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ATITUDES FRENTE À HOMOPARENTALIDADE: UMA EXPLICAÇÃO A
PARTIR DE VARIÁVEIS EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS
RESUMO: A presente tese objetivou conhecer os correlatos e preditores das atitudes
frente à homoparentalidade, a partir de variáveis explícitas e implícitas. Para atender
este objetivo, realizaram-se cinco estudos. O Estudo 1, objetivou mapear as opiniões
dos participantes acerca do contexto de adoção de crianças por homossexuais.
Participaram 484 pessoas da população geral, com idade média de 26 anos (DP = 8,31).
Estes responderam, além das perguntas sociodemográficas, a um roteiro de entrevista
semiestruturada. Em síntese, os resultados apontam para uma potencial aceitação
homoparental, desde que condicionada a um contexto de favorabilidade emocional,
financeira e educacional dos adotantes. O Estudo 2 buscou testar os parâmetros
psicométricos das medidas ora empregadas. Para tanto, contou-se com uma amostra de
223 estudante universitários, estes tinham idade média de 22 anos (DP = 4,42). Os
participantes responderam as versões experimentais das seguintes medidas: a Escala de
Atitudes Frente à Conjugalidade Homossexual (EAFCH), a Escala de Atitudes Frente à
Homoparentalidade por Adoção (EAFHA) e a Escala de Multidimensional de
Preconceito Sexual (EMPS). Os principais resultados indicam que tais medidas reúnem
evidências preliminares de validade e precisão. O Estudo 3 teve a finalidade de reunir
evidências mais robustas de qualidade psicométrica dos instrumentos utilizados
anteriormente. Participaram 261 sujeitos da população geral com idade média de 30
anos (DP = 9,35). Os resultados permitiram comprovar as estruturas fatoriais
presumidas de tais medidas e indicaram a adequação psicométrica dos modelos
reduzidos (parcimoniosos). O Estudo 4, propiciou a elaboração dos modelos
explicativos referentes a aceitação e/ou oposição homoparental. Participaram deste
estudo 339 indivíduos de diferentes estados brasileiros, com idade média de 26 anos
(DP= 8,15). Estes responderam às versões reduzidas das escalas utilizadas no estudo
anterior e ao Questionário dos Valores Básicos (QVB) e a Variáveis Comportamentais
e Sociodemográficas. Os resultados comprovaram a adequação de dois modelos
explicativos: (1) o modelo explicativo Preconceito sexual/ Valores → Aceitação da
homoparental → Aceitação do contato homoparental [²/gl = 3,77, GFI = 0,99, AGFI =
0,93, CFI = 0,98, RMR = 0,02 e RMSEA = 0,09 (0,023 – 0,163)] e (2) o modelo
explicativo Preconceito sexual/ Valores → Oposição homoparental → Rejeição do
contato homoparental [²/gl = 4,46, GFI = 0,98, AGFI = 0,91, CFI = 0,97, RMR = 0,01
e RMSEA = 0,10 (0,057 – 0,151)]. Finalmente o Estudo 5, objetivou eliminar o
componente desejabilidade social e conhecer as atitudes implícitas frente à
homoparentalidade e os seus correlatos explícitos. Tratou-se de um estudo quaseexperimental com delineamento fatorial do tipo 2x2x3. Contou-se com a participação
de 458 indivíduos da população geral, com idade média de 23 anos (DP = 7,6). Estes
responderam a um questionário sociodemográficos e a Medidas Explícitas e Implícitas
Os resultados indicaram que os arranjos heteroparentais foram considerados mais
convencionais do que os arranjos homoparentais, corroborando a hipótese
heteronormativa, assim como a influência dos valores normativos. Concluindo, os
objetivos da presente tese foram alcançados, referendando o marco teórico que permite
identificar fatores que contribuem para explicação das atitudes frente à
homoparentalidade, com destaque especial aos valores normativos. Não obstante,
propuseram-se estudos futuros que visem contribuir para esta área de interesse.
Palavras-chave: homoparentalidade, atitudes, valores, preconceito sexual, associação
implícita.

ATTITUDES TOWARD HOMOSEXUAL PARENTING: AN EXPLANATION
BASED ON EXPLICIT AND IMPLICIT VARIABLES
ABSTRACT: The present thesis aimed at knowing the correlates and predictors of
attitudes toward homosexual parenting, based on explicit and implicit variables. In order
to attain this objective, five studies were conducted. Study 1 aimed at mapping
participants’ opinions about child adoption by homosexual parents. Participants were
484 people from general population, with mean age of 26 years (SD = 8.31). They
answered to social and demographic questions, and to a structured interview. In sum,
results showed a potential acceptance of this type of adoption, as long as the parents
have favorable financial, emotional and educational background. Study 2 sought to test
psychometric parameters of the relevant measures. Therefore, a sample of 223
undergraduates participated, their mean age was 22 years (SD = 4.42). Participants
answered to experimental versions of the following measures: Attitudes toward
Homosexual Marriage Scale (ATHM) and the Sexual Prejudice Multidimensional Scale
(SPMS). The main results indicated that both measures gathered preliminary evidences
of validity and reliability. Study 3 aimed at gathering more robust psychometric
evidences of the measures used in the previous study. Participants were 261 people
from general population, with mean age of 30 years (SD = 9.35). The results confirmed
the assumed factor structures for both scales, indicating psychometric adequacy of a
reduced model (parsimonious). Study 4 allowed the development of an explanatory
model regarding acceptance and/or opposition to homosexual parenting. Participants
were 339 people from different Brazilian states, with mean age of 26 years (SD = 8.15).
They answered to the short version of scales used in the previous study, and the Basic
Values Survey (BVS), behavioral, and demographic variables. Results showed adequacy
of two models: (1) Sexual prejudice/ Values → Acceptance of Homosexual Parenting
→ Homosexual parenting contact acceptance [²/df = 3.77, GFI = .99, AGFI = .93, CFI
= .98, RMR = .02 e RMSEA = .09 (.023 – .163)] and (2) Sexual prejudice/ Values →
Opposition of homosexual parenting → Homosexual parenting contact rejection [²/df
= 4.46, GFI = .98, AGFI = .91, CFI = .97, RMR = .01 e RMSEA = .10 (.057 – .151)].
Finally, Study 5 aimed at controlling social desirability and at verifying implicit
attitudes toward homosexual parenting and its value correlates. It was a quasiexperimental study with a factorial design 2x2x3. Participants were 458 people recruited
online, with mean age of 23 yeas (SD = 7.6). They answered to demographic questions
and to explicit and implicitmeasures. The results indicated that heterosexual parenting
was considered more conventional than homosexual parenting, corroborating the
hypothesis of a heterosexual norm, and an influence of normative values. In
conclusion, the objectives of the present dissertation were attained, providing additional
and substantial evidence to identify factors that explain attitudes toward homosexual
parenting, and of the role of normative values. Nevertheless, future studies are
proposed, aiming at contributing to the field.
Keywords: homosexual parenting, attitudes, values, sexual prejudice, implicit
association.

ACTITUDES HACIA HOMOPARENTALIDAD: UNA EXPLICACIÓN
BASEADA EN POR VARIABLES EXPLICITAS Y IMPLICITAS
RESUMEN: La presente tesis he tenido como objetivo conocer los correlatos y
predictores de las actitudes hacia la homoparentalidad, a partir de variables explícitas y
implícitas. Para lograr este objetivo, se realizaron cinco estudios. El Estudio 1 objetivó
hacer una encuesta con los participantes sobre el contexto de adopción de niños por
homosexuales. Participaron 484 personas de la población general, con edad media de 26
años (DT = 8,31). Estos respondieron, además de las preguntas sociodemográficas, un
plan de entrevista estructurada. En síntesis, los resultados señalaron una potencial
aceptación homoparental, a la condición de un contexto de favorabilidad emocional,
financiera, y educacional de los adoptantes. En el Estudio 2 se buscó probar los
parámetros psicométricos de las medidas empleadas. Para ese fin, se contó con una
muestra de 223 estudiantes universitarios que tenían la edad media de 22 años (DT =
4,42). Los participantes respondieron a las versiones experimentales de las siguientes
medidas: la Escala de Actitudes Hacia la Conyugalidad Homosexual (EAFCH), la
Escala de Actitudes Hacia la Homoparentalidad por Adopción (EAFHA) y la Escala
Multidimensional de Prejuicio Sexual (EMPS). Los principales resultados indican que
estas medidas reúnen evidencias preliminares de validez y fiabilidad. El Estudio 3 tuvo
la finalidad de reunir evidencias más robustas de calidad psicométrica de los
instrumentos utilizados anteriormente. Participaron 261 sujetos de la población general
con edad media de 30 años (DT = 9,35). Los resultados permitieron comprobar las
estructuras factoriales supuestas de las medidas y indicaron la adecuación psicométrica
de los modelos reducidos (parsimoniosos). El Estudio 4 propició la elaboración de los
modelos explicativos referentes a la aceptación y/o oposición homoparental.
Participaron del estudio 339 individuos de diferentes estados brasileños, con edad media
de 26 años (DE= 8,15). Estos respondieron a la versiones reducidas delas escalas
utilizadas en estudos previo, a el Cuestionario de los Valores Básicos (QVB) y la
Variables Comportamentales y Sociodemográficas. Los resultados comprueban la
adecuación de dos modelos explicativos: (1) el modelo explicativo Prejuicio sexual/
Valores → Aceptación de la homoparentalidad → Aceptación del contacto
homoparental [²/gl = 3,77, GFI = 0,99, AGFI = 0,93, CFI = 0,98, RMR = 0,02 y
RMSEA = 0,09 (0,023 – 0,163)] y (2) el modelo explicativo Prejuicio sexual/ Valores →
Oposición homoparental → Rechazo del contacto homoparental [²/gl = 4,46, GFI =
0,98, AGFI = 0,91, CFI = 0,97, RMR = 0,01 y RMSEA = 0,10 (0,057 – 0,151)]. Por fin,
el Estudio 5, objetivó eliminar el componente deseabilidad social y conocer las actitudes
implícitas hacia la homoparentalidad y sus correlatos valorativos. Se trató de un estudio
cuasi-experimental con diseño factorial 2x2x3. Se contó con la participación de 458
individuos contactados por Survey en linea, de la población general, con edad media de
23 anos (DT = 7,6). Estes respondieron a un cuestionario sociodemográfico y medidas
explicitas e implicitas. Los resultados indicaron que los arreglos heteroparentales fueron
considerados más convencionales que los arreglos homoparentales, corroborando la
hipótesis heteronormativa y la influencia de los valores normativos. Concluyendo, los
objetivos de la presente tesis fueron logrados, refrendando el marco teórico que permite
identificar factores que contribuyen para la explicación de las actitudes hacia la
homoparentalidad, con destaque especial a los valores normativos y prejuicio sexual.
No obstante, se han propuesto estudios futuros que consideren contribuir para este
campo de interés.
Palabras clave: homoparentalidad, actitudes, valores, prejuicio sexual, asociación
implícita.
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Em diversos países do mundo têm acontecido mudanças que visam à legitimação
de direitos das minorias sexuais. Ao todo, quatorze países já legalizaram a união entre
pessoas do mesmo sexo e quinze estenderam o direito à constituição familiar por meio
da filiação adotiva aos casais homossexuais (ILGA, 2014). O Brasil, de certa maneira,
também tem acompanhado o panorama mundial de mudanças pró-homossexual. De
uma população de 201 milhões de habitantes, cerca de nove por cento afirmaram ser
homossexual, ou seja, cerca de 17 milhões de pessoas compõem a comunidade
homossexual no Brasil, e destes aproximadamente 60 mil casais homossexuais têm
constituído conjugalidade no país (IBGE, 2010).
Segundo Pereira, Torres, Falcão e Pereira (2013), um importante exemplo dessas
mudanças no contexto brasileiro foi a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) em 2011 de considerar a conjugalidade homossexual como regime jurídico da
união estável. Essa decisão da instância jurídica máxima do Brasil assegura a garantia
de direitos formais aos casais homossexuais de todo o país, tais como o recebimento de
herança, pensão alimentícia e a possibilidade de adoção, por exemplo, antes apenas
devotados aos casais heterossexuais. Nos casos do direito à adoção, mais recentemente,
em março de 2015, o mesmo tribunal também ratificou o direito à adoção homoparental,
assim como também legitimou os arranjos constituídos por pessoas do mesmo sexo
como entidade familiar e, portanto, regidos pelas mesmas regras/direitos que se aplicam
aos casais heterossexuais (JusBrasil, 2015).
Contudo, apesar deste contexto aparentemente positivo e de garantia de direitos
pelo sistema jurídico brasileiro, constitui-se em equívoco considerar que a manifestação
do preconceito e discriminação contra homossexuais esteja se reduzindo no Brasil.
Apesar da homossexualidade ser discutida abertamente na mídia e na literatura
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científica, ainda persistem concepções que a atrelam à "anormalidade", fomentando
preconceitos e práticas discriminatórias (Mott, 2006).
Para ilustrar como essas práticas preconceituosas ou discriminatórias subsistem
no contexto brasileiro, pode-se citar a escalada de violência contra homossexuais ou
simpatizantes verificada nos últimos anos. Nesse sentido, segundo o Relatório Anual do
Grupo Gay da Bahia (GGB), no Brasil houve um aumento de 4,1% dos assassinatos de
homossexuais em comparação com o ano anterior: em 2014, 326 homossexuais, entre
gays, lésbicas e travestis foram mortas, em uma proporção de um assassinato a cada 27
horas. Ainda segundo o relatório do GGB, sete pessoas heterossexuais foram
assassinadas por terem sido confundidos com homossexuais (Grupo Gay da Bahia GGB, 2014). Ao comparar os números atuais com os apurados em 2011 (N = 266), por
exemplo, estes mostram um aumento de 22,5% no número de mortes em apenas três
anos (GGB, 2014).
Segundo Pereira, Torres, Pereira e Falcão (2011), as relações homossexuais
ainda são considerados um desvio dos padrões heterossexuais "normais" o que torna
crítica, a situação das minorias sexuais no Brasil. Para atestar os dados supracitados,
Castro, Abramovay e Silva (2004), em um estudo realizado em 14 capitais brasileiras,
com uma amostra prioritariamente masculina, composta por estudantes do ensino médio
e seus pais, apontaram que 25% dos participantes não aprovariam ter um colega
homossexual no mesmo ambiente escolar. Além disso, também apontou as cidades
nordestinas, Fortaleza e Recife, como as capitais que lideram este ranking de rejeição.
O cenário supracitado se acirra, sobretudo, no contexto da possibilidade de
constituição da conjugalidade (união entre pessoas do mesmo sexo) e ainda mais na
parentalidade (filiação adotiva, constituída por casais homossexuais), foco de atenção da
presente tese. Isto porque tais fenômenos confrontam o modelo tradicional de família
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nuclear, em virtude das tensões e embates decorrentes dos processos sociais, culturais e
políticos que historicamente acompanham as noções de família e sexualidade (Santos,
Scorsolini-Comin, & Santos, 2013).
Nesse contexto, a homossexualidade apresenta-se como uma das categorias que
mais têm gerado debates e diferentes posicionamentos ao seu respeito. O que, por sua
vez, permite inclusive, reunir um conjunto de evidências teóricas e empíricas que
estruturam

padrões

comportamentais

de

oposição

e/ou

aceitação

frente

à

homoparentalidade e seus desdobramentos, como é o caso da conjugalidade
homossexual.
Nesta direção, segundo Ferreira (2007), muitos heterossexuais, em geral, tendem
a não aceitar que os homossexuais ocupem determinadas funções específicas, como
cuidadores ou educadores infantis, por exemplo, devido à crença de que o contato e
proximidade com os gays poderiam influenciar as crianças negativamente. Desse modo,
tais

