em seus descendentes. Seguindo o raciocínio da teoria evolucionista, 

fêmeas que têm preferência por pavões de caudas maiores, aumentariam a probabilidade de 

sobrevivência dos seus descendentes, promovendo assim uma seleção natural destes 

indivíduos no meio. O julgamento da atratividade poderia ser considerado então um 

comportamento selecionado para proporcionar uma maior adaptação na geração de 

descendentes que sejam mais propensos a sobreviverem ao meio. 

Na espécie humana o julgamento da atratividade facial tem sido marcado por traços de 

hormônios moduladores. Foi encontrado que faces de mulheres com características que 

indicassem altos níveis de estrogênio (como lábios mais volumosos, olhos maiores e queixo 

mais fino) eram consideradas mais atraentes. Enquanto que para as faces de homens as 

características mais atraentes eram as que indicassem altos níveis de testosterona (lábios finos, 

narinas maiores, olhos pequenos e queixo largo) (Cunningham, Roberts, Barbee & Druen, 1995; 

Rogol, Roemmich & Clark, 2002). Estas características sexuais secundárias promoveriam assim, 

tanto em mulheres quanto em homens, sinais que indicam de forma precisa a qualidade 

genética do indivíduo, ou seja, se o indivíduo possui uma boa ou má genética (Johnston, 2006; 

Klei, 2004). Porém, somente a presença desses traços não é suficiente para proporcionar uma 

maior atratividade. Maiores níveis hormonais, que proporcionam a acentuação desses traços 
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faciais, geram então, uma maior preferência no momento do julgamento da atratividade. A 

explicação que os autores dão para esses achados seria que homens com maiores níveis de 

testosterona possuem os rostos mais masculinizados, e esses passarias a informação de um 

melhor sistema imune (Johnston, 2006; Klei, 2004). 

Porém, ainda há muitas especulações sobre a teoria da preferência por “bons genes”, já 

que não existem evidências concretas que a masculinização em faces de homens possa garantir 

um melhor sistema imune (Folstad & Karter, 1992; Little, Burt, Penton-Voak & Perrett, 2001; 

Perrett et al., 1994).  Folstad e Karter (1992) verificaram que o aumento de testosterona, na 

realidade, aumenta a suscetibilidade às doenças e inibe o sistema imunológico. Esse achado 

derruba a teoria que altos níveis de hormônios andrógenos geram sinais honestos de uma boa 

genética, porque, se assim fosse, mulheres que acham mais atraentes faces de homens mais 

masculinizados (ou seja, com maiores níveis de testosterona) acabam por selecionar um fraco 

sistema imunológico para os seus descendentes. Muehlenbein e Bribiescas (2005) também 

citam como a associação com testosterona e resistência a doenças ainda é inconsistente.  

Segundo Kruger (2006) a seleção do parceiro pode ser baseada em propriedades como 

a atratividade física, status social e qualidades interpessoais. A estratégia na escolha do 

parceiro visivelmente não é influenciada somente por um fator, porém, por uma gama de 

variáveis, que juntas, analisam o custo-benefício e levam a uma resposta cognitiva e emocional 

que melhor se adéque ao indivíduo. DeBruine et al. ( 2010), citou em um de seus estudos que 

as mulheres variam amplamente sua preferência pela masculinidade e isso seria o reflexo  de 

como a mulher resolve a questão entre baixo investimento e saúde da prole. A busca pela 

qualidade, não necessariamente se resume á procura de uma “boa genética” ou saúde, mas 

também pela análise de qualidade em muitos aspectos, como inteligência, fertilidade, cuidado 

parental, fidelidade, etc. Como esses aspectos são analisados e o quanto influenciam na 

escolha do parceiro é o que proporciona as diferenças individuais (Bakker et al.,1999; 

Gangestad & Simpson, 2000; Gross, 1996; Harris, 2011; Rhodes, 2006). 
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Diferenças individuais 

A atratividade parece exercer uma forte influência nas interações sociais. Autores já 

verificaram que pessoas que são consideradas atraentes passam a impressão de serem mais 

felizes e com melhor vida profissional do que as pessoas consideradas menos atraentes, o que 

parece levar a um estereótipo de características de personalidade (Dion, Berscheid & Walster, 

1972; Mathes & Kahn, 1975; Diener, Wolsic & Fujita, 1995). Ou seja, o ser humano possui certa 

facilidade em agrupar características físicas e relacioná-las com um perfil de personalidade, 

proporcionando um julgamento antecipado do indivíduo antes mesmo de conhecê-lo.  

