
Aplicativos de relacionamento: Uma cilada Emocional 

Quem nunca utilizou um aplicativo de relacionamento e teve esperanças de 

encontrar alguém legal? Entre um like e outro sempre vemos perfis interessantes 

e que nos chamam a atenção. 

Há todo o tipo de pessoas nesses aplicativos. Os que buscam apenas conhecer 

novas pessoas, aqueles que querem um relacionamento, quem deseja apenas 

se divertir e uma grande maioria que deseja apenas algo casual. 

É claro que tem mulheres que encontraram seus agora maridos nesses apps, 

mas a grande maioria só consegue uma diversão passageira. Então, a melhor 

maneira de não cair em uma cilada emocional é não criar expectativas. 

Os perfis de homens  

Se você usa frequentemente aplicativos de relacionamento já percebeu que 

sempre há alguns perfis típicos de homem. Características que apontam 

rapidamente se você está entrando em uma fria ou não. 

Listamos alguns dos mais típicos para você fugir imediatamente se encontrar, 

ok? Não perca seu tempo com eles porque com certeza estará entrando em uma 

cilada emocional. 

O disponível 

Já encontrou em um desses aplicativos aquele cara super disponível? Te 

responde a todo momento, pediu suas outras redes sociais, fica a todo momento 

falando sobre seu dia e com assuntos aleatórios. Geralmente ele nem vai propor 

um encontro ou demonstrar algum interesse afetivo. Em resumo, ele busca muito 

mais uma amiga do que uma namorada. 

O exibicionista 

A primeira foto dele nesses perfis quase não mostra rosto, mas garante a 

imagem sem camisa mostrando o peitoral. Ele é totalmente focado no físico e já 

tem um padrão ideal de mulher. Na maioria dos casos ele não quer uma 

companheira para a vida, mas sim para alguns momentos de prazer e nada mais. 

O blasé 

Não tem muita paciência para as redes sociais e nem se esforça para ter uma 

interação bacana. Basicamente ele vai mandar algumas mensagens e só do que 

for de seu interessante. Ele é aquele cara que fugimos na vida real, e agora 

também na virtual. 

O ex 

Atire a primeira pedra quem nunca deu um match com aquele ex. Sabe aquela 

história de melhor um conhecido do que um estranho? Nada disso! Quase 

sempre esse ex foi um livramento na sua vida. Uma pessoa que só fez mal ou 

que não deu certo. Então nada de segundas chances por aqui! 

O exigente 



Logo no perfil você encontra uma lista de como a mulher deve ser e agir. 

Basicamente ele já possui o padrão ideal e acha que é muito bom para merecer 

qualquer coisa que seja diferente. Mesmo se você se enquadre nos desejos dele, 

quem não merece alguém assim é você. 

O fake 

Nem precisa explicar o motivo de fugir de um cara que ao invés de usar uma foto 

própria pega a imagem de outra pessoa, né? Se ele já mente na internet, imagine 

como deve ser na vida real. 

O tarado 

A primeira mensagem dele depois do match é “você manda nudes?”. Fuja de 

homens assim, porque eles só estão tentando colecionar fotos de mulheres e 

nunca querem nada sério. Além disso, muitos deles podem vazar suas 

informações e seus interesses não são os mesmos. 

Esses são alguns dos perfis mais comuns que podemos encontrar nesses 

aplicativos. Mas vale lembrar que também há homens interessantes neles e que 

pode ter a sorte de encontrar um. 

Antes de dar like em alguém nesses aplicativos lembre-se da lista e se perceber 

que se enquadra aqui desista. Não tem rostinho bonito que valha a pena 

futuramente. Conselho de amiga para vocês, ok? 

Como identificar um cara legal nos aplicativos? 

Não existem apenas homens babacas nesses aplicativos. Também é possível 

conhecer pessoas legais e até mesmo ter um romance. Então, veja algumas 

dicas para não cair em uma cilada emocional. 