representações

costumam

ser

utilizadas

para

justificar

comportamentos

preconceituosos e discriminatórios em relação aos homossexuais no contexto da
parentalidade com crianças adotadas. Esse cenário explica, por exemplo, o constatado
por Figueiredo (2003) em um estudo sobre a adoção de crianças por homossexuais
solteiros e por casais homossexuais, ao apontar que menos da metade dos participantes,
dentre uma amostra diversificada da população em geral é favorável à adoção em favor
do homossexual solteiro e apenas um terço dos participantes foram adeptos da adoção
por casais homossexuais.
Mais recentemente, Pereira et al. (2013), em um estudo na perspectiva das
representações sociais, identificaram que a oposição ao casamento e à adoção de
crianças por casais homossexuais podem ser explicadas pelas representações sobre a
homossexualidade baseadas em dimensões religiosas, moralistas, psicológicas e na
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natureza cultural da homossexualidade. Além disso, os autores apontam que tais
relações entre estas variáveis encontram-se mediadas pelo preconceito flagrante, aquele
que se manifesta diretamente frente às minorias sexuais. Ao considerar que o
preconceito "pode ser compreendido tanto como causa, quanto como consequência da
sociedade e dos agrupamentos sociais" (Fernandes, Costa, Camino, & Mendoza, 2007;
p. 490), pode-se afirmar que as representações acerca da homossexualidade influenciam
na manutenção de preconceitos e nas práticas e condutas discriminatórias frente a tais
indivíduos.
No caso do preconceito e discriminação frente a homossexuais, estes têm sido
operacionalizados tanto pela mídia como pela literatura científica por meio do conceito
de “homofobia” (do grego homos, “o mesmo”, e phobikos “ter medo ou aversão a”).
Amplamente usado desde a década de 1960, o termo se refere às atitudes negativas e aos
aspectos emocionais presentes na relação heterossexuais-homossexuais, sendo
empregado para traduzir o “ódio ou a aversão” a homossexuais ou a discriminação
dirigida a esse grupo minoritário. Assim, as agressões verbais ou físicas perante
homossexuais constituem a expressão da homofobia (Barrientos & Cárdenas, 2013;
Fleury & Torres, 2010).
Não obstante, Barrientos e Cárdenas (2013) advogam que a homofobia tem sido
considerada uma denominação insatisfatória por parte dos pesquisadores da área. Entre
outras razões, porque faz referência exclusivamente a atitude extrema de apreensão
psicológica, ocultando assim outras formas de hostilidade, como o contexto social de
produção deste fenômeno em questão. No entanto, vale ressaltar que o uso desta noção
por parte de investigadores e pelas próprias minorias sexuais tem facilitado a
modificação da tradicional forma de pensar a homossexualidade como doença ou
patologia, passando a focar no preconceito frente aos homossexuais.
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No âmbito desta questão, Herek (2000) propõe o uso do conceito Preconceito
sexual, com a finalidade de superar as restrições e críticas que o conceito de homofobia
tem recebido. Segundo Herek e McLemore (2013), o preconceito sexual abrange
particularidades que o faz assumir uma forma diferenciada em comparação com outras
formas de preconceitos. Estas particularidades diriam respeito a suas ideologias,
concepções estruturantes das atitudes, configurações e origens próprias. Isso, segundo
definição de Massey (2009), concederia um caráter “polimorfo” a essa modalidade de
preconceito, baseando-se em fatores como a configuração familiar, atração sexual,
comportamentos e orientação sexual.
Diante do exposto, fica claro, portanto, que os posicionamentos, discursos e
sentidos frente à parentalidade e seus desdobramentos, constituídas por casais
homossexuais, são afetadas por fatores concretos (por exemplo, preconceito sexual,
rejeição de proximidade/contato social). Contudo, mesmo que estes fatores sejam
considerados preponderantes, é relevante destacar que o padrão de aceitação/oposição
passa por uma contextualização axiológica. Isto é, basear-se-ia em princípios
orientadores da vida das pessoas, os chamados valores humanos. Estes, por sua vez,
servem a duas funções principais: para orientar os indivíduos em prol de objetivos
gerais (pessoais, centrais ou sociais) e expressar as suas necessidades básicas
(materialista ou idealista). Uma vez internalizados durante a socialização, esses valores
tornam-se critérios para a orientação e julgamento do comportamento dos próprios e de
outras pessoas (Gouveia, Milfont, & Guerra, 2014).
Tais aspectos justificaram considerar esses constructos como foco de interesse
da presente tese. Seu, objetivo principal foi conhecer os correlatos e preditores das
atitudes frente à homoparentalidade, por meio de medidas explícitas e implícitas. O uso
destas últimas justifica-se pela necessidade de, potencialmente, minimizar o efeito da
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desejabilidade social, isto é, a propensão para distorção do autorrelato em direção ao
que é socialmente aceitável (Gouveia, Guerra, Sousa, Santos, & Costa, 2009) para uma
aproximação mais condizente com a realidade deste fenômeno. E neste contexto, uma
das estratégias que tem sido utilizada como alternativas de controle da desejabilidade
social é a mensuração de aspectos implícitos por meio de processos automáticos e
externos ao domínio do indivíduo (Gouveia, Athayde, Mendes, & Freire, 2012;
Greenwald, Poehlman, Uhlmann, & Banaji, 2009).
Com o intento de atender este objetivo geral, procura-se estruturar esta tese em
duas partes principais. A primeira diz respeito ao seu marco teórico, que reúne três
capítulos. No capítulo I, intitulado Conjugalidade e parentalidade por adoção no
contexto da homossexualidade, apresentam-se inicialmente algumas considerações a
respeito do padrão representacional da homossexualidade, tecendo considerações acerca
do panorama atual dos aspectos legais frente à união de pessoas do mesmo sexo e
adoção por casais homossexuais no contexto nacional e internacional. Posteriormente, o
foco será direcionado para os aspectos centrais que fundamentaram os principais
estudos acerca da parentalidade e seus desdobramentos no âmbito da Psicologia Social,
com destaque para aqueles que tratam das disposições e mensurações atitudinais. No
capítulo II, por sua vez, intitulado O preconceito na perspectiva sexual, é feito um
apanhado dos principais estudos que levam em conta este construto, reunindo elementos
que justificam o seu emprego, a partir de perspectivas clássicas e atuais de abordagem
deste fenômeno. Finalmente, no capítulo III, intitulado Valores humanos, são
apresentados os principais modelos no estudo deste construto, dando ênfase a Teoria
Funcionalista dos Valores Humanos. São descritos seus principais fundamentos e
justificativas, detalhando a derivação das funções e subfunções valorativas, assim como
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os estudos existentes na literatura relacionados ao preconceito no contexto da
homossexualidade.
A segunda parte, correspondente aos Estudos empíricos, procura atender aos
objetivos e às hipóteses construídas a partir do marco teórico da presente tese. Na
ocasião, serão apresentados cinco estudos empíricos. O primeiro será de cunho
qualitativo e exploratório, permitindo mapear as opiniões dos participantes acerca da
adoção de crianças por casais homossexuais e do desenvolvimento infantil da criança
adotada em arranjos familiares homoparentais. Além disso, leva em consideração
também o tipo de arranjo familiar, quando formado por homens e por mulheres
homossexuais. O segundo e terceiro estudos, por outro lado, serão de ênfase
psicometrista, buscando reunir evidências de validade e precisão das medidas ora
empregadas. O quarto estudo será do tipo correlacional, objetivando conhecer a relação
entre atitudes frente à parentalidade, valores humanos, preconceito sexual e variáveis de
intenção comportamental (disponibilidade de proximidade e contato homoparental). A
partir desses correlatos, tem-se a finalidade de subsidiar a construção de dois modelos
explicativos, uma para aceitação e outro para a oposição homoparental por meio da
técnica de Modelagem por Equações Estruturais (SEM). Finalmente, o quinto e último
estudo buscará eliminar o componente desejabilidade social por meio da utilização de
uma medida de associação implícita frente a parentalidades, sendo experimentalmente
manipuladas as variáveis idade da criança adotada e a configuração dos arranjos
familiares (hetero e homoparentais). Esta parte será concluída com uma discussão geral,
reunindo os principais achados dos cinco estudos, apresentando as limitações potenciais
das pesquisas, as contribuições teóricas e empíricas e as possibilidades de estudos
futuros.
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PARTE I – MARCO TEÓRICO
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CAPÍTULO I. CONJUGALIDADE E PARENTALIDADE POR ADOÇÃO NO
CONTEXTO DA HOMOSSEXUALIDADE
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O presente capítulo objetiva fazer um apanhado geral acerca da conjugalidade, união
entre pessoas do mesmo sexo, e da parentalidade por adoção de crianças por casais
homossexuais. Basicamente, a ênfase será no estudo das atitudes, em função da natureza
deste construto, com a finalidade de construir um arcabouço teórico e empírico que
permitirá elaborar um panorama global acerca do padrão de aceitação e oposição frente
aos construtos de interesse da presente tese, citados anteriormente. Para tanto,
inicialmente, será desenvolvida uma breve delimitação da homossexualidade, expondo
algumas considerações acerca do seu padrão representacional. Em seguida, serão
abordados alguns aspectos legais referentes à união de pessoas do mesmo sexo, assim
como à constituição parental através da adoção por casais homossexuais, no contexto
nacional e internacional. Por fim, serão apresentados os estudos a respeito das
disposições atitudinais e seus correlatos, bem como nas principais medidas existentes na
literatura para dimensionar tais construtos.
1.1. Algumas considerações acerca da homossexualidade
O conceito de orientação sexual, ou seja, a noção de que o comportamento e o
desejo sexual definem a identidade de uma pessoa, é uma construção relativamente
recente na literatura científica. Levando-se em conta que até a presente data, não há
evidências claras acerca das origens da sexualidade adulta, diferentes orientações
sexuais são consideradas, em geral, como “desvios” de condutas do padrão que é
esperado socialmente (Herek & Garnets, 2007).
Dentre essas orientações sexuais historicamente tidas como desviantes, situa-se a
homossexualidade. Segundo uma construção teórica elaborada por Fleury e Torres
(2010), ela abrange uma variedade de fenômenos relacionados a uma mesma orientação
sexual, os quais, embora muitas vezes enfoquem os atos sexuais e seus correlatos entre
pessoas do mesmo sexo biológico, contemplam também as dimensões afetivas e
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emocionais estabelecidas entre estas pessoas. Não obstante, como já mencionado
anteriormente, apesar de não existir evidências que demonstrem a origem da
sexualidade humana, é possível elencar um conjunto de variáveis biopsicossociais e
culturais que contribuem, em alguma medida, para o processo de identificação com uma
orientação sexual em específico, assim como diferentes indivíduos que perfazem
percursos diferentes neste processo de construção da identidade sexual ao longo da vida.
Conforme apontado na introdução, cerca de 17 milhões de brasileiros afirmaram
ser homossexuais. Esse número está de acordo um estudo do Instituto Kinsey, segundo
o qual, na população em geral de todo país, há entre 3% e 10% de homossexuais
(Chandra, Mosher, Copen, & Sionean, 2011), podendo ser encontrados registros
históricos da homossexualidade desde os primórdios da humanidade em praticamente
todas as culturas. Neste sentido, dada a crescente expressividade da comunidade
homossexual, é natural o interesse das pessoas quanto à sua natureza, dinâmica e
vivência da homossexualidade.
Considerando-se que este não é o mote principal da presente tese, para uma
leitura mais pormenorizada das concepções acerca da homossexualidade ao longo da
história, o leitor interessado pode recorrer a bibliografias como Rios (2002). Não
obstante, a partir dos trabalhos realizado por Fleury e Torres (2010) é possível
compreender as dimensões pelas quais a homossexualidade pode ser entendida e
interpretada socialmente considerando-se um conjunto de quatro concepções
apresentadas pelas autoras, a saber: (1) a homossexualidade como um pecado, (2) como
doença, (3) como critério neutro de diferenciação e (4) como construção social.
A concepção da homossexualidade como pecado advém da premissa tangente à
prática sexual entre pessoas do mesmo sexo ser qualificada como moralmente
reprovável e pecaminosa, sendo que este juízo de condenação encontra-se sustentado
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por alguns dos princípios da doutrina cristã. A segunda, por sua vez, situa a
homossexualidade como doença, sendo os atos sexuais entendidos como sintomas de
uma patologia que acomete o indivíduo e o coloca em contraposição a uma condição
normal e saudável, denominada heterossexualidade. A terceira concebe os
homossexuais como um grupo social específico, ou seja, um grupo critério neutro, não
merecedor de tratamento diferenciado. Por esse entendimento, seria desnecessário
justificar as desigualdades sociais existentes entre heterosexuais e homossexuais. Tal
concepção surge como contraponto às diversas mudanças nos contextos social e
econômico que culminaram em ações coletivas em prol dos homossexuais, como as
conquistas advindas do ativismo dos movimentos sociais e o reconhecimento de alguns
direitos das minorias sexuais. Tais mudanças, segundo Fleury e Torres (2010)
transpareceriam um contexto de favorabilidade pró-homossexual e isso endossaria a
negação da discriminação frente ao contexto da homossexualidade.
Por fim, a quarta concepção, aquela que demarca a homossexualidade como uma
construção social, sustenta que as pessoas se identificam ou qualificam seus atos sob
uma orientação sexual por meio da institucionalização de papéis e práticas de cada sexo,
sendo que é a partir deste processo de construção que a atração pelo sexo oposto ou pelo
mesmo sexo adquire um sentido próprio e relevante para os indivíduos.
Frente ao apresentado, fica claro que compreender as representações socialmente
construídas sobre a homossexualidade constitui-se como relevante para também
compreender, potencialmente, como a sociedade a encara. Tais pressupostos embasaram
a elaboração de uma tipologia acerca da natureza da homossexualidade, em um estudo
desenvolvido por Lacerda, Pereira e Camino (2002). Nele, foram constatadas cinco
explicações para a homossexualidade baseadas em representações sociais, as quais
podem ser melhor observadas na tabela demonstrativa, abaixo.
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Tabela 1.
Explicações acerca da natureza da homossexualidade (Adaptado de Lacerda et al.,
2002)
EXPLICAÇÕES
NATUREZA DA HOMOSSEXULIDADE
A homossexualidade é explicada como doença e sendo
causada por distúrbios fisiológicos, hormonais ou
Biológicas
gestacionais.
A homossexualidade seria resultado de traumas
Psicológicas
experienciados na infância.
Orientadas pela visão da homossexualidade como um
pecado, sendo o homossexual representado como alguém
Religiosas
que não segue a palavra de Deus e, portanto, não tem força
espiritual e religiosa para resistir às tentações do pecado.
Situando a homossexualidade como um desvio de conduta
Ético-morais
moral e de ausência de respeito para com a sociedade
Em contraposição a visão da homossexualidade como
doença, a concebe, na sua totalidade, como expressão da
Psicossociais
identidade do indivíduo.

Nas explicações biológicas, a homossexualidade, a partir da visão como doença,
é causada por distúrbios fisiológicos, hormonais ou gestacionais; nas explicações
psicológicas, a homossexualidade seria resultado de traumas experienciados na infância;
nas explicações religiosas, orientadas pela visão da homossexualidade como um
pecado, o homossexual seria representado como alguém que não segue a palavra de
Deus e, portanto, não tem força espiritual e religiosa para resistir às tentações do
pecado; nas explicações ético-morais, a homossexualidade é situada como um desvio de
conduta moral e de ausência de respeito para com a sociedade e, por último, nas
explicações psicossociais, contrária à concepção da homossexualidade como doença, a
entende como expressão da identidade do indivíduo.
Porém, há que se atentar, como aponta Silva (2008) que a homossexualidade
carrega em si múltiplos significados, de maneira que não é possível enquadrá-la em um
conceito fixo. O mesmo se aplica às representações que são construídas acerca dela.
Contudo, reunir elementos que forneçam subsídios para a construção de um panorama
representacional, e de certa maneira explicativo, é útil no sentido de melhor

35

compreender como essas representações são utilizadas para desencadear condutas
preconceituosas e discriminatórias.
Nesse sentido, no já citado estudo realizado por Lacerda et al (2002), os
resultados permitiram, ainda, classificar os participantes em três grupos de indivíduos,
segundo o padrão de preconceito frente à homossexualidade: preconceituosos flagrantes
(manifestação direta/explícita do preconceito), preconceituosos sutis (manifestação
indireta/implícita do preconceito) e não preconceituosos (ausência da manifestação
preconceito). Segundo apontam os autores, o grupo de preconceituosos flagrantes se
opuseram às explicações psicossociais e aderiram mais fortemente às explicações éticomorais e religiosas, por sua vez, o grupo de não preconceituosos aderiram às
explicações psicossociológicas e o grupo dos preconceituosos sutis explicaram a
homossexualidade a partir de causas biológicas e psicológicas. Corroborando este
panorama, Pereira et al. (2011) com uma amostra de católicos e evangélicos, apontam o
preconceito sutil como relacionado a explicações de natureza biológica e psicossocial e
com a descrença numa representação ético-moral da homossexualidade, enquanto que o
preconceito flagrante apareceria relacionado com a descrença na natureza biológica e
psicossocial e com uma representação ético-moral. Os autores acrescentam ainda que,
diferente de outros grupos para os quais a manifestação direta, explícita, do preconceito
está cada vez mais controlada e reduzida, aos homossexuais, ainda direciona-se uma
descarga direta do preconceito em função de sua orientação sexual.
Frente ao que vem sendo apresentado, parece ser possível considerar que o
padrão representacional que se tem da homossexualidade é guiado por fatores
intrínsecos e extrínsecos que influenciam nos aspectos motivacionais dos indivíduos. De
certa maneira, isso apresenta-se consoante ao verificado por Gouveia et al. (2011) ao
afirmarem que no que se refere, especificamente, à propensão a responder sem
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preconceito frente a homossexuais, as pessoas em geral, se pautam em dois tipos de
motivação. De um lado, uma motivação externa, que guia as pessoas interessadas em
aparentar a ausência de preconceito frente a terceiros. Segundo os autores, essa
motivação apresenta um componente de desejabilidade social, pois está associada à
necessidade de aprovação dos demais membros, ficando a manifestação de um
repertório comportamental de preconceito condicionada à ausência dessas pessoas.
Além dessa, haveria também uma motivação interna, a qual guiaria pessoas menos
influenciadas por pressões sociais. Nesse caso, tais pessoas apresentam estas crenças
integradas ao seu autoconceito e a ausência do preconceito é considerada importante
para a percepção que possuem de si mesmas (Gouveia et al., 2011).
Os estudos supracitados corroboram a premissa de que as representações sobre a
natureza dos grupos minoritários estão relacionadas com a manifestação do preconceito
e da discriminação perante tais grupos, e que por outro lado, a propensão a não
manifestar condutas preconceituosas é influenciada por fatores intrínsecos e extrínsecos.
Desse modo, tais aspectos apresentam-se como um prelúdio para compreender,
especificamente, o padrão comportamental frente à conjugalidade e parentalidade
constituída por casais homossexuais com crianças adotadas, foco da atenção da presente
tese. Afinal, como pode ser constatado por Pereira et al. (2013), o padrão de oposição ao
casamento e à adoção de crianças por casais homossexuais pode ser explicado pelas
representações sociais sobre a homossexualidade, sendo que tais variáveis são mediadas
pelo preconceito flagrante. Para além dele, porém, percebe-se, a partir desta breve
delimitação acerca da homossexualidade, que a influência da desejabilidade social e
dinâmica multidimensional e polimorfa do preconceito sexual são aspectos
potencialmente merecedores de atenção no âmbito em questão.
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Finalizadas estas considerações, a seguir, apresenta-se o panorama dos aspectos
legais referentes à união homossexual e da adoção de crianças em arranjos familiares
homoparentais, com o intuito de ilustrar este fenômeno no contexto nacional e
internacional. Posteriormente, devota-se a atenção aos estudos empíricos no âmbito da
Psicologia Social, na perspectiva das disposições atitudinais, acerca dos construtos de
interesse desta tese.
1.1.1. Panorama mundial da legitimação de direitos homossexuais
Segundo o levantamento de dados sobre o reconhecimento dos direitos
homossexuais, no que diz respeito à união entre pessoas do mesmo sexo, adoção
homoparental, leis anti-discriminação e penalização por práticas homossexuais,
realizado pela International Lesbian Gay Bisexual Trans and Intersex Association
(ILGA) em 2014, 32 países reconhecem uniões entre pessoas do mesmo sexo, 15
possuem aparato jurídico que legitima a adoção homoparental e 70 países ao redor do
mundo possuem leis anti-discriminação com base na orientação sexual.
Não obstante, ainda segundo o mesmo levantamento, em sete países do mundo a
homossexualidade é punida com pena de morte, em 78 é previsto por lei o
aprisionamento por práticas homossexuais – com penas que variam de 14 anos de
reclusão à prisão perpétua, e ainda prisão sem indicação de duração ou banimento,
como pode ser visualizado no mapa mundial de direitos de lésbicas e gays, na Figura 1,
abaixo.
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Figura 1. Mapa Mundial de direitos de lésbicas e gays tangentes a penalização, anti-discriminação da homossexualidade, união/casamento entre pessoas do mesmo sexo e adoção
homoparental (ILGA, 2014). Fonte: http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_Map_2

Quanto ao reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo, em alguns
países a legislação não é equivalente a dos casais heterossexuais, sendo destinada
apenas uma parcela desses direitos à comunidade homossexual. Os países que dispõe de
um estatuto que regulamenta o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo são:
Holanda (2001), Bélgica (2003), Canadá (2005), Espanha (2005), África do Sul (2006),
Noruega (2009), Suécia (2009), Islândia (2010), Portugal (2010), Argentina (2010)
Dinamarca (2012), Nova Zelândia (2013), Uruguai (2013) e França (2014). Além
destes, há ainda os países que possuem estatutos diversos para a legalização do
casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nos Estados Unidos, por exemplo, alguns
estados aprovaram o reconhecimento da união homossexual, tais como: Massachusetts
(2004); Connecticut (2008); Iowa e Vemont (2009); Distrito de Columbia e New
Hampshire (2010); Nova Iorque (2011); Maine e Washington (2012); Califórnia,
Delaware, Illinois, Havaí, Maryland, Minnesota, Nova Jersey, Novo México e Rhode
Island (2013). O mesmo ocorreu no Reino Unido: Inglaterra e País de Gales (2013);
Escócia (2014) também possuem legislação específica para tratar do assunto (ILGA,
2014).
Há ainda, alguns países que parcialmente garantem o reconhecimento da união
entre pessoas do mesmo sexo. O Brasil encontra-se dentre esses países, desde 2011,
quando legitimou sob o regime de união estável a união entre pessoas do mesmo sexo,
tendo sido a primeira vez que o judiciário brasileiro se manifestou quanto ao tema. A
aprovação desse dispositivo jurídico por unanimidade de votos, em uma decisão
histórica, marca na história do país o reconhecimento dos casais homoafetivos como
entidade familiar (Pereira et al., 2013). Desde a decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF), casais homossexuais também têm conseguido, por meio de pedidos judiciais,
acesso ao casamento civil, apesar de não existir na legislação brasileira uma lei que