Porém esse agrupamento não é similar para todos os indivíduos. A percepção facial 

ocorre, entretanto a atratividade pode ser influenciada por experiências passadas e influência 

de estímulos externos (Belsky, 2010; Harris, 2011; Johnston et al., 2001; Jones et al., 2005).  

Pouco é sabido sobre o quanto a atratividade pode ser influenciada por benefícios 

indiretos, como por exemplo, o cuidado parental (Rhodes, 2006). Uma análise dessas variáveis 

podem nos ajudar a ampliar o conhecimento sobre a atratividade e mostrar o caminho para 

solucionar as controvérsias já encontradas em muitos estudos.  

Existem fatores como o cuidado parental, fatores psicológicos e percepção da 

dominância, que poderiam ser os responsáveis pelos resultados ambíguos dos estudos de 

atratividade. Alguns desses fatores, apesar de já conhecidos, nunca foram analisados juntos 

como variáveis, para verificar sua verdadeira influência na resposta dos indivíduos. Esses 

fatores não devem ser subjugados, pois, apesar de não avaliados profundamente, estes sempre 

são citados como estratégia reprodutiva individual (Flankling & Adams, 2009; Harris, 2011; 

Johnston et al., 2001; Jones et al., 2005; Little & Mannion, 2006; Penton-Voak et al., 2003). 

 

Cuidado parental 

Estudos em que se avalia a influência da etapa do ciclo menstrual no julgamento de 
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atratividade de faces de homens mostram que mulheres no período de ovulação têm 

preferência por faces masculinizadas. Penton-Voak e Perrett (2000) relatam que mulheres que 

estão mais próximas da etapa fértil (fase folicular) acham mais atraentes faces mais 

masculinizadas, enquanto mulheres que se encontram em uma etapa não fértil do ciclo (fase 

lútea), acham mais atraentes faces mais femilinizadas (Gangestad et al., 2004; Penton-Voak et 

al. 1999; Penton-Voak & Perrett, 2000). Porém, Peters, Simmons e Rhodes (2009) não 

encontraram evidência da influência da mudança das etapas do ciclo na preferência para 

simetria e masculinidade para faces masculinas, além de não encontrar diferenças significativas 

entre as taxas de atratividade. Um dos motivos pode ser como as participantes interpretam a 

palavra ‘atratividade’. Elas podem escolher uma face atraente somente, ou se pensar na 

possibilidade de um envolvimento. Penton-Voak et al. (1999) verificaram isso quando 

perguntavam para as participantes sobre períodos de relacionamentos. Quando a participante 

devia escolher a face mais atraente para um “relacionamento de longo prazo” ou 

“relacionamento de curto prazo”, não foi encontrada influência da etapa do ciclo menstrual nos 

resultados. Mulheres quando questionadas a escolher faces de homens para um 

relacionamento de longo período (namoro ou casamento) tendem a escolher faces de homens 

mais feminilizadas, enquanto que para curto relacionamento (um caso) tendem a escolher 

faces masculinizadas. Isso pode ocorrer porque faces masculinizadas são indicadores de altos 

níveis de testosterona; e homens com esses níveis hormonais tendem a ser menos fieis nos 

relacionamentos, ter menos cuidado com a prole e ser mais agressivos, enquanto que homens 

com baixos níveis desses hormônios tendem a serem mais atenciosos, fieis e bons pais 

(Gangestad & Simpson, 2000; Gross, 1996). Dessa forma, a escolha por faces mais feminilizadas 

pode ser uma estratégia para obtenção de benefícios indiretos na escolha de um “bom pai” 

que possa oferecer um melhor cuidado parental para os descendentes (Gangestad & Simpson, 

2000; Gross, 1996; Johnston, 2006; Little, Cohen, Jones & Belsky, 2007). Assim, o julgamento da 

atratividade pode estar relacionado à percepção de recursos físicos e psicológicos (Johnston, 
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2006). 