 Analise se o homem usa fotos próprias e se nenhuma delas tem apelo 

sexual ou até mesmo foto com namorada; 

 Verifique se no perfil ele conta mais sobre sua vida ou se lista o tipo de 

mulher ideal; 

 Veja se tem gostos em comum com ele e que podem ser assuntos para 

as primeiras conversas; 

 Se possuírem amigos em comum pergunte a eles sobre o homem; 

 Nas primeiras conversas veja se ele é engraçado e atencioso ou se busca 

apenas sexo e fotos suas; 

Em resumo, você conseguirá conhecer melhor um paquera quando começar a 

conversar com ele. Assim, poderá ver se possuem algo em comum e se sente 

bem estando perto dele ou não. 

Cuidados que deve ter em aplicativos 

Há alguns cuidados que é importante tomar ao estar nesses aplicativos. Afinal, 

algumas pessoas sempre buscam prejudicar outras. Além disso, você não 

conhece a maioria das pessoas que vai encontrar por lá. 



Veja abaixo cuidados básicos que podem tornar a sua experiência mais segura. 

Colocá-los em prática pode livrá-las de muitas frias e de pessoas tóxicas e que 

podem prejudicá-las. 

Jamais passe informações pessoais 

Tem pessoas que vão a qualquer custo tentar obter informações pessoais de 

você. Seu nome completo, endereço, onde trabalha. Jamais passe elas a alguém 

totalmente desconhecido. É importante que ele conquiste sua confiança e se 

sinta segura antes de entrar nesses assuntos. 

Cuidado ao enviar nudes 

Muitos homens estão nesses aplicativos apenas em busca de fotos de mulheres. 

Cuidado ao enviar nudes, ainda mais se for possível identificar seu rosto. Pode 

ser que alguém vaze suas imagens ou até mesmo te chantageie por isso 

futuramente. 

Não marque os primeiros encontros sozinhos 

Mesmo que esteja muito afim de que o primeiro encontro seja mais quente, evite 

ao máximo ficar totalmente sozinha com um desconhecido. O ideal é que seja 

em algum lugar público, ou então, que escolham um motel. Geralmente as 

pessoas na internet parecem ser mais legais do que realmente são, então é bom 

conhecer pessoalmente em um lugar mais seguro. 

Evite passar todas suas redes sociais 

É comum que logo nas primeiras conversas os homens já peçam outras redes 

sociais. O Instagram, Whatsapp, telefone. Enfim, espere um tempo para passar. 

Conheça o cara e veja se realmente vale a pena. Porque assim, caso desistir, 

basta tirar o like e não terá que se preocupar mais. Porém, se ele tiver outros 

contatos é possível que fique insistindo sem parar. 

Não aceite um relacionamento online 

Caso algum homem venha com um papo de relacionamento online e evite te 

conhecer é melhor você fugir. Muitos caras namoram e usam esses apps como 

uma fuga. Inclusive, é uma forma de trair as namoradas sem que elas 

descubram. Então fuja de papinhos assim, porque quase sempre pode ser uma 

fria, ainda mais se ele esconde muito a vida pessoal.  

Sem expectativas 

Parece simples, mas não é. Geralmente quando encontramos alguém 

interessante em aplicativos já começamos a criar expectativas e pensar como 

seria ter um relacionamento com essa pessoa. Mas se algo foge do que 

esperamos a frustração vem. Então, a melhor maneira de deixar tudo mais leve 

é não criar expectativa. 

Aproveite esses aplicativos para conhecer homens interessantes. Se sentir 

confiança marque alguns encontros e talvez terá a sorte de conquistar um 

relacionamento. Caso não consiga, sem problemas também, o que vale mesmo 



é a experiência conquistada. Não se fruste e nem fique deprimida, são inúmeras 

possibilidades e pessoas novas que poderá conhecer todos os dias, é o 

momento de tentar a sorte.  

 