42

tipifique tais arranjos conjugais sob o regime de casamento civil, como é o caso de
outros países da América Latina, como Argentina e Uruguai.
No que diz respeito à adoção homoparental, assim como em relação à união
entre pessoas do mesmo sexo, esta também possui estatutos jurídicos que variam de país
para país. Dentre os países que legalizaram a adoção de crianças por casais
homossexuais, podem ser listados, a Holanda (2001), África do Sul (2002), Suécia
(2003), Espanha (2005), Andorra (2005), Inglaterra (2005), País de Gales (2005),
Bélgica (2006), Islândia (2006), Israel (2008), Noruega (2009), Escócia (2009), Uruguai
(2009), Dinamarca (2010) e Argentina (2010). Nestes países, na forma de lei, é
permitida a adoção por parte de casais homossexuais sem quaisquer restrições. Em
outros países, como Austrália, Canadá, Estados Unidos e França as leis sobre adoção
variam de jurisdição para jurisdição, possuindo, entretanto, uma quantidade
considerável de estados que permitem a adoção homoparental. No caso do México,
apenas a Cidade do México permite por lei o direito ao casamento e adoção por casais
homossexuais (ILGA, 2014).
No Brasil, Segundo Cecílio, Scorsolini-Comin e Santos (2013), como a adoção
por casais homossexuais ainda não era regulamentada na forma de lei, muitos decidiam
pela “guarda única” da criança, constituindo arranjos de monoparentalidades, onde
posteriormente ao processo adotivo, a criança passa então, a ser criada numa família
homoparental. Ressalta-se, todavia que, assim como em relação à união homossexual,
existem casos ocorridos no país, segundo os mesmos autores, para os quais foi
concedida a adoção homoparental legitimada por processos judiciais.
É importante destacar que para que seja deferida a adoção homoparental
(conjuntamente pelos pares adotantes), segundo, Scorsolini-Comin e Cecílio (2012) é
primordial que os adotantes sejam casados legalmente, ou ainda que mantenham união
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estável comprovada, atestando a estabilidade familiar. Nesse sentido, ainda segundo os
mesmos autores, a extensão do reconhecimento da união estável entre pessoas do
mesmo sexo em 2011 pode ser considerada o pontapé inicial para uma possível
regulamentação jurídica da adoção homoparental no Brasil.
E é exatamente isso que vem acontecendo no contexto brasileiro. Segundo
Brasileiro (2014) uma nova cultura de adoção já vinha sendo impulsionada no âmbito
nacional a partir da entrada em vigor da Lei de nº 12.010/09, conhecida como a Nova
Lei da Adoção. Com ela, buscou-se maior eficiência nos processos de adoção, a partir
de uma curiosa mudança de perspectiva: ao contrário do que ocorria, o foco do processo
de adoção passa a direcionar-se para a busca de uma família para uma criança, e não
mais de uma criança para uma família. Por esse novo prisma, ressalta a autora, tem-se
promovido o incentivo de outras modalidades de adoções, tais como adoção tardia,
transracial, de crianças com deficiência e grupos de irmãos, as quais sinalizam no Brasil
um potencial contexto de favorabilidade em relação à constituição parental e à filiação
adotiva.
Neste sentido, o mesmo prognóstico que se estabelecia em relação aos novos
arranjos parentais supracitados, recentemente contemplou, também, a filiação adotiva
homoparental no contexto brasileiro. Concretizado, sobretudo, devido a ação do
judiciário que tem se mostrado bastante implicado com o reconhecimento dos direitos
das minorias sexuais no Brasil. Tanto que em 2011, legitimou a união estável entre
pessoas do mesmo sexo e em 5 de março de 2015, garantiu o direito à adoção e o
reconhecimento de entidade familiar aos casais homossexuais (JusBrasil, 2015).
O discurso da ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF) a
respeito da adoção homoparental, ilustra bem o quão implicado o judiciário brasileiro
tem se mostrado em relação aos direitos homossexuais no país: "O conceito contrário
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implicaria forçar o nosso Magno Texto a incorrer, ele mesmo, em discurso
indisfarçavelmente preconceituoso ou homofóbico”, afirmou a ministra. Ainda segundo
a ministra, “a isonomia entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos somente ganha
plenitude de sentido se desembocar no igual direito subjetivo à formação de uma
autonomizada família” (JusBrasil, 2015).
A respeito das leis anti-discrminação, 70 países dispõe de legislação específica
que proíbe a discriminação com base na orientação sexual. Contudo, o Brasil não se
insere neste conjunto, embora um ensaio tenha sido levado a cabo a partir do Projeto de
Lei na Câmara 122/06, que advoga a criminalização da homofobia no país. No entanto,
segundo Perón (2015), após quase dez anos no Senado Federal, quando estava pronto
para ser votado na Comissão de Direitos Humanos (CDH) passou a ser tramitado em
conjunto com outras matérias no novo Código Penal. Contudo, a relatoria da Comissão
de Constituição e Justiça recomendou que a matéria voltasse a tramitar de forma
independente. Isso automaticamente fará com que o PLC 122 seja excluído da pauta, em
função dos dispositivos regimentais, segundo os quais, as propostas que tramitam há
mais de duas legislaturas, como é o caso da PLC 122, devem obrigatoriamente ser
arquivadas. Enquanto isso, o Brasil ainda lidera o ranking mundial de assassinatos
tipificados por violência homofóbica (GGB, 2014).
Por fim, apesar dos avanços e conquistas parciais da comunidade LGBT
(Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros) ao longo da
história em diversos países, ainda persistem alguns impasses seriamente preocupantes,
como é o caso dos países que ainda mantêm a penalização da homossexualidade. Ao
todo são cinco países em que a homossexualidade é punida com pena de morte
(Mauritânia, Irã, Arábia Saudita, Sudão e Iêmen), acrescentando-se ainda partes da
Somália e Nigéria. Além das dezenas de outras nações nas quais a homossexualidade é
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tipificada como crime sujeito à reclusão, temporária, perpétua ou indeterminada,
conforme apontado anteriormente. Como exemplos, pode-se citar a Guiana Inglesa, país
no qual as penas podem variar desde a reclusão até a prisão perpétua, bem como o
Afeganistão, onde a homossexualidade pode ser punida com penas que vão desde a
reclusão sem duração de tempo previsto até o banimento (ILGA, 2014).
Após a descrição deste panorama mundial dos direitos homossexuais, pode-se
conjecturar que tais contextos sociais influenciem, em alguma medida, nos padrões de
aceitação e oposição frente ao contexto da homossexualidade, em específico em relação
à conjugalidade e parentalidade constituídas neste âmbito, foco de interesse da presente
tese. Neste sentido, recorre-se ao estudo das atitudes, devido à sua importância na
construção de padrões avaliativos frente a objetos sociais, justificando-se assim a sua
pertinência teórica ao escopo deste empreendimento científico. A seguir disserta-se
acerca desta construção teórica fazendo uma aproximação no âmbito da conjugalidade e
parentalidade homossexual.

1.2. Conjugalidade e parentalidade nas relações homossexuais: Uma contribuição
das disposições atitudinais.
Os processos de constituição da conjugalidade e da parentalidade no contexto
das relações homossexuais acompanham desdobramentos sociais, culturais e políticos,
os quais, considerando sua conjuntura histórica, se constituem como um pano de fundo
para melhor compreender estes fenômenos sociais na atualidade. Segundo Cecílio,
Scorsolini-Comin e Santos (2013) dentre estes elementos, é mister mencionar, a
epidemia da AIDS a partir da década de 1980, em especial nas repercussões que ela tem
sobre a comunidade LGBT. Para estes autores, o surgimento da doença nos anos 80 e
seu caráter epidêmico na década seguinte teriam promovido a conjugalidade como via
de proteção à contaminação do vírus HIV, ocasionando maior endosso de
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relacionamentos estáveis e duradouros por parte dos homossexuais, em detrimento da
prática de comportamentos sexuais de risco.
Igualmente pertinente como demonstrado na seção anterior, são os avanços na
legitimação dos direitos relativos à união entre pessoas do mesmo sexo e a constituição
parental em diversos países do mundo. Não obstante, mesmo assim, as parentalidades
constituídas fora dos arranjos nucleares, ainda têm provocado questionamentos e
confrontos frente ao conceito tradicional de família, em virtude das tensões e embates
decorrentes dos processos sociais, culturais e políticos que historicamente acompanham
as noções de família e sexualidade (Cecílio, Scorsolini-Comin & Santos, 2013)
Contudo, o reconhecimento jurídico da união entre pessoas do mesmo sexo em
diversos países, como supracitado, além de ter impulsionado a visibilidade da
conjugalidade na mídia e nos meios de comunicação em geral, proporcionou também o
desenvolvimento de pesquisas acerca da temática na literatura científica. Ainda,
segundo Santos, Scorsolini-Comin, e Santos (2013), inicialmente, os objetivos destes
estudos eram notadamente compreender a implicação da homoparentalidade no
contexto da criação e no desenvolvimento infantil das crianças em arranjos familiares
homoparentais. Apenas posteriormente o foco das investigações se direcionou para as
possibilidades de acesso à parentalidade por parte de casais homossexuais, como por
exemplo, os avanços das tecnologias reprodutivas e, por sua vez, a adoção.
A

parentalidade,

neste

âmbito,

tem

recebido

a

denominação

de

homoparentalidade. O termo é relativamente recente, tendo surgido no contexto
francês, no final do século XX. Remetendo à vontade de uma pessoa de orientação
sexual homossexual ser ou ter a intenção de ser pai ou mãe de uma criança, a
homoparentalidade, passa desse modo, a ser empregada para designar a constituição
familiar formada por duas pessoas do mesmo sexo. Contudo, apesar de ser amplamente
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criticado por fazer referência à orientação sexual dos pais, esse é o termo que tem sido
usualmente utilizado na maioria dos estudos dedicados à temática (Cecílio, ScorsoliniComin & Santos, 2013; Zambrano, 2006).
Para o escopo da presente tese, considera-se como conjugalidade homossexual a
união de pessoas do mesmo sexo, ao passo que define-se como parentalidades, a
constituição familiar instituída por diferentes casais por meio da filiação adotiva. No
caso dos casais homossexuais, homoparentalidade e no caso de casais heterossexuais,
heteroparentalidade. Sendo assim, apoiado nessas duas terminologias, conjugalidade
homossexual e parentalidade, em especial, a homoparentalidade, que procura-se
identificar na literatura elementos que forneçam subsídios para elaboração de um padrão
geral da aceitação e oposição frente a tais fenômenos.
No âmbito da Psicologia Social, em que se insere este estudo, os processos
sociais e cognitivos ocupam uma posição central, devido à sua importante influência nas
interações sociais (Smith & Mackie, 1995). Alguns construtos tornaram-se
característicos da área, tais como atitudes, normas sociais, processos intergrupais,
gênero, representações sociais, preconceito, estereótipos, entre outros. Tal amplitude de
temas possibilitou aos pesquisadores em psicologia social o desenvolvimento de
associações teóricas e empíricas entre as mais diversas áreas da psicologia (ex.: do
desenvolvimento, do esporte, jurídica, criminal, cognitiva, etc.), que ajudam a
compreender o homem como um ser social em sua totalidade.
Dentre estes construtos, de fato, o estudo das atitudes se mantém como sendo o
mais amplamente referenciado na Psicologia Social (Cooper, Kelly, & Weaver, 2002) e
tem garantido a sua hegemonia ao longo da história, ao ponto de Thomas e Znaniecki
(1918) definir a Psicologia Social como “o estudo científico das atitudes” (Rodrigues,
Assmar, & Jablonski, 2012).
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Segundo Myers (2000), as atitudes situam-se entre o pensar e o agir e
representam uma maneira eficaz de avaliar o ambiente no qual se está inserido, uma vez
que sua formação é influenciada por processos de aprendizagem e de socialização,
podendo se expressar através do comportamento. Segundo Albarracín, Zanna, Johnson
e Kumkale (2005) Eagly e Chaiken (1998) apresentam a que pode ser a mais
convencional e contemporânea definição de atitudes. Para estes autores, uma atitude é
compreendida como uma tendência psicológica que é expressa por meio da avaliação de
uma entidade particular com algum grau de favorabilidade ou desfavorabilidade. Ou
seja, as atitudes são concebidas como uma propensão a responder de forma favorável ou
desfavorável a um objeto, evento ou situação (Coelho, 2009; Pessoa, 2011).
Mais recentemente, Maio e Haddock (2010), relacionam as atitudes a
julgamentos avaliativos, os quais, segundo os autores, envolvem “um processo de
tomada de decisão favorável ou desfavorável em relação a um objeto social” (p. 4). E é
exatamente a partir desta orientação que são concebidas, nesta tese, as atitudes frente à
conjugalidade e parentalidade homossexual. Apropriando-se da definição de Maio e
Haddock (2010), tanto as atitudes perante a união de pessoas de pessoas do mesmo
sexo, como as atitudes frente à constituição familiar por meio da adoção de criança por
casais homossexuais serão definidas como um processo de tomada de decisão favorável
ou desfavorável em relação à conjugalidade homossexual e homoparentalidade por
adoção. Desse modo, a propensão à favorabilidade será tomada como aceitação, ao
passo que à desfavorabilidade como oposição. Uma vez que, segundo Michener,
DeLamater e Myers. (2005), as disposições atitudinais de uma pessoa influenciam a sua
visão de mundo, bem como a sua reação diante dele, e ao conhecer as atitudes de um
indivíduo em relação a um objeto atitudinal é plenamente possível, assumindo as
limitações cabíveis, estabelecer relações de predição para como este se comportaria em
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situações futuras frente ao mesmo objeto, fundamenta-se assim, a construção de padrões
gerais de aceitação e oposição a partir de disposições atitudinais frente aos objetos
sociais investigados.
Tal prerrogativa é amparada em duas teorias amplamente utilizadas para avaliar
a relação entre atitudes e comportamento, a saber: Teoria da Ação Racional (TAR),
proposta por Ajzen e Fishbein (1980), e a Teoria da Ação Planejada (TAP) (Ajzen,
1991). Os proponentes da TAR afirmam que a relação atitude-comportamento é
mediada pela intenção comportamental e esta intenção, por sua vez, recebe influência de
normas subjetivas. Ou seja, diz respeito à percepção do que os outros esperam que o
indivíduo faça e a sua motivação a conforma-se e corresponder a esta expectativa.
Assim, as atitudes moldam-se, por exemplo, à partir das percepções que pessoas
importantes para o indivíduo, como amigos, familiares, vizinhos, possuem a respeito de
um determinado comportamento. De modo simplificado, poderíamos afirmar, então que
comportamento = intenção do comportamento = atitude + norma subjetiva.
Embora permita previsões precisas, essa teoria pode não se aplicar a alguns tipos
de comportamento, especificamente aqueles determinados pelo hábito. Neste contexto,
em uma revisão do modelo descrito anteriormente, Ajzen (1991) propõe a Teoria da
Ação Planejada (TAP). Ela se notabiliza pela inclusão de uma quinta variável, o
controle comportamental planejado, entendido como a facilidade com que a pessoa
acredita que pode praticar tal comportamento. Desse modo, além das intenções
comportamentais, o comportamento pode ser influenciado pela habilidade de
concretizar ou não a intenção comportamental. Estes dois modelos têm sido averiguados
com bastante acurácia por diversos estudos, agregando valor à validade preditiva das
atitudes em relação ao comportamento (Aronson, Wilson & Akert, 2002; Sousa, Vione
& Soares, 2013).
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Além das evidências teóricas supracitadas, Pessoa, Mendes, Athayde e Souza
Filho (2013) apontam que, segundo Fazio (1990), as atitudes, quando muito acessíveis,
orientam o comportamento acionando processos automáticos. Segundo os autores, é
plenamente possível pensar em um acionamento automático das atitudes, mais
acessíveis, na presença do objeto atitudinal e conjuntamente com os aspectos referentes
a atitude, tornam altamente provável a ocorrência do comportamento em questão.
Diante do exposto, partindo das evidências levantadas a respeito da relação
entre atitudes e comportamentos futuros, a seguir são apresentados os resultados de
buscas realizadas na literatura por meio de bases de dados de pesquisas nacionais e
internacionais com o intuito de subsidiar a construção de um arcabouço teórico e
empírico, no âmbito das disposições atitudinais, acerca da aceitação e oposição à
conjugalidade e parentalidade no contexto das relações homossexuais. Neste sentido,
inicialmente são apresentados os principais estudos em relação às disposições
atitudinais diante da conjugalidade. Em seguida os estudos em relação à parentalidade
por adoção por casais homossexuais, culminando em uma apreciação do padrão geral de
aceitação e oposição frente a tais construtos.

1.2.1. Disposições Atitudinais frente à Conjugalidade Homossexual
Com o intuito de conhecer os estudos disponíveis sobre as disposições
atitudinais frente à união de pessoas do mesmo sexo, foram feitas buscas em bases de
dados nacionais e internacionais. No âmbito internacional, realizou-se busca, no dia 06
de março de 2015, na base de dados PsycInfo. Após a introdução dos termos “same-sex
marriage” e “attitudes”, foram encontrados 120 registros, incluindo artigos, capítulos de
livro, livros e teses. Ao restringir-se a busca para os últimos cinco anos, o montante foi
reduzido para 79 registros. Portanto, apesar do interesse da Psicologia por essa temática,
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parece pouco evidente sua inserção em revistas científicas de diversas áreas (e.g.,
personalidade,

psicologia

social,

avaliação

psicológica,

psicologia

clínica,

aconselhamento psicológico).
Quanto à busca no contexto nacional na data indicada, consideraram-se quatro
bases de dados (IndexPsi, PePSIC, SciELO e LILACS) vinculadas à Biblioteca Virtual
em Saúde (BVSPsi). Entrando com os descritores em português “união entre pessoas do
mesmo sexo” ou “união homossexual” ou “união homoafetiva” e “atitudes”, não houve
qualquer registro de estudos disponíveis. Considerando o baixo número de resultados
das pesquisas, optou-se por uma busca mais ampla no Google Acadêmico utilizando os
mesmos termos. Esta nova pesquisa gerou 18.300 resultados, porém restringindo o
aparecimento dos termos no título, 60 resultados foram obtidos. De maneira geral, todos
os estudos convergem para uma explicação multifacetada das atitudes frente ao união de
pessoas do mesmo sexo, isto é, uma compreensão mais ampla e fiel só é possível
quando variáveis psicológicas, sociais e demográficas são tidas em conta. Os principais
achados desta busca são descritos a seguir.
Um estudo realizado por Lee e Hicks (2011) com mais de cinco mil americanos
mostrou que, de forma geral, as pessoas que apóiam o casamento entre pares do mesmo
sexo tendem a serem mulheres, brancas, de orientação política mais liberal e menos
religiosas. O estudo também aponta que estas pessoas acreditam na igualdade de gênero
e de raça. Contribuição adicional foi proporcionada com a inserção de fatores
psicológicos, como a disposição para tentar coisas novas, espírito aventureiro, interesse
por política e culturas diferentes. Os autores também observaram que o tipo de
programas de televisão assistidos contribuiu para a compreensão das atitudes frente ao
casamento do mesmo sexo. As pessoas com atitudes mais favoráveis relataram
preferências por programas de entrevistas políticas, e não gostarem de programas
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religiosos, também reportaram ler revistas e blogs. Em suma, os autores demonstraram
que não apenas fatores demográficos permitem explicar atitudes mais favoráveis, mas
também fatores psicológicos e preferências de consumo de materiais midiáticos.
Alguns destes resultados estão em consonância com achados em outra amostra
importante do contexto estadunidense, a saber, a comunidade latina. Estudo com mais
de quatro mil participantes latinos residentes nos Estados Unidos mostrou que as
mulheres e os jovens (abaixo de 30 anos) apresentaram atitudes mais favoráveis
(Ellison, Acevedo, & Ramos-Wada, 2011). Observou-se também uma importante
contribuição das práticas religiosas nas atitudes frente conjugalidade homossexual. Em
geral, protestantes se demonstraram menos favoráveis que católicos, porém os católicos
que frequentam a missa regularmente demonstraram menos apoio comparado com
participantes de outros segmentos religiosos.
Fica claro, desse modo, que a importância que as pessoas atribuem à religião
também permite compreender as suas atitudes. Via de regra, como se depreende dos
estudos, para aquelas pessoas para quem a religião é algo muito importante e ajuda a
moldar o pensamento político, as atitudes tendem a ser menos favoráveis do que as
atitudes de pessoas cuja religião não molda sua visão política. Apesar dessa inconteste
importância, porém, outras evidências reforçam a necessidade de não se considerar este
como um fator isolado na compreensão das atitudes favoráveis ou não. Por exemplo, em
estudo realizado por Oliveira, Lopes, Cameira e Nogueira (2014) com aproximadamente
1.400 participantes portugueses, eles observaram que mulheres não católicas que não
frequentam serviços religiosos, que possuem amigos ou amigas homossexuais, que
reconhecem que existe discriminação contra esse grupo, expressaram atitudes mais
favoráveis ao casamento do mesmo sexo. Este estudo também demonstrou que, em
geral, pessoas mais jovens e solteiras tendem a demonstrar atitudes mais favoráveis.
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Adicionalmente, o posicionamento político e a percepção de merecimento de
discriminação por gays e lésbicas foram os melhores preditores destas atitudes. As
atitudes mais positivas foram reportadas por participantes de esquerda e que rejeitam
qualquer justificativa para a discriminação. Portanto, a introdução de variáveis acerca de
crenças e dimensões sociopsicológicas explicaram melhor as atitudes frente ao
casamento de pessoas do mesmo sexo do que apenas as variáveis demográficas.
No tocante ao gênero, também constata-se diferenças de atitudes, mesmo em
amostras com orientação bissexual: os homens bissexuais demonstraram menos atitudes
positivas que as mulheres bissexuais (Galupo, Márcia, & Pearl, 2008). Este estudo
também reportou correlação negativa entre atitudes frente ao casamento homossexual e
conservadorismo político e religiosidade. Os autores não encontraram qualquer
diferença com base no tipo de relacionamento (monogâmico, não-monogâmico ou
solteiro), possivelmente por já se tratar de uma amostra mais aberta a relacionamentos
considerados menos convencionais.
Apesar da clara influência do sexo nas atitudes frente ao casamento, as
evidências supracitadas indicam que esta influência não ocorre num vazio, estando
relacionada, por exemplo, com a religião.