Porém, dependendo de certas fases da vida, psicológicas ou de idade, a mulher pode 

escolher uma face mais atraente conforme suas necessidades atuais. Mulheres já casadas 

supostamente não estariam à procura de um bom pai, assim quando se pergunta para essas 

participantes qual das faces é mais atraente, existe uma maior probabilidade delas escolherem 

a face mais pelo valor estético do que pela procura de um parceiro em potencial (Vukovic et al., 

2009). Assim, independentemente de como a mulher interpreta a pergunta que o 

experimentador coloca ou explica como ‘atratividade’, a resposta dela pode ser influenciada 

pela escolha de um parceiro do que simplesmente pela preferência por certas características 

faciais (hormônios moduladores). 

Devido a essas influências seria interessante avaliar essas variáveis nos estudos, 

verificando-se a idade da mulher, se é casada, namora, se é solteira, se tem filhos, e se essas 

diferenças influenciam os resultados do julgamento da atratividade facial. 

 

Fatores psicológicos 

Uma das variações encontradas na preferência de faces foi que mulheres que se 

consideram atraentes mostram uma maior preferência por faces masculinizadas, enquanto que 

mulheres que não se consideram atraentes tendem a preferir faces mais feminilizadas (Little et 

al. 2001; Little, Jones, & DeBruine, 2011). Esse achado talvez possa refletir a condição 

dependente da estratégia na escolha do parceiro. A não preferência pelas marcas que 

poderiam sinalizar uma boa herança genética pode ser uma adaptação de mulheres com baixa 

qualidade de parceira (Little et al., 2001). 

Um indicador de autoatratividade seria a medida WHR (sigla para waist-to-hip ratio, 

sendo a tradução: taxa de cintura-para-quadril) é uma das melhores medidas da condição 

feminina para autoatratividade (Penton-Voak et al., 2003) e segundo Singh (1995), o WHR é a 

característica chave para o julgamento feminino de atratividade, sendo assim, mulheres com 
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baixo WHR demonstram uma maior autoestima. Mulheres com baixa atratividade facial e com 

alto WHR têm preferência por faces feminilizadas no contexto de um longo relacionamento e 

mulheres com baixo WHR não mostraram variação na preferência das faces nos 

relacionamentos de curto ou longo prazo (Jones et al., 2005; Penton-Voak et al., 2003). 

Little et al. (2001) confirmam a possibilidade de que essa preferência pela 

masculinidade para mulheres que se consideravam atraentes pode ser uma estratégia 

individual para a escolha do parceiro e que o julgamento da atratividade facial pode depender 

de mais fatores do que somente “bons genes”. A escolha do parceiro nessa condição promove 

uma estratégia de competitividade, onde mulheres que se consideram menos atraentes, ou 

menos competitivas, escolhem homens menos masculinizados evitando o gasto de energia 

competindo com as mulheres mais atraentes (Jennions & Petrie, 1997; Little et al., 2001; 

Penton-Voak et al., 2003). 

Outro fator que também pode ser averiguado nos estudos é a influência dos efeitos 

externos. Little e Mannion (2006) também verificaram que mulheres que eram expostas a faces 

de mulheres atraentes mudavam sua própria percepção de atratividade, o que modificava suas 

preferências por faces mais ou menos masculinizadas.  