Moskovitz, Rieger e Roloff (2010)

hipotetizaram que as diferenças na homofobia poderiam explicar as diferenças de
gênero nas atitudes frente ao casamento homossexual. Os autores inicialmente
observaram que os homens demonstraram mais atitudes negativas frente ao casamento
de pessoas do mesmo sexo do que as mulheres, tanto para casamento entre gays quanto
entre lésbicas. No entanto, apesar de menos favoráveis em geral a estes arranjos
conjugais, os homens também demonstraram que são levemente mais favoráveis ao
casamento entre lésbicas. No que diz respeito à hipótese principal do estudo, observouse que os homens heterossexuais, mas não as mulheres, apresentaram tendências mais
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favoráveis ao casamento entre lésbicas do que entre gays, demonstrando serem menos
homofóbicos em relação a lésbicas do que em relação a gays.
É importante também entender como certas dimensões podem ajudar a prever
uma mudança nas atitudes ao longo do tempo. Com este intuito, Smith (2014) realizou
um estudo longitudinal com adolescentes australianos, entre os anos de 2008 e 2013. De
forma geral, a maioria dos participantes apresentou mudança em um ou dois níveis em
uma direção positiva, isto é, aumentando o apoio ao casamento homossexual. Os
principais preditores das atitudes foram sexo, arranjo familiar e localização geográfica.
A chance de aumentar um nível em direção ao apoio foi quatro vezes maior para
mulheres do que para homens. Os participantes que moravam em cidades menores
também demonstraram uma menor predisposição para aumentar o nível de atitudes
positivas. Também foi possível observar que arranjos familiares menos tradicionais,
como famílias monoparentais, guarda compartilhada ou famílias mistas também
estiveram relacionados a um aumento na favorabilidade no período de tempo estudado.
O nível educacional dos pais não teve qualquer relação com mudanças nas atitudes ao
longo do tempo. Atitudes mais desfavoráveis foram observadas em participantes que
apoiavam o partido conservador, em comparação com os apoiadores do partido dos
trabalhadores, partido verde ou que não apoiavam qualquer partido.
Compreender mudanças nas atitudes em função do tempo também foi o objetivo
do estudo de Baunach (2012). Esta autora utilizou dados da General Social Survey nos
Estados Unidos para os anos 1998, 2004, 2006, 2008 e 2010. Primeiramente, a autora
observou uma tendência para atitudes mais favoráveis no decorrer dos anos. Em geral,
nos cinco anos analisados, homens, pessoas com menor nível de instrução, que
frequentam serviços religiosos e Republicanos demonstraram menos aprovação ao
casamento entre homossexuais.
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Em resumo, existe um conjunto consistente de evidências acerca das variáveis
que contribuem para explicar as atitudes frente ao casamento de pessoas do mesmo
sexo. Em geral, mulheres são mais favoráveis que homens, o mesmo ocorre com
pessoas mais jovens, menos religiosas e com orientação política mais liberal. É possível
observar também que existe uma tendência para as atitudes se tornarem mais positivas
ao longo do tempo. No entanto, ainda faz-se necessário explorar que fatores
intrapsicológicos, sociais e culturais contribuem para isso. A seguir, buscar-se-á tratar
das atitudes frente à parentalidade de casais do mesmo sexo.

1.2.2. Disposições atitudinais frente à homoparentalidade por adoção.
Com o intuito de conhecer os estudos disponíveis sobre as disposições
atitudinais no tocante à constituição familiar por meio da adoção de crianças por casais
homossexuais, conforme realizado anteriormente, realizaram-se buscas em bases de
dados nacionais e internacionais. No âmbito internacional, realizou-se busca, no dia 12
de março de 2015, na base de dados PsycInfo. No caso, foi introduzido o termo
“homosexual parenting” e “attitudes” encontrando-se 68 registros, incluindo artigos,
capítulos de livro, livros e teses. Após restringir-se a busca para os últimos cinco anos, o
montante foi reduzido para 26 registros. Portanto, apesar de do interesse da Psicologia
por essa temática, parece pouco evidente sua inserção em revistas científicas de diversas
áreas.
Quanto à busca no contexto nacional na data indicada, consideraram-se quatro
bases de dados (IndexPsi, PePSIC, SciELO e LILACS) vinculadas à Biblioteca Virtual
em Saúde (BVSPsi). Entrando com os descritores em português “homoparentalidade”
“adoção”, “atitudes”, encontrou-se 01 registro. Considerando a evidente escassez,
ampliou-se a busca para o Google Acadêmico. Os mesmos descritores foram utilizados,
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encontraram-se 678 registros, mas restringindo a busca ao título do, apenas 04
referências foram verificadas.
Antes de tratar das atitudes especificamente, faz-se necessário traçar um breve
panorama da realidade acerca da parentalidade de casais homossexuais. Nos Estados
Unidos, em 2007, por exemplo, cerca da metade dos gays e 41% das lésbicas
declararam ter interesse em adotar uma criança. Não obstante, uma em três lésbicas deu
à luz, enquanto um em cada seis gays foi pai biológico ou adotou uma criança. Apenas
4% de todas as adoções foram realizadas por pais gays ou lésbicas mesmo estes
demonstrando ter boas condições quando comparado a outros pais adotivos (Gates,
Badgett, Macomber, & Chambers, 2007). Brodzinsky, Patterson e Vaziri (2002)
reportaram que 63% das solicitações de adoção eram aceitas pelas agências, mas apenas
38% das agências realizaram pelo menos uma adoção por parte de pais homossexuais
em um período de dois anos. Possivelmente, a baixa taxa de adoções por casais
homossexuais se deve a influência das crenças e atitudes das pessoas que trabalham ali,
mais especificamente em como elas interferem nas práticas das agências de adoção.
De maneira geral, as atitudes frente à homoparentalidade parecem ser explicadas
pelas mesmas variáveis que explicam as atitudes frente ao casamento do mesmo sexo.
Contudo, quando se explora mais detalhadamente essa questão, é possível observar que
crenças acerca dos papéis tradicionais de gênero começam a emergir. Ademais, existe
uma tendência a demonstrar uma preocupação geral com o desenvolvimento e bem estar
da criança. Os principais achados são descritos a seguir.
Costa et al. (2013) compararam, em uma amostra portuguesa, as atitudes frente à
adoção homoparental e heteroparental por meio de três vinhetas, cada uma descrevendo
um casal (homossexual masculino, homossexual feminino ou heterossexual) com as
mesmas características sociais, econômicas e emocionais. Os autores verificaram,
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respectivamente, o casal heterossexual foi avaliado como mais competente para adotar
uma criança, seguido do casal homossexual feminino. Dentre as três vinhetas, portanto,
o casal homossexual masculino foi avaliado como menos competente em relação aos
outros dois. Os participantes também informaram que em arranjos heteroparentais, a
criança teria menos problemas para se ajustar à sociedade e que também sofreria menos
preconceito do que em arranjos homoparentais. Os autores concluíram que apesar do
preconceito contra homossexuais não ser sempre explícito, ficou evidente que a
preferência se deu pelas relações que atendem aos papéis tradicionais de gênero.
Estudo semelhante foi realizado na Noruega, porém em vez de cenários foram
desenvolvidas medidas específicas para avaliar as crenças sobre a igualdade do
casamento e parentalidade de casais heterossexuais, gays e lésbicas (Hollekim, Slaatten,
& Anderssen, 2012). Da mesma forma que em Portugal, os participantes apresentaram
uma tendência geral a apoiar a igualdade de direitos civis para o casamento
heterossexual ou do mesmo sexo. Analisando a frequência com que os participantes
concordavam com questões referentes ao apoio à igualdade de direitos civis, o estudo
apontou que as mulheres se mostraram mais favoráveis. Porém, tanto homens quanto
mulheres se mostraram mais céticos ao se tratar de casamento religioso. Além disso,
ambos também declararam-se favoráveis a garantir os mesmos direitos de parentalidade
a homossexuais, porém os homens também declararam que a lei não deveria ser mudada
para facilitar a parentalidade de casais homossexuais. Pessoas mais velhas, com filhos
ou que votaram no partido de direita também se demonstraram mais negativos quanto a
garantir direitos iguais de parentalidade. A tendência geral dos homens de se
demonstrarem menos favoráveis também foi observada no que se refere a crenças sobre
o bem-estar das crianças.
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Além de analisar a frequência geral das crenças e atitudes em função de
variáveis demográficas, os autores também realizaram uma regressão hierárquica para
examinar os preditores das crenças acerca da igualdade da parentalidade para
homossexuais e heterossexuais. No primeiro bloco foram inseridas variáveis
demográficas como gênero, idade, densidade populacional do lugar onde mora, se
possui filhos, nível educacional, afiliação política e religiosa. Assim, o outro preditor
“crenças sobre o bem-estar das crianças com pais homossexuais” foi controlado em
função das variáveis demográficas. Este modelo foi estatisticamente significativo,
indicando que idade, densidade populacional e nível educacional não contribuíram para
explicar a variância, enquanto ter filhos, afiliação política e religiosidade tiveram uma
contribuição significativa na explicação das crenças acerca da igualdade dos direitos de
parentalidade de gays, lésbicas e heterossexuais.
Sendo assim, fica claro que certas características estão mais relacionadas a
atitudes mais desfavoráveis. Conforme mencionado anteriormente, isto parece estar
influenciando não só a aquisição e luta por direitos civis igualitários no que se refere ao
casamento, parentalidade e adoção. Crenças de que casais homossexuais não têm
condições morais para adotar uma criança talvez ainda existam (Marmitt, 1993). Além
disso, a suposição de que pode haver danos ao desenvolvimento da criança talvez seja
um ponto crucial a ser superado (Pinto, 2002). Não obstante, estudos têm mostrado que
não existe qualquer risco real ou qualquer dano psicológico em crianças adotadas por
casais homossexuais, pois estas crianças se desenvolvem tão satisfatoriamente quanto
crianças adotadas por pais heterossexuais (Patterson, 1995).
Quanto aos estudos desenvolvidos neste âmbito, nos últimos cinco anos, o
cenário é de incipiência e escassez. Em uma revisão sobre a adoção de crianças por
homossexuais no contexto brasileiro, Cecílio, Scorsolini-Comin e Santos (2013)
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identificaram dez estudos que levaram em conta esta temática (Amazonas & Braga,
2006; Araújo, Oliveira, Sousa, & Castanha, 2007; Fonseca, 2008; Futino & Martins
2006; Grossi, 2003; Medeiros, 2006; Passos, 2005; Perelson, 2006; Rodriguez & Paiva,
2009; Zambrano, 2006). Dentre estes estudos, predominam os de caráter teórico, tendo
sido encontrados apenas três estudos de natureza empírica. No primeiro deles, Medeiros
(2006) utilizou-se de um estudo de caso para descrever um contexto de parentalidade
constituída por casais homossexuais. No segundo, por sua vez, Araújo et al. (2007)
triangularam as abordagens quanti e qualitativa comparando estudantes universitários,
no entanto, restringindo a aplicação do método quantitativo à caracterização da amostra.
Por fim, no terceiro dos estudos empíricos, Rodriguez e Paiva (2009), utilizaram um
método clínico-qualitativo, a partir do uso de entrevistas e técnicas projetivas. Além
disso, os autores responsáveis pelo levantamento apontam que a produção acerca do
tema no período compreendido entre os anos 2000 a 2010 é composta por artigos
teóricos baseados em teorias existentes, com predomínio da psicanálise ou a teoria do
apego, aplicadas ao contexto da homoparentalidade.
O único estudo empírico, de cunho quantitativo, encontrado na literatura
brasileira e que, ademais, faz uso do construto atitudes, foi desenvolvido por Pereira et
al. (2013), na perspectiva das representações sociais. Estes, afirmar que as
representações acerca da homossexualidade alicerçadas em aspectos cognitivos,
crenças, de cunho religiosos, moralistas e psicológicos explicam o endosso à oposição
ao casamento e à adoção de crianças por casais homossexuais. Os autores constaram
ainda a mediação do preconceito flagrante neste contexto.
Diante do exposto, não se pode pensar que, independente da orientação sexual,
sejam considerados quaisquer aspectos, é mais benéfico para a criança ser adotada por
pais homossexuais ou heterossexuais, em vez de estar em situação de abandono e
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vulnerabilidade (Santini, 1996). Portanto, não parece existir qualquer impedimento
psicológico quanto à homoparentalidade. Apesar das evidências acerca dos explicadores
das atitudes serem bastante consistentes, a maioria baseia-se em um item ou conjunto de
itens sem apresentar evidências de validade e precisão. Ademais, alguns fatores
psicológicos ainda permanecem ignorados, como é o caso dos valores humanos e
análise do preconceito na perspectiva sexual. Trata-se de temas importante não só no
âmbito da pesquisa, mas existe também uma aplicação real que poderia ter considerável
impacto no processo de adoção, trazendo benefícios econômicos e sociais.
Tendo sido tecidas estas considerações, a seguir disserta-se acerca da
mensuração das atitudes no âmbito da Psicologia Social, buscando construir um
paralelo destes processos nos contextos de conjugalidade e parentalidade homossexual.

1.3. Mensuração das disposições atitudinais frente à conjugalidade homossexual e
homoparentalidade.

As medidas atitudinais são bastante difundidas e também são utilizadas por
diversos profissionais, como cientistas políticos, sociólogos e economistas. Na
Psicologia Social, ocupam uma centralidade como mencionado anteriormente, e os
pesquisadores frequentemente mensuram atitudes quando estudam suas causas e
impactos sobre cognições e comportamentos (Krosnick, Judd, & Wittenbrink, 2005).
Segundo Coelho (2009), por se tratar de um construto latente, a medida das
atitudes possui implicações axiomáticas ou de representação e psicométricas, assim
como ocorre com tantos outros construtos no campo da Psicologia Social. Neste
sentido, as atitudes não são medidas diretamente, mas podem ser inferidas a partir de
respostas declaradas ou implícitas (Athayde, 2012; Brasileiro, 2014; Krosnick et al.,
2005; Pessoa, 2011; Pessoa et al., 2013).
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Para Krosnick et al. (2005), a forma mais tradicional de mensuração das atitudes
é por meio das conhecidas escalas de atitudes, do tipo lápis e papel, que consistem na
aferição por meio de avaliações realizadas frente a um determinado objeto, evento ou
situação, sendo que este tipo de mensuração é considerada a forma mais direta de
acessar o posicionamento individual. Todavia, recentemente, as técnicas de mensuração
de atitudes mais amplamente utilizadas, em geral, podem ser categorizadas em dois
grupos distintos: o tradicional método de autorrelato direto e explícito, que demanda
atenção consciente e o método de mensuração implícita, que considera respostas
espontâneas e automáticas que não dependem da consciência (Gawronski & Payne,
2010; Maio & Haddock, 2010). Estas duas modalidades de mensuração das atitudes são
brevemente descritas a seguir.
1.3.1. Mensuração Explícita das Atitudes
Dentre as principais técnicas de mensuração explícita das atitudes, a partir de
uma revisão pautada especificamente em Lima (2006) e mais recentemente em
Pimentel, Torres e Günther (2011) com contribuições de Coelho (2009), destacam-se:
Método de Thurstone. De natureza psicofísica, é considerada a primeira técnica
de mensuração das atitudes. Toma como base intervalos de medida que caracteriza a
atitude do indivíduo em função do seu posicionamento frente a estímulos previamente
cotados e na utilização de juízes para avaliação. Apesar dos seus consideráveis avanços
proporcionados a área, esta técnica foi amplamente criticada em função da quantidade
de tempo que demandam sua construção e aplicação, assim como o número de itens
(entre 100 e 200) e de juízes para avaliação (entre 50 e 200).
Método de Likert. Trata-se de um aprimoramento da técnica anterior, com ênfase
basicamente psicométrica. Fazendo uso de técnicas de análises de itens, dispensa o uso
de juízes de avaliação e tem garantido, ao longo dos anos, o status da técnica de
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mensuração explícita mais utilizada atualmente. Notabiliza-se, inclusive, por possibilitar
a mensuração das atitudes via survey online, facilitando ainda mais a coleta de dados e
fortalecendo, principalmente, os estudos em Psicologia Transcultural. Esta técnica
consiste na utilização de uma escala de respostas com um intervalo de cinco pontos que
indicam o grau de concordância frente aos itens apresentados, variando de “concordo
totalmente” a “discordo totalmente”. Ademais, a utilização de sete pontos rotulados
individualmente também tem sido considerada como um incremento que aprimora os
resultados da sua utilização.
Método de Osgood. Conhecido também como diferencial semântico, esta técnica
parte do pressuposto de que o significado de cada palavra é um ponto num espaço
semântico. Onde por sua vez, dispõe de n dimensões num espaço euclidiano, definido
por dimensões compostas por adjetivos bipolares antagônicas que geralmente indicam
relações de favorabilidade-desfavorabilidade – por exemplo, bom-mau, agradáveldesagrável, justo-injusto. Nessa técnica de mensuração das atitudes, os itens geralmente
se configuram em três dimensões simultâneas: nível de favorabilidade (bom-ruim),
poder (forte-fraco) e atividade (ativo-passivo). Também tem sido bastante utilizada na
pesquisa psicológica na atualidade, sendo de especial importância para construtos para
os quais é necessário dirimir o viés de aquiescência, isto é, nos casos em que o
indivíduo tende a dar respostas que julgam corresponder às expectativas do pesquisador.
Método de Guttman, do tipo cumulativo, situam os indivíduos em um contínnum
no qual as afirmações ora selecionadas incorporam as anteriores. Ou seja, parte do
pressuposto de que ao aceitar um item da medida, se aceita também seus níveis
inferiores. Este método se aproxima do proposto por Likert, uma vez que novamente os
respondentes são demandados a indicar seu posicionamento frente a um objeto
atitudinal, expressando seu grau de concordância (de concordo totalmente a discordo
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totalmente), sendo que o diferencial desta escala é o fato de ser cumulativa,
pressupondo a unidimensionalidade da medida, assumindo que todos os itens estão
medindo o mesmo construto em uma única dimensão.
Método de Bogardus, de caráter interrelacional, este método propõe avaliar a
propensão dos respondentes para estabelecer níveis de contato e proximidade com
grupos-alvo específicos, tais como negros, imigrantes, africanos, etc. Consiste em listar
diferentes possibilidades de relacionamentos com tais grupos sociais, solicitando que,
no menor tempo possível, os respondentes indiquem o quão predispostos estariam em
manter contato com estes grupos. Parte do princípio de que os indivíduos que admitem
um estímulo indicador de um relacionamento particular com um determinado grupo,
também admitem os comportamentos relacionados a ele, desde que se trate do mesmo
aspecto ou dimensão da atitude medida.
Feita esta demarcação inicial, a presente seção direciona sua atenção, nesta
oportunidade, para a mensuração das disposições atitudinais frente aos construtos de
interesse da presente da tese. Neste sentido, com o intuito de reunir as principais
medidas explícitas de atitudes para com a conjugalidade e parentalidade por meio da
adoção crianças por casais homossexuais, realizou-se uma busca em bases de dados de
pesquisas nacionais e internacionais objetivando apresentar as principais medidas desta
natureza frente a este contexto. Este levantamento é apresentado a seguir.
1.3.1.2. Mensuração explícita das disposições atitudinais frente à conjugalidade
homossexual
Com o intuito de conhecer os instrumentos disponíveis neste contexto
específico, realizaram-se buscas em bases de dados nacionais e internacionais. No
âmbito internacional, realizou-se busca, no dia 6 de março de 2015, na base de dados
PsycInfo. No caso, foi introduzido o termo “same-sex marriage” e “attitudes scale”
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encontrando-se 27 registros, incluindo artigos, capítulos de livro, livros e teses. Destes
registros somente dois artigos tratavam propriamente do desenvolvimento de escalas
que tivessem em conta o construto, e um terceiro estudo se refere à adaptação de um
dado instrumento para outro contexto.
Quanto à busca no contexto nacional na data indicada, consideraram-se quatro
bases de dados (IndexPsi, PePSIC, SciELO e LILACS) vinculadas à Biblioteca Virtual
em Saúde (BVSPsi). Entrando com os mesmos descritores em língua portuguesa,
“união homossexual” ou “união homoafetiva”, “escalas de atitudes”, nenhum registro
foi encontrado. A despeito disso, considerando o Scholar Google, entrando com os
descritores “escala de atitudes” + “união homossexual” ou “união homoafetiva”,
encontrou-se um único registro que se trata de uma dissertação de mestrado. Nesse
sentido, considerando os resultados acima mencionados, são apresentadas a seguir as
principais medidas atitudinais deste construto presentes na literatura.
No que diz respeito ao contexto internacional, duas escalas foram encontradas. A
primeira trata-se de um estudo realizado por Pearl e Galupo (2007) com o objetivo de
construir um novo instrumento de mensuração de atitudes frente ao casamento entre
pessoas do mesmo sexo, denominado de Escala de Atitudes frente ao casamento entre
pessoas do mesmo sexo (Attitudes Toward Same-Sex Marriage Scale - ATSM). Tal
estudo contou com a participação de 615 heterossexuais homens e mulheres consistindo
tanto em estudantes e não estudantes da população adulta. Realizaram-se, no total,
quatro estudos para fins do desenvolvimento da referida medida. Os resultados apontam
para uma medida unifatorial, composta por 17 itens dispostos em uma escala tipo likert
de 5 pontos, variando de 1 = Discordo plenamente a 5 = Concordo plenamente. Os
resultados apontaram um índice elevado de consistência (α = 0,96 até 0,97) tendo sido
reunidas evidências de validade convergente da ATMS.
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O segundo estudo, realizado por Lannutti e Lachlan (2008), também, culminou na
construção de uma medida que avaliasse atitudes frente ao casamento homossexual,
sendo denominada, de igual modo, de Escala de Atitudes frente ao casamento entre
pessoas do mesmo sexo (Attitude Toward Same-Sex Marriage Scale – ASSMS). Os
resultados indicaram alta consistência interna, evidências de validade convergente e
preditiva, sugerindo, ainda, que tal medida pode ser adaptada para mensurar atitudes
frente à união civil. Por fim, comparações entre gêneros mostraram que, tanto em
amostras de universitários como de não universitários, as mulheres apresentaram
atitudes significativamente mais positivas frente ao casamento entre pessoas do mesmo
sexo quando comparada aos homens.
Já o estudo realizado por Oliveira, Lopes, Cameira e Nogueira (2014) consistiu na
adaptação para o contexto português da Escala de Atitudes frente ao casamento entre
pessoas do mesmo sexo (Attitudes Toward Same-Sex Marriage Scale – ATSM),
desenvolvida por Pearl e Galupo (2007). Contou-se com a participação de 1.402 sujeitos
heterossexuais homens e mulheres que responderam a um questionário online. Em um
primeiro momento com a primeira subamostra, realizou-se uma análise fatorial
exploratória, utilizando o método de eixos principais. Um único fator foi encontrado,
explicando 58,6% da variância total, com alto índice de consistência interna (α = 0,95).
Ainda, a correlação item-total ratifica a consistência interna da solução fatorial
encontrada. Posteriormente, considerando a segunda subamostra, procedeu-se a uma
análise fatorial confirmatória (AFC) com apenas 15 itens. Testou-se um modelo
unifatorial e dois com estrutura bifatorial com os fatores correlacionados e não
correlacionados. Os resultados mostraram que o modelo unifatorial apresentou melhores
índices de ajuste (χ2 (87) = 214,02, χ2/df= 2,46; CFI= 0,93; TLI= 0,91; SRMR= 0,05;
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RMSEA= 0,07, [IC90% =0,05, 0,08]) quando comparados aos dois outros modelos
alternativos.
Já no contexto nacional, destaca-se a Escala de Atitudes Frente à União
Homossexual (EAFUH). Originalmente desenvolvida por Falcão (2004), a escala é
composta por 23 itens, sendo dez descrevendo posicionamentos favoráveis (e.g. item
01. As pessoas devem ter o direito de escolher o sexo do parceiro que deseja se casar;
Item 03. Os políticos devem legalizar as leis do casamento homossexual) e demais,
descrevendo posições contrárias (e.g., Item 15. Nosso país não deveria legalizar a
união homossexual; “Item 08”. O casamento homossexual fere os valores da família
tradicional) ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Os participantes são
demandados a indicar o seu grau de concordância com cada item da escala. As respostas
podem variar de 1 = discordo totalmente a 7 = concordo totalmente. No estudo
realizado por Falcão (2004), a estrutura fatorial da medida foi conhecida por meio de
uma análise fatorial (método dos eixos principais), chegando a uma solução unifatorial
explicando 44% da variância total (com saturações fatoriais variando de -0,83 a 0,76 e
valor próprio = 10,00). Essa medida apresentou consistência interna muito elevada,
sendo avaliada por meio do coeficiente alfa de Cronbach (α = 0,94).
1.3.2.2 Mensuração explícita das disposições atitudinais frente à homoparentalidade
por adoção.
Com o intuito de conhecer os instrumentos disponíveis sobre essas disposições
atitudinais, realizaram-se buscas em bases de dados nacionais e internacionais. No
âmbito internacional, realizou-se busca, no dia 06 de março de 2015, na base de dados
PsycInfo. No caso, foram introduzidos os termos “homosexual parenting” e “attitudes
scale” encontrando-se 15 registros, incluindo artigos, capítulos de livro, livros e teses.
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Destes registros somente um único artigo tratava propriamente do desenvolvimento de
medidas que tivessem em conta o referido construto.
Quanto à busca no contexto nacional na data indicada, consideraram-se quatro
bases de dados (IndexPsi, PePSIC, SciELO e LILACS) vinculadas à Biblioteca Virtual
em Saúde (BVSPsi). Entrando com os descritores em língua portuguesa, “adoção de
crianças por homossexuais” + “escala de atitudes” ou “homoparentalidade”, nenhum
registro foi encontrado. Contudo, considerando o Scholar Google, a partir dos mesmos
descritores, um único registro foi encontrado se tratando de uma dissertação de
mestrado. Nesse sentido, considerando os resultados acima mencionados, são
apresentadas a seguir as principais medidas atitudinais deste construto presentes na
literatura.
No cenário internacional, Gato, Freitas e Fontaine (2013) desenvolveram e
validaram dois instrumentos para mensurar atitudes frente à adoção por pessoas do
mesmo sexo. Um instrumento enfatiza a avaliação dos pais e o outro se volta para
aspectos do desenvolvimento infantil. Primeiramente, os autores buscaram conhecer as
estruturas fatoriais de ambas as medidas, por meio de uma análise fatorial exploratória.
Em um segundo momento, procederam uma Análise Fatorial Confirmatória (AFC) para
fins de evidências mais robustas da solução fatorial das respectivas medidas. Por fim,
verificou a invariância fatorial dos instrumentos, através de uma análise multigrupos de
invariância fatorial, considerando a orientação sexual dos futuros pais adotivos, estado
relacional e sexo do filho adotado. Ambos os instrumentos apresentaram indicadores
psicométricos adequados, demonstrando confiabilidade na mensuração de inúmeros
aspectos em relação à homoparentalidade.
No que se refere ao cenário nacional, salienta-se a Escala de Atitudes Frente à
Adoção Homossexual (EAFAH) desenvolvida por Falcão (2004), composta por 30 itens,
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sendo que metade avalia atitudes positivas (Item 12. Se o casal homossexual é formado
por duas pessoas ajustadas, a criança irá se desenvolver normalmente) e os demais
descreve um posicionamento desfavorável a esse tipo de adoção, (“Item 05. É melhor
que uma criança permaneça numa instituição aguardando um casal heterossexual do
que ser adotada por homossexuais). Os itens são respondidos em uma escala de sete
pontos, sendo 1 = discordo totalmente e 7 = concordo totalmente. No estudo realizado
por Falcão (2004), a estrutura fatorial da medida foi conhecida por meio de uma análise
fatorial (método dos eixos principais), chegando a uma solução unifatorial explicando
45% da variância total (com saturações fatoriais variando de -0,74 a 0,72; e valor
próprio = 13,00). Essa medida também apresentou consistência interna muito elevada,
sendo avaliada por meio do coeficiente alfa de Cronbach (α = 0,95).
Em resumo, a partir dos achados das buscas realizadas tanto para as disposições
atitudinais frente à conjugalidade homossexual como para a homoparentalidade, parece
evidente a atenção empreendida pela comunidade científica em relação ao
desenvolvimento de medidas padronizadas que forneçam uma mensuração objetiva
neste contexto. Neste sentido, embora fosse possível empreender esforços para construir
medidas novas, parece mais parcimonioso contar com instrumentos já elaborados e
procurar conhecer evidências de sua validade, especificamente os já desenvolvidos no
contexto brasileiro. Tal panorama motivou direcionar a atenção para a Escala de
Atitudes Frente ao Casamento Homossexual (EAFCH) e a Escala de Atitudes Frente à
Adoção Homossexual (EAFAH). Estas medidas foram inicialmente desenvolvidas por
Falcão (2004), como previamente descrito, e utilizadas recentemente por Pereira et al.
(2013), contudo, há que se destacar que não se encontrou qualquer estudo em que fosse
testada a estrutura fatorial presumida das medidas em questão, mesmo após mais de dez
anos, desde a sua elaboração. Sendo assim, levando em conta as mudanças supracitadas
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ocorridas na sociedade brasileira que potencialmente influenciam tais fenômenos, este
aspecto reclama uma atenção especial na presente tese.
1.3.2. Mensuração Implícita das Atitudes
Como previamente exposto, as medidas explícitas, durante décadas, têm
propiciado bons resultados para a ciência. No entanto, tais medidas estão sujeitas a
"erros" ou vieses de avaliação, os quais são tanto maiores quanto maior for a influência
da desejabilidade social no construto avaliado. De acordo com Wittenbrink e Schwarz
(2007), as medidas implícitas surgiram na metade do século XIX, após o cientista F. C.
Donders postular que o tempo requerido em uma atividade mental revela algo
fundamental sobre como a mente trabalha. Esta descoberta influenciou inúmeras
pesquisas, principalmente na década de 1980, as quais tinham como objetivo construir
medidas implícitas para mensuração de atitudes (Bassili & Brown, 2005). Nesse
sentido, o grande número de estudos que visam testar sua eficácia e verificar suas
limitações potenciais corrobora a importância cada vez maior que tem sido atribuída a
tais pesquisas (Athayde, 2012).
Frente ao apresentado, segundo Seisdedos (1996) preocupa o fato de que quase
todas as ações humanas serem construídas com base em estratégias para mostrar a
pessoa de maneira favorável, o que denota a importância de contar com medidas que
controlem esse viés. Uma das maneiras de fazê-lo é por meio de mensurações
implícitas, as quais conseguem captar as associações que fogem ao controle consciente
do indivíduo.
De modo geral, duas técnicas de mensuração implícita de atitudes merecem
destaque: o priming, proposto por Fazio (1995), e o Teste de Associação Implícita,
proposto por Greenwald, Mcghee e Schwartz (1998). A seguir, tais técnicas serão mais
bem explicadas.
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1.3.2.1 Priming
O priming pode ser entendido como o fenômeno cognitivo que ocorre quando
um estímulo prévio (o prime) ativa na memória de trabalho conceitos que são
semanticamente relacionados, culminando na redução do tempo necessário para sua
identificação (Maio & Haddock, 2010). Em outras palavras, o acesso a uma
determinada palavra é mais rápido quando esta palavra é precedida por outra com a qual
ela compartilhe características semânticas, fonológicas ou morfológicas semelhantes.
Um exemplo é o estudo de Maio, Pakizeh, Cheung e Rees (2009), no qual os
participantes foram melhores em resolver charadas após executaram uma tarefa de
classificação de palavras relacionadas à realização, e foram mais solícitos com o
experimentador após um priming de benevolência.
O priming também é utilizado experimentalmente, quando se espera que um
evento antecedente (o prime) exerça influência sobre um desempenho posterior (França
et al., 2005). Assim, os sujeitos experimentais devem ser mais rápidos em classificar um
objeto como positivo depois de ter visto um estímulo prime que os agrade do que após
ter visto um estímulo prime que os desagrade (Maio & Haddock, 2010).
Há dois tipos principais de priming: o priming avaliativo (também chamado de
afetivo) e o priming conceitual. No priming avaliativo, investiga-se a relação avaliativa
entre o prime e o alvo, e o participante deve associar este último, emparelhado com
palavras-alvo, o mais rápido possível. Neste tipo, o tempo de reação é considerado
como uma medida de ativação automática desta relação. Por outro lado, o priming
conceitual verifica a relação semântica entre o estímulo prime e o alvo, aferindo que o
desempenho será dependente do significado do prime em relação ao alvo (Fazio,
Sanbonmatsu, Powell, & Kardes, 1986).

71

Para Maio et al. (2009), além do controle da desejabilidade social, o priming
também é uma alternativa recente nos estudos sobre mudança de atitudes e valores,
visto que a manipulação das atitudes e valores apresentados parece modificar a estrutura
valorativa e, consequentemente, altera julgamentos, avaliações, crenças, concepções e
comportamentos futuros.
De acordo com Athayde (2012), as pesquisas utilizando o método priming têm
crescido bastante, abordando temas como: processos cognitivos, aprendizagem e
memória, psicologia experimental, percepção visual, linguística e linguagem. Este
crescimento indica a vitalidade de uma área que vem se expandindo em pouco tempo, o
que faz com que o priming seja considerado uma das técnicas mais proeminentes de
mensuração implícita (Olson & Fazio, 2009).
1.3.2.2. Teste de Associação Implícita
Em 1998, Greenwald e colaboradores propuseram o Teste de Associação
Implícita - TAI (Implicit Association Test - IAT), partindo da ideia de que objetos
atitudinais podem espontaneamente ativar avaliações e, estas últimas, afetam as
respostas dos sujeitos e as velocidades das mesmas. O TAI se fundamenta no tempo de
reação, isto é, a velocidade de avaliação de uma associação entre um conceito e um
atributo indica o sentido que a relação tem para a pessoa; quanto mais rápido, mais
sentido faz. Assim, o teste não requer a intencionalidade do sujeito.
De modo geral, existem duas versões do TAI: a versão computadorizada e a
versão lápis e papel. Estas se diferenciam, basicamente, no que diz respeito à variável
dependente: no primeiro tipo refere-se à latência de resposta dos respondentes em
associar determinados estímulos, e no segundo ao número de questões completadas
pelos inquiridos em um tempo fixo (Greenwald & Farnham, 2000).
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A versão computadorizada mede a associação implícita por meio de um
experimento composto por vários blocos. Nestes, os participantes veem figuras ou
palavras (estímulos) que são apresentadas no centro da tela do computador. Eles são
instruídos a clicarem na chave da esquerda (tecla E), caso a palavra do centro pertença à
categoria da esquerda, ou na chave da direita (tecla I), caso a palavra pertença à
categoria da direita. Eles devem fazer isso o mais rápido possível, buscando não
cometer erros (Stüttgen, Vosgerau, Messner, & Boatwright, 2011).
Inicialmente, Greenwald et al. (1998) propuseram que para o cálculo da
associação implícita precisa-se apenas verificar a diferença entre o número de respostas
no bloco congruente e o bloco incongruente (TAI = lado A – lado B, onde o lado é o
bloco compatível e o lado B é o bloco incompatível). Em 2003, Greenwald, Nosek e
Banaji introduziram um método mais eficiente, chamado de escore D, o qual varia de -2
a +2, possuindo tanto direção (positivo ou negativo) quanto magnitude (forte ou fraco).
Neste escore, os valores do TAI são divididos pelo desvio-padrão do indivíduo de todas
as latências de resposta, em ambos os blocos. Com isso, possibilita-se a correção da
variabilidade nos escores devido à diferença na velocidade de processamento de todos
os participantes (Greenwald et al., 2003).
O TAI computadorizado já foi utilizado para avaliar felicidade e bem-estar
(Walker & Schimmack, 2008), relacionamento amoroso (Lee, Rogge, & Reis, 2010),
agressividade no esporte (Teubel, Asendorpf, Banse, & Schnabel, 2011), preconceito
frente ao uso de drogas (Hippel, Brener, & Hippel, 2008), autoestima e autoconceito
(Greenwald & Farnham, 2000).
No caso da versão lápis e papel, ela surgiu devido às dificuldades da versão
computadorizada, em especial no que concerne à necessidade de um laboratório
equipado, disposição do programa de análise, dificuldade de alcançar populações não
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tradicionais e custo temporal devido à aplicação individual. As medidas lápis e papel,
por outro lado, são de fácil aplicação, não requerem equipamento especial e podem ser
administradas em grandes grupos de entrevistados ao mesmo tempo, alcançando
populações diversas (Lemm et al., 2008; Mori, Uchida, & Imada, 2008).
Neste teste, os participantes são apresentados a duas folhas, lado A e lado B. Em
ambos, há os quadrantes explicando as categorias em que as palavras se encaixam e,
logo abaixo, duas colunas sequenciais com a tarefa de classificação. No lado A, existe o
emparelhamento com maior congruência esperada entre os construtos estudados (por
exemplo, branco/positivo e negro/negativo), respectivamente. No lado B, apenas há a
mudança no emparelhamento das palavras (por exemplo, negro/positivo e
branco/negativo), mas a tarefa segue da mesma forma (Lemm et al., 2008; Mori et al.,
2008). As pessoas devem associar as palavras do centro com os emparelhamentos das
palavras em 20 segundos, sendo os participantes instruídos a irem o mais rápido
possível, de cima para baixo, da esquerda para direita, sem pular ou deixar em branco
qualquer palavra.
O cálculo da associação implícita lápis e papel, geralmente, é feito subtraindo do
número de acertos da tarefa congruente o número de acertos da tarefa incongruente
(Mori et al., 2008). Entretanto, Lemm et al. (2008) indicam que a melhor forma de
avaliar a associação implícita lápis e papel é: produto: raiz quadrada da diferença [(X /
Y) * Raiz quadrada de (X - Y)].
Lemm et al. (2008) foram os primeiros a fazerem uma comparação entre as
medidas computadorizada e lápis e papel. Eles verificaram que, apesar de estarem
correlacionadas (r = 0,51), o tamanho do efeito foi maior na medida computadorizada.
No entanto, estudos empíricos têm mostrado que isto não invalida a medida lápis e
papel, servindo como uma alternativa mais viável para quem deseja trabalhar com
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medidas implícitas, visto que os resultados variam de razoáveis a bons. Inclusive, com a
possibilidade de ser utilizada para corroborar estudos computadorizados ou em
combinação com medidas explícitas (Mori et al., 2008).
Em suma, o teste de associação implícita, seja na versão computadorizada ou
lápis e papel, tem alcançado cada vez mais destaque. De acordo com Maio e Haddock
(2010), a repercussão foi tanta que, uma década após a publicação da pesquisa original,
esta foi citada em mais de 900 artigos e mais de 4.500 testes já foram construídos (Lane
et al, 2007).
1.3.2.3. Mensuração implícita das disposições atitudinais frente à conjugalidade
homossexual e homoparentalidade por adoção.
No que diz respeito à mensuração implícita das disposições atitudinais nos
contextos da conjugalidade homossexual e parentalidade por filiação adotiva por casais
homossexuais, assim como para as medidas explícitas de atitudes, foram repetidas as
mesmas buscas nas bases de dados nacionais e internacionais supracitadas, na mesma
data, levando em consideração os descritores “same-sex marriage” e “implicits atitudes
measures”, e “homossexual parenting” e “implicits atitudes measures”, assim como
seus correspondentes em português, “união homossexual” e “medidas de atitudes
implícitas”, e “homoparentalidade” e “medidas de atitudes implícitas”, nenhum registro
foi identificado acerca da mensuração implícita das atitudes frente a estes construtos.
Este ocorrido, por sua vez, levou a presente tese a devotar sua atenção ao
preenchimento desta lacuna na literatura nacional e internacional. Desse modo, trata-se
de um dos aspectos levados em consideração pela presente tese a elaboração de uma
medida implícita de disposições atitudinais frente à conjugalidades e parentalidades por
adoção de crianças por casais homossexuais, em virtude da necessidade de minorar o
componente desejabilidade social em estudos que levem em conta tais temáticas, assim
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como para uma aproximação mais condizente com a realidade em que tais fenômenos
ocorrem.. Tendo sido feitas estas considerações, a seguir, apresenta-se um capítulo que
aborda o preconceito sexual, procurando delimitá-lo dentro do escopo da presente tese.
Tal discussão teórica faz-se necessária, em função da relevância desta variável no
endosso da aceitação ou oposição à conjugalidade e homoparentalidade no contexto das
relações homossexuais.
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CAPÍTULO II. O PRECONCEITO SEXUAL
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O presente capítulo objetiva dissertar sobre o preconceito na perspectiva sexual,
para tanto, inicialmente são tecidas considerações sobre o estudo do Preconceito, no que
se refere a definição, estrutura e formas de manifestação. Em seguida, após terem sido
apresentados estes elementos introdutórios, busca-se neste capítulo, situar como o
preconceito frente aos homossexuais tem sido sistematizado na literatura. Por fim é
apresentado o conceito de preconceito sexual justificando o seu emprego e pertinência
deste construto nos estudos que levam em conta tal temática, assim como as medidas
disponíveis que se propõe a mensurá-lo no âmbito nacional e internacional.
2.1. Preconceito: definição, estrutura e formas de manifestação
O preconceito parece estar entranhado nas relações humanas de uma forma que
se torna uma tarefa difícil identificar suas origens. Trata-se de um fenômeno enraizado
de uma maneira tão profunda que por vezes sugere que esteja ligado à própria natureza
humana. No entanto, foi a partir da década de 1920 que o estudo do preconceito
começou a despertar atenção no âmbito acadêmico, sobretudo atrelado a questões
raciais. Nesse cenário, as teorias buscavam compreender possíveis inferioridades de
determinadas raças, algo que se modificou na década de 1930, quando o preconceito
passou a ser tratado como irracional ou injustificado, considerado como uma expressão
de necessidades patológicas e fruto de processos sociais, contribuindo para a
manifestação de respostas discriminatórias entre grupos (Rodrigues, Assmar, &
Jablonski, 2012). Entretanto, naquelas décadas os estudos não contavam com um marco
teórico consistente e os achados denotavam “pedaços de conhecimento”, não um todo
integrado.
Esta situação começou a mudar nas décadas subsequentes, tendo sido
preponderantes as contribuições de Gordon W. Allport, quem publicou nos anos 1950
uma obra que logo se tornaria um clássico, i.e. The nature of prejudice (Allport, 1954).