As possíveis influências das condições psicológicas e a preferência facial também não 

foram muito bem estudadas (Jones et al., 2005). Fatores psicológicos, como ansiedade, 

depressão e estresse, podem refletir as condições das mulheres e podem influenciar na saúde 

física (Brunner & Marmot 1999). Mulheres com melhores condições de saúde são propensas a 

escolherem homens com um melhor sistema imunológico do que mulheres com condições 

pobres de saúde (Bakker et al. 1999). Essa seria uma resposta adaptativa já que somente 

mulheres em boas condições de saúde seriam capazes de obter parceiros saudáveis. A própria 

condição de saúde da mulher pode influenciar na preferência de faces com características que 

indiquem sistema imune forte e saudável (Gangestad & Simpson, 2000; Thornhill & Gangestad, 

1999). 
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Jones et al. (2005) e também Little e Mannion (2006) encontraram uma relação entre a 

condição física da mulher e sua preferência por faces de homens mais masculinizadas. 

Mulheres com baixos níveis de estresse, depressão e ansiedade mostram forte preferência por 

faces de homens mais saudáveis, diferentemente das mulheres com altos níveis desses fatores. 

Sendo assim a autoatratividade acaba por interferir na percepção da atratividade. Esse 

seria um fator interessante de ser analisado nos estudos de percepção facial e de atratividade 

com o objetivo de averiguar como e o quanto essa variável pode afetar os resultados. Outra 

forma de medir esse fator poderia ser o WHR, que é associado com atratividade de corpo, 

saúde médica e fertilidade (Singh, 1993). Escalas de autoestima e depressão também poderiam 

ser usadas na avaliação (Martín-Albo, Núñez, Navarro & Grijalvo, 2007; Souza & Ferreira, 2005). 

  

 Percepção da dominância 

Segundo a discussão de “sinais de bons genes” é esperado ver um padrão simples, que 

seria a generalização da preferência por faces mais masculinizadas. Entretanto, tal preferência 

não é consistentemente encontrada (Harris, 2011). 

Um modelo recente de julgamentos sociais de faces, criado por Johnston et al. ( 2001),  

mostrou que a percepção de dominância é um fator inicial de uma série de avaliações sobre 

sua personalidade, aparência e estado emocional. Funcionalmente, a dominância percebida 

através de dicas faciais dá origem a inferências sobre as intenções da pessoa, prejudicial ou 

inofensivo (DeBruine, 2005; Oosterhof & Todorov, 2008). As percepções precisas de expressões 

emocionais e da dominância de indivíduos da mesma espécie são fundamentais para a 

sobrevivência e de boas interações sociais (Ghanzafar, 2004). 

A dominância sinaliza possível poder, o que poderia significar bons genes, mas não 

necessariamente signifique um lucro positivo nas interações sociais (Wood & Eagly, 2002). 

Características de personalidade positivas são benéficas para a vida social e levam a um 

beneficio de sobrevivência, como por exemplo, a cooperação pode ser considerada como parte 
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da personalidade e pode ter aspectos hereditários (Harris, 2011). Esse comportamento traz 

benefícios para a espécie, principalmente as que se organizam socialmente. 

Parece existir uma associação entre as características masculinas e a dominância (Puts, 

2010; Watkins, Jones & DeBruine, 2010). Porém, Swaddle e Reierson (2002) verificaram que a 

masculinização facial aumenta a dominância (sinais faciais que passem a informação de força, 

liderança, poder etc.), mas não necessariamente a atratividade. Em um de seus estudos 

Johnston et al. (2001) mostraram que a atratividade, saúde e as marcas de hormônios seguem 

uma linha de preferência que se altera conforme o contexto. Eles pediram que as participantes 

dessem notas para as faces utilizando os termos “Amigo”, “Inimigo” e “Amante”. Os resultados 

mostraram que a associação ao termo “Amante” aumentava quanto maior a masculinização da 

face, porém, depois de um certo grau de masculinização a associação ao termo “Inimigo” 

começa a prevalecer. Johnston afirma que tal observação comprova que marcas faciais com 

maior intensidade de testosterona estão associadas com dominância e características 

negativas, tais como: um homem manipulador, controlador, egoísta, etc. Johnston debate sobre 

a possibilidade de uma atração pela face masculinizada acima da média, e a não preferência 

por faces com uma masculinização mais acentuada.  