78

Então, este autor definiu o preconceito como uma atitude hostil e desfavorável,
relacionada a um julgamento errôneo, prematuro ou precipitado, envolvendo uma
aversão sentida ou expressa que pode ser direcionada a um grupo ou a um de seus
membros. Não obstante, a definição deste fenômeno tem sido considerada por diversos
autores de formas variadas, não havendo, portanto, um conceito consensual acerca do
preconceito (Vasconcelos, Gouveia, Souza Filho, Souza, & Jesus, 2004). Contudo, a
definição proposta por Allport, merece destaque, sobretudo porque não envolve
unicamente sentimentos de antipatia e crenças negativas distorcidas acerca de um
determinado grupo, mas compreende as práticas e os comportamentos discriminatórios
daí advindos (Nunes & Camino, 2011). Portanto, é plausível compreender o preconceito
como um construto tridimensional, envolvendo componentes de ordem cognitiva,
afetiva e comportamental (Santos, Gouveia, Navas, Pimentel, & Gusmão, 2006).
Neste contexto, é mister mencionar os componentes, igualmente relevantes, que
estruturam os processos de preconceito. Plous (2003), ao concordar com as ideias
previamente expostas, afirma que o termo preconceito envolve um pré-julgamento sobre
um grupo e seus membros, que inclui não apenas uma opinião ou crença generalizada
sobre esse grupo ou indivíduo denominada ‘estereótipo’, mas também uma reação
emocional associada, tal como desprezo, raiva ou nojo. O comportamento resultante da
junção entre estereótipo e preconceito é denominado ‘discriminação’ e envolve
tratamentos injustos ou desvantagens resultantes da pertença ao grupo (Plous, 2003).
Como já mencionada na introdução desta tese, o preconceito pode ser melhor
elucidado quando compreendido tanto como causa, quanto como consequência da
estrutura e dos agrupamentos sociais (Fernandes, Costa, Camino, & Mendoza, 2007).
Sendo que uma pessoa preconceituosa pode ser definida como “alguém que dá
prioridade aos próprios benefícios e ao sentimento de ser importante e poderoso, além
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de buscar a manutenção de situações e/ou relações desiguais que o favoreça”
(Vasconcelos et al., 2004, p. 153).
Na atualidade, tende-se a pensar que o preconceito tenha diminuído ao longo do
tempo em decorrência de diversos aspectos históricos, sociais e políticos que
acompanham a manifestação deste fenômeno social. Não obstante, observa-se que o
mesmo segue existindo, porém sob uma nova forma de expressão, denominado como
sutil ou moderno (Gouveia et al., 2011; Pettigrew & Meertens, 1995; Santos et al.,
2006; Sears & Henry, 2005).
Esta nova forma que o preconceito assume é não declarado, não manifesto
abertamente, mas velado e indireto, sendo, consequentemente, mais difícil de ser
diretamente percebido. A propósito, exemplificando a diferença entre os preconceitos
flagrante e sutil, Huddy e Feldman (2009) afirmam que o primeiro envolve sentimentos
negativos contra determinado grupo e crenças de que dito grupo é inferior a outro,
enquanto o segundo se revela por meio de uma oposição às demandas do grupo objeto
de preconceito, assim como um posicionamento contrário a políticas que lhe favoreçam.
Mesmo fortemente atrelado a questões raciais (e.g., negros, índios), é possível verificar
manifestações de preconceito em relação a diversos outros grupos, como os praticados
contra obesos (Bessenoff & Sherman, 2000; Teachman, Gapinsky, Brownell, Rawlins,
& Jeiharam, 2003) e imigrantes (Curşeu, Stoop, & Schalk, 2007).
Neste cenário, há muito parece evidente que um grupo que sofre com o
preconceito compreende os homossexuais, que têm sido vítimas, inclusive, de
manifestações extremas, resultando em espancamentos e assassinatos noticiados
cotidianamente na mídia (GGB, 2014). Não obstante, tem sido observado que, nas
últimas décadas, tal como ocorre com o racismo e sexismo, o preconceito contra
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homossexuais tem adquirido uma manifestação implícita ou sutil (Castillo, Martin,
Perez, & Martel, 2003).
Neste âmbito, o preconceito implícito contra homossexuais reflete as crenças de
que (1) gays e lésbicas fazem exigências de mudanças ilegítimas ou desnecessárias; (2)
o preconceito contra gays e lésbicas é algo passado e; (3) gays e lésbicas exageram a
importância que atribuem à sua preferência sexual, não estando abertos à aceitação da
cultura dominante (Morrison, 2003). Todavia, segundo Pereira et al. (2011) a
proposição da “redução” do preconceito manifesto não se aplica aos grupos
homossexuais.

Deste

modo,

identificam-se

duas

manifestações

das

atitudes

preconceituosas contra homossexuais: uma aberta, denominada explícita ou flagrante e
outra mascarada, velada, denominada implícita ou sutil.
2.2. Preconceito frente aos homossexuais
Para Haddock, Zanna e Esses (1993), as pesquisas de atitudes e preconceito
frente à homossexualidade tornaram-se mais comuns durante a década de 1980, em
pesquisas que enfatizam seus correlatos com diferenças individuais, tais como nível de
religiosidade (Johnson, Rowatt, & LaBouff, 2012) e autoritarismo (Haddock et al.,
1993), e variáveis sociodemográficas, como sexo, nível educacional e ter ou não amigos
homossexuais (para uma revisão, ver Herek, 2000). A discriminação observada em
diversas esferas reflete o preconceito existente na sociedade em geral, que apresenta as
relações homossexuais como um desvio do padrão de normalidade (Ferreira, 2007).
Pesquisas considerando o preconceito frente gays e lésbicas têm ganhado espaço
no âmbito acadêmico, sendo conduzidas a partir de diferentes prismas e em diversos
contextos. Contudo, este construto tem sido operacionalizado na literatura e na mídia
em geral a partir do conceito de homofobia já apresentado na presente tese. Nesta
direção, considerando uma perspectiva correlacional, alguns aspectos merecem ser
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destacado, como por exemplo, o sexo, que por sua vez tem se apresentado como forte
preditor da homofobia; especificamente, sua expressão flagrante que é em maior
magnitude manifesta por homens heterossexuais, ao passo que não foram encontradas
diferenças quanto à forma sutil de sua expressão (Cárdenas & Barrientos, 2008).
Contrariamente, em contexto brasileiro Marinho, Marques, Almeida, Menezes e Guerra
(2004) não observaram diferença quanto à manifestação da homofobia flagrante entre os
sexos, porém verificaram diferença no que tange a manifestação sutil, sendo maior entre
os homens. Corroborando estes dados, Poteat, O’Dwyer e Mereish (2011) constataram,
por meio de estudo longitudinal, que a manifestação da homofobia por jovens é maior
entre adolescentes do sexo masculino do que feminino, assim como foi observado
também que jovens homossexuais do sexo masculino sofrem mais com o preconceito.
Considerando, ainda, a influência do gênero no entendimento da homofobia,
Zeichner e Reidy (2009) procuraram conhecer as emoções experimentadas por homens
homofóbicos ao serem expostos a material homossexual. Os achados indicaram que
sentimentos

como

felicidade

se

correlacionam

negativamente

com

atitudes

homofóbicas, enquanto que sentimentos de medo e raiva o fizeram positivamente, isto
é, as pessoas que possuíam atitudes homofóbicas experimentaram sentimentos
negativos ao serem expostas a material homossexual. Por outro lado, considerando os
afetos dos próprios homossexuais, Weiss e Hope (2011) verificaram que a preocupação
relacionada com a orientação sexual sentida por gays, lésbicas e bissexuais se
correlacionou

com

sentimentos

negativos,

sintomas

depressivos,

homofobia

internalizada e diminuição da qualidade de vida. Em outro estudo, Frost e Meyer (2009)
observaram que a homofobia internalizada se correlacionou com maiores problemas nos
relacionamentos, sendo esta relação mediada por sintomas depressivos. Segundo Parrot,
Adams e Zeichner (2002), a homofobia se relacionada, ainda, com níveis elevados de
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masculinidade autopercebida, podendo ser desenvolvida por homens que se sentem
ameaçados por indivíduos com atributos femininos. Portanto, a manifestação da
homofobia está relacionada tanto ao nível de masculinidade como a ameaças a mesma
(Stotzer & Shin, 2012). Buscando outros correlatos homofóbicos, Parrot e Zeichner
(2005) encontram relações positivas deste preconceito com sentimentos de raiva e
agressão física. Deste modo, pode-se concluir que tais práticas discriminatórias são
nocivas a estas minorias, atingindo, inclusive, manifestações extremas, como agressões
físicas.
De acordo com o anteriormente descrito, observa-se que a homofobia vem se
constituindo como um dos temas mais estudados, algo endossado por busca feita em 03
de dezembro de 2014, na base de dados PsycInfo, da American Psychological
Association. No caso, entrou-se com o descritor “homophobia”, resultando em cerca de
2.600 registros, entre artigos, livros, capítulos e teses, com diferentes tipos de
delineamentos. Alguns desses estudos tiveram em conta a predição de condutas
homofóbicas, considerando, principalmente, o sexo (Marinho et al., 2004; Poteat et al.,
2011).
Não obstante, apesar do termo homofobia ter sido utilizado desde a década de
1960, para se referir a tais atitudes negativas e aos aspectos emocionais presentes na
relação heterossexuais-homossexuais. É importante destacar que atualmente o termo
homofobia tem sido considerado uma denominação insatisfatória por parte dos
pesquisadores da área. Dentre outras razões, por fazer referência exclusivamente a
atitude extrema de apreensão psicológica, ocultando assim outras formas de hostilidade,
assim como o contexto social de produção deste fenômeno em questão. Além do mais,
este termo tem sido empregado não como uma fobia propriamente dita, mas sim como
uma hostilidade direcionada aos homossexuais, uma vez que o componente emocional
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de uma fobia é a ansiedade e no caso da homofobia é a raiva e o nojo frente aos
homossexuais (Barrientos & Cárdenas, 2013; Herek, 2000, 2004). Não obstante, o uso
desta noção por parte de investigadores e pelas próprias minorias sexuais tem facilitado
a modificação da tradicional forma de pensar a homossexualidade como enfermidade ou
patologia, passando a focar no preconceito frente aos homossexuais.
Diante deste contexto, alguns pesquisadores têm sugerido o uso do conceito de
preconceito sexual, com a finalidade de superar as restrições e críticas que o conceito de
homofobia tem recebido (Barrientos & Cárdenas, 2013; Herek, 2000, 2004; Herek &
McLemore, 2013). E são estes aspectos que demandam a atenção da presente tese nesta
oportunidade. E sendo assim, a seguir disserta-se acerca da passagem da homofobia
para o preconceito sexual, tecendo considerações presentes na literatura que justificam o
seu emprego em estudos que levem em conta esta temática.
2.3. Da Homofobia ao Preconceito Sexual: convergências e complementações
Dois acontecimentos históricos ocorridos no início da década de 1970 marcaram
profundamente o discurso acerca da orientação sexual nos Estados Unidos e em grande
parte do mundo. O primeiro acontecimento teve um impacto imediato, quando em 1973,
a Associação Americana de Psiquiatria (APA) aprovou a remoção da homossexualidade
do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM), declarando que a
homossexualidade não estaria intrinsecamente associada a uma psicopatologia e sua
classificação como doença estava enraizada em um modelo médico considerado
ultrapassado. Tal fato recebeu forte apoio de outras associações, como a Associação
Americana de Psicologia (APA) decretando uma mudança drástica na forma como a
medicina, os profissionais de saúde mental, e as ciências do comportamento passariam a
considerar homossexualidade (Herek, 2004).
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O segundo acontecimento não foi tão amplamente repercutido como a ação dos
psiquiatras anteriormente citada, mas o seu impacto final também foi profundo. A
mudança aconteceu quando passou-se a considerar a hostilidade frente a gays e lésbicas
como problemática, levando-se a elaboração do termo “homofobia”, criada pelo
psicólogo George Weinberg na década de 1960 e exposta à sociedade americana no
livro Society and the Healthy Homosexual em 1972. A criação desta terminologia foi de
grande relevância para o estudo e discussão no meio científico a respeito da
homossexualidade, pois, trouxe uma importante modificação de concepção do assunto e
ajudou a popularizar a crença de que se tratava de um problema social digno de análise
acadêmica e intervenção. Seu termo tornou-se uma ferramenta importante para o
ativismo homossexual e seus defensores, pois a partir dele o foco foi direcionado para o
sujeito que discriminava tais indivíduos e não mais o homossexual ou bissexual (Herek,
2004).
A palavra “homofobia” amplamente usada para designar o preconceito frente
aos homossexuais, pode ser considerada como possuindo ambiguidade em sua origem
etimológica, variando do grego homos, como “o mesmo” ou como “homem”, e
phobikos “ter medo ou aversão a”, podendo denotar a partir de seus componentes
“aversão do mesmo” ou “aversão do homem” tem sido empregada para traduzir o “ódio
ou a aversão” a homossexuais ou a discriminação dirigida a esse grupo minoritário
(Barrientos & Cárdenas, 2013). Neste âmbito, a homofobia pode ser definida como
atitudes negativas baseadas na orientação sexual (Herek, 2000), e como as demais
definições de preconceito, este envolve três elementos-chave: (1) é uma atitude, o que
predispõe a uma avaliação negativa ou positiva, que se pauta em informações
emocionais, cognitivas e comportamentais; (2) é direcionado a um grupo ou a seus
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membros, isto é, gays e lésbicas; e (3) frequentemente envolve hostilidade ou aversão
(Herek, 2004).
Assim o termo homofobia tem sido utilizado para se referir a tais atitudes
negativas e aos aspectos emocionais presentes na relação heterossexuais-homossexuais.
É importante destacar que atualmente o termo homofobia tem sido empregado não
como uma fobia propriamente dita, mas sim como uma hostilidade direcionada aos
homossexuais. Tendo em vista que o componente emocional de uma fobia é a ansiedade
e no caso da homofobia é a raiva e a repulsão frente aos homossexuais. A homofobia
abrange a discriminação, prejulgamentos, violências de diversos tipos (física,
psicológica, moral, entre outros), ocasionados por essa aversão (Barrientos & Cárdenas,
2013).
Segundo Herek (1991) passar por situações de homofobia, pode levar
infindáveis consequências , levando inclusive a problemáticos agravos a saúde mental
dessa pessoa, como depressão, abuso de álcool e outras drogas, entre outros (Herek,
Gillis & Cogan, 1999). De fato, tais consequências da homofobia foram testadas por
Feinstein, Goldfried, e Davilla (2012) em uma amostra de gays e lésbicas da população
geral. Os autores verificaram uma relação entre experiências prévias de discriminação
em função da orientação sexual e sintomas de depressão e ansiedade social, não
havendo diferenças quanto ao sexo. Por sua vez, Grant et al. (2011) com uma amostra
de universitários, observaram uma relação entre ser alvo de práticas homofóbicas e,
além de sintomas depressivos e ansiedade, maior nível de estresse percebido, bem como
a percepção de si mesmo como menos atraente.
As consequências da homofobia vão muito além daquelas sofridas pelo alvo, ou
por sua família, elas causam graves problemas para toda a sociedade, pois, coloca as
pessoas inseridas em modelos sociais impostos, estigmatizando e discriminando à todos
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aqueles que fogem dos padrões aceitos como “normais”. Tais aspectos encorajam
comportamentos heterossexistas e machistas (Herek, 1991).
A homofobia, portanto, não se qualifica como uma fobia, propriamente dita.
Sendo, portanto, influenciada por ideologias impostas coletiva e socialmente, através da
cultura heteronormativa. A propósito, a heteronormatividade pode ser entendida como
regras culturais e normativas que guiam a parceria sexual entre homens e mulheres, de
modo que enfatiza a “naturalidade” do relacionamento com o sexo oposto, ao passo que
as relações afetivas com o mesmo sexo são consideradas “desviantes” (Kitzinger, 2005;
Madureira, 2007).
Neste sentido, apesar do termo homofobia ser considerado uma denominação
insatisfatória por parte dos pesquisadores da área (Barrientos & Cárdenas, 2013; Herek,
2004; Herek & McLemore, 2013; Massey, 2009), porque, entre outras razões faz
referência exclusivamente à atitude extrema de apreensão psicológica, ocultando assim
outras formas de hostilidade, assim como o contexto social de produção deste fenômeno
em questão. O uso desta noção por parte de investigadores e pelas próprias minorias
sexuais tem facilitado a modificação da tradicional forma de pensar a homossexualidade
como enfermidade ou patologia, passando a enfocar o preconceito frente aos
homossexuais (Barrientos & Cárdenas, 2013).
Nesta direção, Herek (2000) propôs a substituição da palavra “homofobia” para
o uso do conceito de “preconceito sexual”, com a finalidade de superar as restrições e
críticas que o conceito de homofobia tem recebido. Segundo o autor, preconceito sexual
é definido como uma atitude negativa em direção a um indivíduo, baseado em fatores
como a sua configuração familiar, atração sexual, comportamentos e orientação sexual.
Em outras palavras, um indivíduo homossexual ou bissexual é vítima de discriminação
social, por não estar em conformidade como a norma heterossexista presente naquela
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cultura, e não por medo do contato, ou pavor, que algumas fobias causam como
expresso pelo termo “homofobia”.
O “preconceito sexual” é uma nomenclatura mais apropriada e pode ser utilizado
para descrever atitudes negativas de heterossexuais a condutas homossexuais, à
indivíduos com orientação homossexual, bissexual, e à grupos e associações de gays,
lésbicas, bissexuais e transexuais, travestis e trangêneros (Herek, 2000, 2004; Barrientos
& Cárdenas, 2013; Herek & McLemore, 2013).
Diante do exposto, é importante registrar que a denominação preconceito sexual
não veio para suplantar o termo homofobia, trata-se de uma definição mais completa
que possibilitar acessar este fenômeno em uma maior completude dada as limitações do
conceito de homofobia. Neste sentido, a seguir disserta-se acerca das facetas em que o
preconceito sexual se apresenta, delineando conceitos encontrados na literatura que
justificam a sua utilização e relevância em estudos que levem em conta esta temática,
principalmente no que diz respeito à Psicologia Social.
2.4. Facetas do Preconceito Sexual
Mesmo com os avanços e conquistas de direitos por parte de grupos que lutam
contra a discriminação, o preconceito sexual ainda é uma realidade presente em
praticamente todos os países e culturas, variando em relação à legislação vigente que
por vezes se omite e em outras defende as minorias sexuais contra o preconceito e as
práticas discriminatórias (ILGA, 2014). O preconceito sexual de acordo com Herek
(2000), autor que cunhou o termo na literatura da área, está estreitamente relacionado à
cultura, a variantes sociais e individuais. Segundo este autor, alguns fatores contribuem
para uma menor descarga de preconceito sexual, tais como o contato (aproximação)
com homossexuais e o contexto em que se está inserido, se mais ou menos conservador,
tais variáveis estariam relacionadas com o endosso de condutas não preconceituosas.
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Segundo Massey (2009) o preconceito frente a estes grupos apresenta-se de
forma diferenciada de outras formas de preconceitos, possuindo variadas configurações
e origens próprias, é, portanto, considerado polimorfo (Polymorphous Prejudice)
referindo-se as atitudes negativas de heterossexuais frente a homossexuais.Tal
denominação é utilizada para contemplar ao máximo todas as particularidades do
preconceito sexual (e.g. ideologias e concepções estruturantes das atitudes frente aos
homossexuais).
Neste sentido, o preconceito sexual, manifesta-se a partir de diferentes facetas,
englobando a tríade de componentes de ordem cognitiva, afetiva e comportamental,
preconizada por Santos et al. (2006) mas incorporando componentes sociais (culturais e
políticos) relacionados ao preconceito sexual e os estigmas que o compõem, como as
ideologias de cunho social construídas a partir de padrões de opressão institucionalizada
contra pessoas não heterossexuais (Herek, 2004). A seguir disserta-se acerca destes
aspectos mais pormenorizadamente.
2.4.1. Heteronormatização: Resistência a Heteronormatividade e Negação da
Discriminação
A heterormatização diz respeito a um conjunto de normas e padrões
comportamentais endossados socialmente que tipificam a heterossexualidade como o
único referencial a ser adotado e reproduzido em sociedade (Kitzinger, 2005). Alguns
dispositivos sociais são utilizados para propagar a heteronormatividade no meio social,
tais como, o modelo de família nuclear, composto por um homem e uma mulher e o
casamento monogâmico, com a finalidade de orientar as condutas com base nos papeis
sexuais de gênero (Calegari, 2008). Nesse contexto, todas as condutas que não
condizem com os padrões heterossexuais são repudiados, desencorajados e/ou
condenados, muitas vezes de forma velada, pois, em uma sociedade que a
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todos

pré-concebidos

como

heterossexuais, até que seja demonstrado claramente o contrário.
Segundo Massey (2009) quanto mais resistentes à heteronormatividade, menor o
endosso de condutas e práticas de discriminação e preconceito sexual. Ainda segundo
este autor, a resistência a heteronormatividade caracterizada por uma recusa da
normatividade social da heterossexualidade, onde os indivíduos com esta resistência
apresentam menor propensão a considerar as relações heterossexuais como a única
configuração de relacionamento padrão.
Outra dimensão apontada por este autor em relação ao preconceito sexual é o
quanto o indivíduo encontra-se conectado com o ativismo homossexual, que envolve
tanto o endosso quanto a repulsa da ação de grupos em defesa dos direitos
homossexuais. Neste âmbito, o preconceito sexual se manifesta a partir da negação da
discriminação que orientam condutas pautadas na não existência de tratamento
diferenciado para os homossexuais, concebendo-os como iguais ou até mesmo
superiores em direitos quando comparados aos heterossexuais e que, portanto, não
haveria necessidade de tratamento diferenciado, não apoiando assim o ativismo
homossexual (e. g. movimentos e entidades de luta em defesas das minorias sexuais),
inclusive desqualificando a ações de tais grupos.
Esta dimensão é consoante com a manisfetação sutil (mais abrandada do
preconceito) já mencionada anteriormente neste capítulo, a partir da qual, segundo
Castillo et al. (2003), os preconceituosos sutis se manifestariam de maneira contrária a
discriminação contra homossexuais, contudo, ao mesmo tempo, posicionam-se de
maneira crítica quanto a seus costumes, crenças e valores.