 O grau de masculinização utilizado nos estudos parece influenciar nos resultados, já 

que existe uma linha muito tênue que separa o percebido por face masculina atraente da face 

masculina dominante. A escolha de uma face menos dominante pode ser uma estratégia para 

um ganho no cuidado parental e social; porém, há poucos estudos em que se comparam 

dominância e atratividade, o que dificulta o entendimento desse tema.  

Assim, parece um ponto importante a ser adicionado nos próximos estudos de 

atratividade. A inclusão dos fatores de associação aos termos “Amigo”, “Inimigo” e “Amante” 

utilizado por Johnston et al. (2001) parece ser uma alternativa interessante para avaliar se a 

masculinização da face pode ser interpretada como dominância, podendo gerar menos 

atratividade percebida para algumas participantes. 
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Conclusão 

As pessoas fazem julgamentos estéticos sobre os outros indivíduos, o que tem um 

importante efeito na escolha do parceiro. De uma perspectiva adaptativa, esse comportamento 

deveria ter sido selecionado se promovesse uma função vantajosa no passado evolutivo do ser 

humano. 

Uma noção geral de alguns resultados encontrados sobre o julgamento da atratividade 

promoveu a idéia que tal análise servia para discriminar uma condição fenotípica do indivíduo. 

Porém, achados mostram que a promessa de “bons genes” não seria um fator predominante no 

momento da escolha do parceiro (Fink & Penton-Voak, 2002; Harris, 2011; Jones et al., 2005; 

Penton-Voak et al., 2003; Thornhill & Gangestad, 1999).  

Existem consideráveis evidências de que o julgamento da atratividade pode ser 

influenciado pelas diferenças individuais e que estas, juntas, proporcionariam uma análise de 

custo-benefício, promovendo um julgamento que melhor satisfaça o indivíduo (Bakker et al., 

1999; Gangestad & Simpson, 2000; Gross, 1996; Harris, 2011; Penton-Voak & Perrett, 2000; 

Rhodes, 2006). Algumas variáveis já mostraram grande influência como a de autoatratividade 

(Jones et al., 2005), porém, essas diferenças são normalmente citadas de forma isolada em 

discussões de estudos, somente para explicar possíveis resultados controversos (Johnston, 

2006; Little & Mannion, 2006; Thornhill & Gangestad, 1999; Pentoan-Voak et al., 2003).  

Algumas das diferenças individuais mais citadas seriam: cuidado parental, fatores 

psicológicos e percepção da dominância. Todos esses fatores mostram uma estratégia do 

indivíduo em ganhos mais nas interações sociais do que na genética. Atratividade pode ser 

considerada bem mais como um mecanismo de aprendizado social do que um mecanismo 

adaptativo da seleção natural. As diferenças na atratividade entre as culturas (como 

caucasianos e japoneses) mostram uma regra de aprendizado (Harris, 2011). 

Fica claro que apesar da gama de estudos sobre percepção facial, ainda existem falhas 
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nas metodologias utilizadas, já que alguns resultados ainda ficam sem explicação. O número 

pequeno, porém constante nos estudos, de participantes que mostram preferência por faces 

feminilizadas, não pode ser considerado como um resultado enganoso. Essas diferenças 

encontradas mostram uma oportunidade de ampliar os conhecimentos sobre a percepção 

facial e entender de forma mais holística esse tema. 

Ainda não foi feito nenhum estudo profundo sobre quais são as possíveis diferenças 

individuais que realmente influenciam o julgamento da atratividade e o mais importante, como 

controlar essas variáveis nos próximos estudos para que não gerem resultados ambíguos. 

Estudos futuros sobre atratividade facial poderiam analisar de forma conjunta as diferenças 

individuais e verificar o quanto estas podem afetar a preferência por faces masculinizadas e 

feminilizadas, promovendo uma visão mais ampla sobre o tema.   
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