90

2.4.2. Heterossexismo, aversão a homossexuais e crenças negativas frente a gays e
lésbicas
O vocábulo “heterossexismo” equivale às atitudes e comportamentos
discriminatórios a todos os sujeitos que não se encaixam no padrão heterossexual,
envolvendo estigmas e estereótipos. A partir da concepção heterossexista, admite-se que
a única norma aceitável é a heteronormatividade, com todos os seus papéis sociais bem
delineados, neste sentido, tudo o que for distinto dessa configuração é considerado
disfuncional. O heterossexismo vai além de preconcepções e julgamentos tendenciosos
acerca de homossexuais e bissexuais, mas, é relacionado à manutenção dos papéis
sociais e da reprodução do machismo e do sexismo (Herek, 2000).
O heterossexismo se configura então como um sistema coletivo de disseminação
de normas e valores, estruturado a partir das diferenças entre gêneros. O preconceito
frente a homossexuais se explana como sendo relacionado ao sexismo, pois, acredita-se
que atitudes negativas de heterossexuais a homossexuais ocorre de forma análoga à
discriminação de gênero. Assim, parte-se do pressuposto que o homossexual é visto
como um violador das normas de gênero, pois, sua conduta não é a esperada por
indivíduos do seu sexo (Kite & Whitley, 1998).
Segundo Herek (1986) existem distintas motivações para as atitudes e
sentimentos negativos por causa da orientação sexual do alvo, assim o autor formulou
quatro funções principais do preconceito sexual: expressão de valores, expressão social,
experimental e defensiva.
A primeira refere-se às crenças morais e valores que um indivíduo possui, sendo
suas condutas preconceituosas explicadas por aspectos cognitivos. Neste âmbito as
crenças negativas frente a gays e lésbicas apresentam-se relacionados à manutenção do
preconceito sexual (Massey, 2009). A segunda função denominada “expressão social”
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delineia acerca de conjunturas onde ocorre preconceito sexual devido à manifestação de
atitudes preconceituosas por parte dos indivíduos para participar e agir em consonância
com seu grupo social. A terceira função do preconceito sexual é denominada
“experimental”, que refere-se a atitudes preconceituosas mantidas por indivíduos que
nunca tiveram relações de convivência ou experiências positivas, ou não tiveram
nenhuma experiência com homossexuais, mas generalizaram seus sentimentos para
todos os sujeitos dessa orientação sexual. Tal função é instrumentalizada pelos
componentes emocionais que estruturam o preconceito sexual, como a aversão a gays e
lésbicas. A quarta função motivacional do preconceito sexual é a função “defensiva”,
caracterizada pela manutenção de atitudes preconceituosas, devido ao sentimento de
ameaça à sua sexualidade.
Ainda segundo Herek (2000), a função defensiva se aproxima da concepção
psicanalítica, acerca da homossexualidade, e o preconceito sexual, a partir desta
conotação, estaria relacionado a motivações de caráter inconsciente. Ou seja, o
preconceito sexual seria resultado de uma homoerotização reprimida pelo indivíduo e
viria à tona, através da discriminação homossexual, em tese, como um mecanismo de
defesa.
Frente ao que vem sendo apresentado, fica, evidente que preconceito sexual é
um construto multidimensional, construído, sobretudo, por aspectos sociais, culturais e
políticos. O estigma social da homossexualidade, bissexualidade, ou qualquer outra
forma de orientação sexual que fuja dos padrões heteronormativos, refere-se à crença
compartilhada de que a homossexualidade é condenável e socialmente reprovável. A
origem do estigma não interfere apenas no modo como o alvo deste é tratado, mas como
o portador deste, visualiza a si próprio por causa deste estigma (Herek, 2004).
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Em resumo, o preconceito sexual se manifesta de maneira diferenciada das
demais formas de preconceito, levando em consideração, além dos aspectos cognitivos,
afetivos e comportamentais, elementos de cunho social que normatizam padrões
comportamentais orientados pela referência social da heterossexualidade construída pela
heteronormatividade. Feitas estas considerações, a seguir devota-se a atenção desta
seção para a mensuração do preconceito sexual, considerando os aspectos anteriormente
mencionados.
2.5. Medidas de Preconceito Sexual
Com o intuito de conhecer os instrumentos disponíveis para mensuração do
preconceito frente a homossexuais, nesta perspectiva, realizaram-se buscas em bases de
dados nacionais e internacionais. No âmbito internacional, realizou-se busca, no dia 06
de março de 2015, na base de dados PsycInfo. No caso, foram introduzidos os termos
“sexual prejudice” e “Scale” foram encontrados 199 registros, incluindo artigos,
capítulos de livro, livros e teses. Destes registros somente sete estudos tratavam
propriamente do desenvolvimento de escalas que tivessem em conta o referido
construto.
Quanto à busca no contexto nacional na data indicada, consideraram-se quatro
bases de dados (IndexPsi, PePSIC, SciELO e LILACS) vinculadas à Biblioteca Virtual
em Saúde (BVSPsi). Entrando com os descritores em língua portuguesa, “preconceito
sexual” + “escala”, oito registros foram encontrados. Contudo, considerando o Scholar
Google, entrando com os mesmos descritores, dez registros foram encontrados. Do
total, apenas dois estudos tratavam de instrumentos relacionados ao referido construto.
Nesse sentido, considerando os resultados acima mencionados, são apresentadas a
seguir as principais medidas atitudinais deste construto presentes na literatura.
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Em relação ao contexto internacional, Hill e Willoughby (2005) desenvolveram a
Escala de Transfobia e Diversidade de Identidades de Gênero (Genderism and
Transphobia Scale - GTS). Este instrumento é formado por 32 itens com o objetivo de
mensurar preconceito e discriminação frente à população “T” (Transexuais, Travestis e
Transgêneros). Tal medida é dividida em duas subescalas, a primeira, acerca da
Transfobia, é composta por 25 itens que avaliam atitudes gerais frente a pessoas “T”,
por exemplo, Item 07. “Homens que se travestem por prazer sexual me enojam”. A
segunda subsescala, Violência Frente à Diversidade de Identidades de Gênero, é
composta por sete itens que mensuram atitudes violentas em relação a contexto de
diversidade das identidades de gênero, por exemplo, Item 01. “Tenho que espancar
homens que agem como gays afeminados”. Este instrumento é respondido em uma
escala tipo likert de 7 pontos (variando de 1 = Discordo plenamente a 7 = Concordo
plenamente). Os resultados apontam que esta medida reúne evidências de validade e
precisão, Transfobia (α = 0,95) Violência Frente à Diversidade de Identidades de
Gênero (α = 0,87).
Outra medida a ser destacada, nesta seção é a Escala de Transfobia de Nagoshi et
al. (2008) (The Transphobia Scale – TS) composta por 12 itens que mensuram o
preconceito contra pessoas transsexuais, por exemplo, Item 05. “Evito na rua pessoas
cujo sexo não é claro pra mim”. Os participantes avaliaram cada item em uma escala
tipo Likert de 7 pontos variando de 1 = Discordo totalmente a 7 = Concordo
totalmente com altos escores indicando atitudes mais negativas frente às pessoas trans.
Os resultados encontrados por Nagoshi et al. (2008) indicaram alta consistência interna
(α = 0,82), bem como validades de construto, convergente e discriminante.
Costa et al. (2014) desenvolveram a Escala de Atitudes frente aos Direitos Civis
de Gays e Lésbicas (The Attitudes Toward Gay and Lesbian Civil Rights Scale). Tal
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estudo objetivou investigar as atitudes de estudantes universitários frente à adoção por
pessoas do mesmo sexo, bem como em relação aos direitos de gays e lésbicas.
Considerando a estrutura unifatorial, abrangendo os oito itens, esta explicou 45% da
variância total, apresentando índice de consistência adequado (α = 0,77). As saturações
variaram de 0,55 (Item 08. Eu acho que o orgulho gay não faz sentido porque não há
nenhum orgulho heterossexual) a 0,91 (Item 03. Hoje em dia, os homossexuais têm os
mesmos direitos que os heterossexuais).
Outra medida a ser salientada é a Escala Moderna de Homonegatividade,
desenvolvida e validada por Morrison e Morrison (2002). Tal instrumento mensura o
preconceito moderno frente a gays e lésbicas. Segundo os autores, tal construto é
definido como uma forma mais sutil de preconceito. O instrumento consiste em duas
subescalas equivalentes. A primeira tem como objeto atitudinal as lésbicas, composta
por 12 itens, como por exemplo, Item 08. “Se as lésbicas desejam ser tratados como
todos os outros, eles precisam parar de fazer uma confusão sobre a sua
sexualidade/cultura”. A segunda tem como objeto os gays, também formado por 12
itens, como por exemplo, Item 16. “Se os gays desejam ser tratados como todos os
outros, eles precisam parar de fazer uma confusão sobre a sua sexualidade/cultura”.
Os sujeitos respondem a medida em uma escala tipo Likert de 5 pontos variando 1 =
Discordo totalmente a 5 = Concordo totalmente. A medida ainda apresentou adequada
consistência interna (α = 0,85 e 0,91, respectivamente), bem como, validades de
construto, convergente e discriminante. Na direção contrária da medida anteriormente
descrita, Morrison e Bearden (2007), desenvolveram um instrumento de mensuração
dos estereótipos positivos sobre homens gays (Homopositivity Scale - HPS). As duas
versões propostas da medida apresentaram evidências de validade fatorial e precisão,
segundo seus proponentes. Tal estudo sugere o diferencial desta medida em relação a
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outros instrumentos que avaliam os estereótipos negativos e preconceitos frente a
homossexuais.
A Escala de Atitudes frente a Gays e Lésbicas (Attitudes Toward Lesbians and
Gay Men – ATLG), desenvolvida por Herek (1984; 1988) é composta por 20 itens
consistindo em uma medida geral sobre atitudes frente a gays e lésbicas. O instrumento
consiste em 10 itens sobre gays (Item 03. O comportamento homossexual entre dois
homens é simplesmente errado) e 10 sobre lésbicas (Item 13. Homossexualidade
feminina é um pecado). No estudo de Herek (1988), os resultados indicaram elevada
consistência interna para a escala total (α = 0,95), assim como para a subescalas dos
gays (α = 0,91) e das lésbicas (α = 0,90). A estrutura final de tal medida consiste em
uma medida unifatorial (reprovação / tolerância em relação à homossexualidade):
atitudes frente à lésbicas e gays não emergiram enquanto fatores distintos. Nesse
sentido, tais achados corroboram a validade de construto da referida medida.
A Escala Multidimensional de Preconceito Sexual (Multidimensional Measure of
Sexual Prejudice - MMSP) foi desenvolvida por Massey (2009) no contexto
estadunidense, sendo composta por 70 itens respondidos em uma escala de sete pontos,
sendo 1 = Discorda totalmente e 7 = Concordo totalmente. Tais itens são oriundos de
diversas escalas existentes na literatura acerca do construto em questão. Os resultados
apontaram que o modelo com sete dimensões mostrou-se adequado (χ² (2058) =
7925,73, p < 0,001, χ²/gl= 3,85, (CFI = 0,94, TLI =0,95; RMSEA = 0,07). Por fim, a
MMPS apresentou evidências de validade e precisão. A estrutura heptafatorial consistiu
nas seguintes dimensões: Heterosexismo tradicional (α = 0,95), Negação contínua da
discriminação (α = 0,83), Aversão frente a gays (α = 0,90), Aversão frente a lésbicas (α
= 0,88), valorização da causa gay (α = 0,94), Resistência à Heteronormatividade (α =
0,90) e Crenças positivas frente a gays e lésbicas(α = 0,86).
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Já no que tange ao contexto brasileiro, Marinho et al. (2004), objetivaram
verificar se o preconceito de estudantes universitários frente a homossexuais também se
apresenta nas formas explícita e implícita, bem como, adaptar a medida de homofobia,
proposta por Castillo e cols. (2003) para o Brasil e verificar a existência de diferenças
de gênero com relação a este construto. Tal instrumento é formado por 17 itens, que
devem ser respondidos em uma escala tipo Likert de sete pontos (1= Discordo
Totalmente e 7= Concordo totalmente). Em relação à investigação dos parâmetros
psicrométricos da medida citada, contou-se com a participação de 231 estudantes
universitários e chegou-se a uma estrutura bifatorial explicando 59,2% da variância
total. Ambos os componentes apresentaram índices de consistência interna aceitáveis,
homofobia explícita (α = 0,79) e homofobia implícita (α = 0,74). Em seguida, buscou
comprovar a estrutura fatorial do referido instrumento por meio de AFC. Os resultados
corroboram essa estrutura (χ2/gl foi de 1,96, com um GFI de 0,90, um AGFI de 0,86 e o
RMR de 0,22).
No estudo de Gouveia et al. (2011), o objetivo principal consistiu na adaptação da
Escala de Motivações Interna e Externa para Responder sem Preconceito, considerando
as versões em relação a dois grupos minoritários-alvos: gays (MEIG) e lésbicas (MEIL).
O referido instrumento é composto por dez itens equitativamente em dois fatores:
motivação externa e motivação interna. Estes itens avaliam em que medida as pessoas
dão respostas não preconceituosas em relação a exogrupos, neste caso, gays e lésbicas;
sendo respondidas em uma escala de nove pontos (variando de 1= Discordo totalmente
a 9 = Concordo totalmente). Em relação à MEIG, o modelo bifatorial, com quatro itens
em cada fator mostrou-se o mais adequado (χ² (18) = 28,34, p< 0,05, χ²/gl= 1,57, GFI =
0,97, AGFI = 0,94, CFI = 0,98, RMSEA = 0,050 (IC90% = 0,000 - 0,083) e Pclose =
0,468). Quanto à MEIL, de igual modo, o modelo bifatorial com quatro itens igualmente
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distribuídos em cada fator mostrou-se o mais satisfatório (χ² (18) = 43,34, p< 0,05;
χ²/gl= 2,41; GFI = 0,95; AGFI = 0,90; CFI = 0,95, RMSEA = 0,084 (IC90% = 0,052 –
0,116) e Pclose = 0,041).
Em resumo, diante dos achados das buscas realizadas nesta oportunidade, parece
evidente o interesse da comunidade científica acerca desta temática e o esforço em
empreender estudos que intentem o desenvolvimento medidas psicométricas adequadas
para dimensionar o preconceito sexual. Não obstante, é importante destacar que dentre o
conjunto de medidas previamente apresentadas, a proposta de Massey (2009) é
potencialmente merecedora de destaque entre as demais, dada a natureza do construto
em questão, que como já apontado neste capítulo. Neste sentido, em função da forma
diferenciada com que se apresenta, possuindo variadas configurações e origens próprias,
este construto é, portanto, considerado polimorfo (Polymorphous Prejudice). Sendo
assim, a proposta de mensuração multidimensional desenvolvida por Massey (2009),
constitui-se como mais apropriada para o contexto em que se desenvolve esta pesquisa.
Feitas estas considerações, a seguir apresenta-se o último capítulo que compõe o
marco teórico desta tese. Na seção a seguir, são apresentados os principais modelos
teóricos acerca do estudo dos valores humanos no âmbito da Psicologia Social, tecendo
considerações que justificam adotar o modelo proposto pela Teoria Funcionalista dos
Valores Humanos na presente oportunidade.
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CAPÍTULO III. O ESTUDO DOS VALORES HUMANOS
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Os valores humanos têm sido estudados como construtos que influenciam as
ações e as atitudes dos indivíduos, agindo como padrões de avaliação do
comportamento. Thomas e Znaniecki (1918) têm sido considerados os pioneiros no
estudo sobre valores humanos por meio da publicação de sua obra O Campesino
Polonês. Nesta, os autores introduziram os conceitos de atitudes - processo da
consciência individual que determina a atividade real ou possível do indivíduo no
mundo social - e valores - qualquer dado que tenha um conteúdo empírico acessível aos
membros de um grupo social e um significado que possa ser objeto atitudinal.
De modo geral, os valores humanos podem ser entendidos como um conjunto de
princípios fundamentais que transcendem situações específicas. Eles são aprendidos
pela cultura, sociedade, instituições e experiências pessoais, e exercem nas atitudes,
julgamentos, escolhas, atribuições e ações. Além disso, eles são um construto de
importância considerável para o entendimento de muitos fenômenos de natureza sociopsicológica, provavelmente pelo papel primordial que as prioridades axiológicas
exercem no processo seletivo das ações humanas (Bardi & Schwartz, 2001; Rokeach,
1973).
Após a publicação supracitada, o tema dos valores passou a ser estudado sob
diferentes perspectivas, tais como na Filosofia, Antropologia, Sociologia e Psicologia
(Gouveia, 2003; Ros, 2001), especificamente, nos estudos desenvolvidos na área da
Psicologia Social. Sua relevância pode ser elucidada tendo em conta seu emprego como
uma variável explicadora de diversos construtos, como por exemplo, o preconceito
(Aquino, Gouveia, Silva, & Silva, 2013; Vasconcelos et al., 2004), consumo de drogas
(Coelho Júnior, 2001), comportamentos antissociais e delitivos (Pimentel, 2004;
Vasconcelos, 2004, Santos, 2008), bullying (Soares, 2013), imagem corporal (Pronk,
2010), compromisso religioso (Santos, Guerra, Coelho, Gouveia, & Souza, 2012),
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preocupação masculina com a aparência (Freires, 2013), habilidade de conservação da
água (Coelho, 2009), preocupação com a honra (Araújo, 2013) e resistência à mudança
(Freires, Gouveia, Bortolotti, & Ribas, 2014).
Assim, são identificados estudos sobre a temática tendo em consideração duas
perspectivas distintas, uma denominada de cultural, em que são considerados os escores
médios das culturas (e.g., pontuação nos países) representados pelas pesquisas
desenvolvidas por Hofstede (1984) e Inglehart (1991) e outra individual, que se referem
ao indivíduo e ao que eles desejam para si mesmo, onde se destaca os esforços de
Rokeach (1973), Schwartz (1992) e Gouveia (1998), sendo a teoria deste último autor a
que fundamenta os achados da presente tese. Neste sentido, a seguir, são apresentados,
sumariamente, os modelos supracitados.
3.1. Valores Humanos na Perspectiva Cultural
Nesta oportunidade, tal como descrito previamente, dar-se-á atenção aos autores
que versaram sobre a temática dos valores humanos tendo em consideração uma
perspectiva cultural. Dentro deste domínio apresentam-se os valores individualistas e
coletivistas, de Hofstede (1984), e os materialistas e pós-materialistas, de Inglehart
(1977). Nestas, os valores são considerados representações de necessidades construídas
socialmente na realidade, e são estabelecidas sob o reflexo de normas sociais e
institucionais vigentes.
3.1.1. Valores Individualistas e Coletivistas de Hofstede
No âmbito das pesquisas que enfocam os valores como culturais, os estudos
desenvolvidos por Hofstede têm como objetivo geral compreender a relação entre os
valores organizacionais e a cultura organizacional. Este autor analisa as prioridades
valorativas a partir da cultura na qual as pessoas estão inseridas, sendo esta definida
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como relacionada à programação coletiva da mente (programa mental) responsável por
nortear as pessoas em suas inter-relações diárias (Hofstede, 1984).
Geert Hofstede (1984) realizou uma pesquisa com aproximadamente 100.000
funcionários da empresa IBM em mais de 50 países de três regiões distintas (África
Central, África Oriental e países Árabes), considerando um questionário composto por
14 metas de trabalho, visando identificar os motivos pelos quais as filiais eram
gerenciadas de formas diversas apesar dos esforços em empregar normas e práticas
comuns a todas as filiais. Considera-se que a finalidade da pesquisa estaria em
identificar como a cultura nacional influencia as atitudes e comportamentos nas
organizações (Hofstede, 1980). Nesta direção, Hofstede (1984) identifica quatro
dimensões que permitem analisar os valores culturais:
1. Distância do Poder. Esta dimensão também é denominada de distância
hierárquica e se refere à medida do quanto os menos poderosos (subordinados) de uma
determinada civilização respondem frente ao poder e a autoridade, estando relacionada à
forma como cada sociedade gerencia as questões referentes a desigualdade entre os
indivíduos, isto é, é uma medida do quanto a hierarquia é ou não aceita.
2. Coletivismo vs. Individualismo. Sobre esta dimensão é identificado um
volume maior de pesquisas (Gouveia, Andrade, Jesus, Meira, & Soares, 2002; Maia,
Gouveia, Silva Filho, Milfont, & Andrade, 2001; Melo & Giavoni, 2011).
Conceitualmente, diz respeito a contextos sociais pouco fechados, em que se supõe que
as pessoas têm que cuidar de si e de suas famílias (Gouveia et al., 2002). Nesta
dimensão verifica-se o quanto que os indivíduos de uma determinada sociedade se
consideram responsáveis ou independentes dos outros (Medeiros, 2008).
3. Masculinidade vs. Feminilidade. Nesta dimensão a masculinidade se refere à
medida em que os valores predominantes na sociedade enfatizam tanto a assertividade
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quanto a aquisição de bens materiais (dinheiro e coisas) não atribuindo ênfase particular
as pessoas, isto é, se é materialista. Enquanto que a feminilidade é compreendida como
o grau em que os valores dominantes se sobressaem aos relacionamentos entre os
indivíduos, a preocupação com o outro e a qualidade de vida geral, ou seja, se está mais
centrada nas relações e nas interações interpessoais.
4. Evitação de incerteza. Para Hofstede, esta dimensão se refere ao grau de
ameaça percebida por integrantes de uma mesma cultura em situações consideradas
incertas ou desconhecidas, ou seja, visa medir o grau de ansiedade e preocupação dos
indivíduos diante de situações inesperadas ou incertas.
Inicialmente, observa-se um entusiasmo com relação ao modelo que contempla
as quatro dimensões. Tal entusiasmo se deve ao fato de que Hofstede (1984) contribuiu
a área, principalmente, ao apresentar a distinção entre individualismo e coletivismo, a
qual se tornou, segundo Triandis (1995), o principal desafio para a aplicabilidade
universal das teorias psicológicas ocidentais. A influência desta teoria ainda é grande,
em especial nas áreas de Psicologia Social, Organizacional e Transcultural.
Não obstante, são identificadas algumas limitações que o torna passível de
críticas, a saber: (1) Hofstede sugere que a partir do desenvolvimento econômico as
sociedades tendem a se tornar individualistas, abandonando o coletivismo, mas este
fato é contestado em virtude da mistura de elementos coletivistas e individualistas que
as sociedades contemporâneas vivenciam; e (2) neste modelo não se considera o
coletivismo e o individualismo como fatores legítimos e independentes.

Contudo,

apesar destas limitações, o modelo e os estudos desenvolvidos por Hofstede são
amplamente considerados e discutidos no âmbito acadêmico. A seguir, será tido em
consideração os trabalhos realizados por Inglehart, que também está inserido em uma
perspectiva mais cultural dos estudos em valores.
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3.1.2. Valores materialistas e pós-materialistas de Inglehart
De acordo com Gouveia (1998), os estudos realizados por Ronald Inglehart
destacam-se por sua relevância no âmbito das ciências sociais e políticas e que, assim
como Hofstede, se pauta em uma perspectiva mais sociológica. Seus estudos remetem a
década de 1970 com pesquisas relacionadas a transmissão cultural em sociedades
desenvolvidas, tendo em vista a compreensão da maneira pela qual os valores e as
práticas individuais são transmitidas ao longo do tempo (gerações) (Inglehart, 1991).
Ademais, tendo em consideração a hierarquia de necessidades de Maslow (1954) na
definição da gênese dos valores, o autor elaborou o modelo teórico que considera os
aspectos sociais e culturais dos valores, reunindo em sua obra The Silent Revolution
uma classificação para valores políticos e sociais em duas dimensões: materialista
(necessidades fisiológicas) e pós-materialistas (necessidades sociais e de atualização)
(Inglehart, 1977).
A teoria de Inglehart (1977) foi formulada através da aceitação de duas
hipóteses: a hipótese da escassez, que afirma que as pessoas valorizam o que mais
necessitam, e a hipótese da socialização, pela qual as pessoas passam, que ressalta a
necessidade de atenção ao contexto em que as pessoas foram socializadas no início de
sua vida.
Com base nessas ideias, Inglehart (1977) concluiu que a concepção dos
indivíduos é produzida pelas alterações culturais dos valores materialistas para pósmaterialistas. Estas modificações acontecem de maneira progressiva, por resultarem das
experiências vivenciadas por diversas gerações. Diante destas alterações sociais, as
gerações antigas preservam os valores de tradição, e simultaneamente, corroboram o
cenário cultural por meio de novas matizes de diferentes intensidades. A condução das
orientações culturais é realizada pelas gerações mais novas que, paulatinamente,
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substituem as gerações precedentes, ocasionando uma mudança na mentalidade e no
sentido dos valores vigentes e legitimados pela sociedade (Pronk, 2010).
Segundo Inglehart (1991), identifica-se uma evolução nos sistemas valorativos
dos países desenvolvidos em maior e menor grau, verificando-se diferenças
significativas entre as prioridades axiológicas de pessoas de diferentes idades (jovens e
velhas) e com poder aquisitivo diferente (ricos e pobres). As modificações ocorridas na
cultura foram representas por Inglehart (1994) por meio de uma dimensão bipolar:
materialismo e pós-materialismo. O primeiro diz respeito a prevalência de valores
tradicionais e religiosos que representam as necessidades mais básicas (e.g., segurança e
estabilidade econômica), enquanto que o segundo refere-se ao transporte ou a
modificação dos valores de subsistência diante de valores de autorrealização,
expressividade e bem-estar, representando necessidades consideradas superiores.
Ainda hoje esta teoria tem dado grandes contribuições. Dentre as principais,
destaca-se a ideia de que os valores podem mudar, mas que eles continuam a refletir o
patrimônio cultural de uma sociedade. Este postulado fez com que o autor se tornasse
destaque no campo de mudanças e desenvolvimento de valores a nível cultural
(Athayde, 2012).
Mesmo diante de tais contribuições, a teoria de Inglehart (1977) também tem
sido alvo de críticas, em especial, no que concerne a consideração de Inglehart de que as
sociedades seguem em direção ao pós-materialismo, especialmente quando se tornam
mais ricas e desenvolvidas. De acordo com Kid e Lee (1977), nem sempre esse é o
padrão observado, cabendo a consideração de novos estudos que avaliem se a riqueza é
o fator preponderante para esta mudança.
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3.2. Valores na Perspectiva Individual
No que diz respeito a análise dos valores a partir das teorias na perspectiva
individual possibilitam caracterizar as prioridades que orientam as pessoas, as bases
motivacionais nas quais são apoiados os valores, servindo para o entendimento das
diferenças entre elas (Ros, 2006). Dentro desta perspectiva, encontram-se os valores
instrumentais e terminais, de Rokeach (1973), os tipos motivacionais, de Schwartz
(1994), e os valores básicos, de Gouveia (1998, 2013).
3.2.1. Valores instrumentais e terminais de Rokeach
Rokeach (1973) foi responsável pela primeira definição de valores capaz de ser
operacionalizável na década de 1960, empregando como instrumento o Rokeach Value
Survey. Além disto, suas contribuições nos estudos sobre o tema são reconhecidas em
pesquisas recentes sobre os valores humanos. Sua teoria estabelece cinco pressupostos
básicos: (1) indica que o número de valores apresentados por um indivíduo é
relativamente pequeno; (2) as pessoas possuem iguais valores, independentemente da
cultura na qual estejam inseridas, diferenciando-se apenas pela maneira de adesão e
quanto ao grau de importância atribuído a cada um dos valores; (3) a organização dos
valores se dá em sistemas de valores; (4) a explicação dos valores pode ser determinada
pela cultura, pela sociedade e por suas instituições, além da própria personalidade; e (5)
as consequências dos valores humanos se dão em fenômenos que podem vir a ser
estudados e compreendidos pelos cientistas sociais.
Na elaboração da definição de valor, Rokeach (1973) baseou-se nos cinco
pressupostos anteriormente mencionados, considerando-o como “uma crença duradoura
de que um modo de conduta específico de comportamento ou estado final de existência
é pessoal e socialmente preferível a um outro modo de comportamento ou estado final
de existência oposto ou inverso” (Rokeach, 1973, p. 5). Baseado nos seus pressupostos,
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Rokeach explicita informações relevantes para o entendimento da concepção de valores,
apresentando uma classificação dos modos de conduta em dois tipos principais:
instrumentais (definidos como meios de alcançar o desejável) e terminais (é o próprio
desejável).
Os valores instrumentais dividem-se em morais e de competência, cujo foco está
nas relações entre os indivíduos, ocasionando um sentimento de culpa quando
transgredido (competências) e que tem como foco as próprias pessoas, com sua
transgressão gerando sentimentos de vergonha e inadequação pessoal (e.g., lógico e
inteligente). Por sua vez, os valores terminais representam os estados finais de
existência, os quais possuem duas tendências, pessoais (foco intrapessoal) ou sociais
(foco interpessoal), sendo estes o próprio fim desejável.
Na perspectiva de Rokeach, a função dos valores é servir de modelo para
orientação do comportamento do indivíduo em situações e condições diversas. Desta
maneira, são empregadas na resolução de conflitos e tomadas de decisão. Uma
característica desse modelo é a menção realizada sobre as funções dos valores, divididas
em cinco: 1) ego-defensiva: pode haver uma modificação nos sentimentos ou ações
pouco aceitos de forma que representem socialmente conceitos justificados por meio da
cultura; 2) conhecimento ou de autorrealização: são identificados alguns valores que
provocam a busca de significado e compreensão, indicando conhecimentos e,
consequentemente, a autorrealização; 3) critérios de orientação: voltados para
posicionamentos perante problemas, tarefas, atitudes e comportamentos que em outra
situação seria pessoal ou socialmente condenado moralmente, e necessários à
manutenção da autoestima; (4) motivacional: considera que os valores guiam as ações
humanas diárias e expressam às necessidades humanas básicas e, por fim, (5)
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adaptativa: onde o conteúdo de alguns valores acentua a modos de conduta ou estados
finais que são de orientação adaptativa ou utilitária (Medeiros, 2008).
Com o intuito de avaliar os valores e seu sistema, Rokeach (1973) empregou
uma lista de 36 valores denominada de Rokeach Value Survey (RSV), constituída de 18
valores instrumentais e 18 valores terminais, distribuídos em listas distintas. Os valores
são operacionalizados um a um através de uma frase e, em seguida, são ordenados de
acordo com o grau de importância que lhes são atribuídos. A adaptação desta escala ao
contexto brasileiro foi feita por Hartmunt Günther, sendo essa empregada a fim de
verificar, por exemplo, diferenças valorativas quanto ao sexo, idade e nível sócioeconômico (Milfont, 2001; Ros, 2006).
Segundo Gouveia, Martinez, Meira e Milfont (2001), a teoria de Rokeach trouxe
quatro contribuições fundamentais: (1) sugere uma abordagem transdisciplinar dos
valores, abrangendo áreas como Antropologia, Filosofia, Sociologia e Psicologia; (2)
faz uma distinção entre valores, atitudes e traços; (3) propõe um instrumento para medir
os valores humanos e; (4) comprovou que os valores são centrais no sistema cognitivo.
Apesar das inegáveis contribuições de tal modelo, este vem recebendo críticas,
tanto em relação à teoria quanto à forma de mensuração adotada. A forma que a
distinção foi feita entre o conceito de valores e o de atitudes, por exemplo, impossibilita
uma maior delimitação do tema. Há ainda críticas feitas em relação à metodologia
adotada por Rokeach na escolha dos valores, sendo estas baseadas nas suas próprias
convicções (Chaves, 2006; Gouveia, 1998).
Além disso, Rokeach também é criticado por não explicitar uma referência com
relação à natureza humana; pela incerteza quanto a considerar todos os valores ou
apenas alguns deles ao preencher o instrumento desenvolvido pelo autor; a utilização de
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uma medida ordinal na mensuração dos valores, não sendo, portanto, possível a
realização de análises estatísticas mais robustas (Chaves, 2006).
3.2.2. Tipos motivacionais de Shalom H. Schwartz
É impossível fazer referência no campo da Psicologia aos valores humanos sem
mencionar os estudos e o modelo teórico desenvolvido por Schwartz, um autor
fortemente influenciado pelos estudos de Rokeach (Gouveia, 2008). Schwartz (2001)
apresenta uma tipologia que define valores como “metas desejáveis e trans-situacionais,
que variam em importância e servem como princípio na vida de uma pessoa ou de outra
entidade social” (Schwartz, 2001, p. 55). Neste modelo são identificados alguns
elementos importantes, tais como 1) servir a interesses de alguma entidade social; 2)
motivar a ação, indicando a direção e intensidade emocional; 3) agem como padrões no
julgamento e na justificativa das ações; e 4) são adquiridos tanto pela socialização de
valores do grupo dominante como por meio das experiências singulares dos indivíduos.
Dessa maneira, em virtude da definição realizada de valores como metas
desejáveis e trans-situacionais, a existência do ser humano se baseia em três tipos
motivacionais primordiais: 1) necessidades biológicas do organismo, para garantir
sobrevivência; 2) necessidades de regulação das interações sociais coordenadas; e 3)
necessidades sócio institucionais de bem-estar e sobrevivência grupal (Mangabeira,
2002; Medeiros, 2008). Dentre os modelos propostos, o mais conhecido e que apresenta
o maior número de evidências empíricas reúne dez tipos motivacionais descritos na
Tabela 2, juntamente com os valores específicos que os representam.
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Tabela 2.
Tipos motivacionais de Schwartz (1994, 2006)
DEFINIÇÃO
Autodireção:
Independência
de
pensamento
e
ação,
criando,
explorando.
Estimulação: Excitação, novidade e
desafio na vida.
Hedonismo: Gratificação sensual e
prazer para si mesmo.
Realização: Sucesso pessoal por meio
da demonstração de competência,
segundo os padrões sociais.
Poder: Status social e prestígio,
controle ou domínio sobre as pessoas e
os recursos.
Segurança: Segurança, estabilidade e
harmonia
da
sociedade,
dos
relacionamentos ou da própria pessoa.
Conformidade: Contêm as ações,
inclinações e impulsos que possam
fazer mal ou causar sofrimento a
outros, ou que violem as expectativas
ou normas sociais.
Tradição: Respeito, compromisso e
aceitação dos costumes e das ideias
que a tradição cultural ou a religião
fornecem.
Benevolência: Preservação e aumento
do bem-estar das pessoas com quem se
tem contato pessoal frequente.
Universalismo:
Compreensão,
tolerância, estima e proteção para com
o bem-estar de todas as pessoas e da
natureza.

EXEMPLO DE
VALORES
Criatividade;
Curiosidade;
Liberdade
Ousadia; Vida
variada; Vida
excitante
Prazer; Apreciar a
vida
Bem sucedido;
Capaz;
Ambicioso
Poder social;
Autoridade;
Riqueza
Segurança nacional;
Ordem social; Limpo
Bons modos;
Obediente;
Honra aos pais e aos
mais velhos

FONTES
Organismo;
Interação

SERVE A
INTERESSES
Individuais

Organismo

Individuais

Organismo

Individuais

Interação;
Grupo

Individuais

Interação;
Grupo

Individuais

Organismo;
Interação;
Grupo
Interação

Misto

Coletivos

Grupo

Coletivos

Organismo;
Interação;
Grupo
Grupo;
Organismo

Coletivos

Humilde; Devoto

Prestativo; Honesto;
Não Rancoroso
Tolerância; Justiça
social; Igualdade;
Proteção do meio
ambiente

Misto

Segundo Schwartz (1994), os de tipos motivacionais apresentam uma
organização de forma bidimensional, com inter-relações estreitas entre os tipos
motivacionais que formam uma estrutura em formato de círculo como observado na
Figura 2.
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Figura 2. Estrutura dos tipos motivacionais (Adaptado de Schwartz, 2006, p. 142).

Na Figura 2, a primeira dimensão, é constituída pelo eixo horizontal e formada
pela abertura à mudança (compatibilidade entre estimulação e autodireção) e a
conservação (segurança, conformidade e tradição). Por sua vez, a segunda dimensão é
constituída pela oposição da autopromoção (poder e realização) e autotranscedência
(universalismo e benevolência). Estas dimensões são importantes por permitir a
diferenciação dos valores nos níveis de análise social e individual, sendo influenciada
pelo interesse para os quais servem. Assim, esta teoria apresenta-se como o modelo
mais popularmente conhecido no meio científico e tem sido utilizada em diversos
estudos, reforçando a contribuição do mesmo para o estudo dos valores.
Segundo Gouveia (2012), sem dúvidas, o prestígio que a teoria de Schwartz
possui na área de valores não é a toa, sendo fruto de suas contribuições a área, contando
com

colaboradores

nos

cinco

continentes,

possibilitando diversas

pesquisas
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transculturais. Schwartz conseguiu operacionalizar o construto valores humanos,
testando, inclusive, ideias de Rokeach (1973) e favorecendo, assim, novas formas de
mensuração. Mas, como dito por Molpeceres (1994), a teoria de Schwartz também
apresenta falhas; por exemplo, a falta de um arcabouço teórico e postulados que
expliquem a origem dos valores e dos tipos motivacionais. Preocupa também o fato de o
autor encontrar, com frequência, resultados ambíguos; em alguns momentos dez são os
tipos motivacionais (Davidod et al., 2008) e em outros esse número é mais reduzido,
contemplando seis a oito tipos (Perrinjaquet, Furrer, Marguerat, Usunier, & Cestre,
2007).
3.2.3. Teoria Funcionalista dos Valores Humanos
Gouveia (1998) procedeu uma revisão sobre os modelos teóricos de valores
considerados referência na literatura e identificou que, em geral, estes modelos não
apresentam critérios específicos de identificação da fonte e da natureza deste construto.
De acordo com este autor, raramente as propostas teóricas partem de uma concepção de
homem, o que pode sugerir a composição de uma lista de valores tanto positivos como
negativos (contra-valores).
Além disso, ressalta-se que autores como Schwartz (1992) inserem nos seus
modelos teóricos valores que não apresentam conteúdo ou direção clara (por exemplo,
limpo) e excluem outros considerados fundamentalmente relevantes na orientação do
comportamento dos indivíduos (por exemplo, sobrevivência). Por outro lado, Rokeach
(1973) afirma que selecionou os valores para inserir em sua medida de maneira
puramente intuitiva. Já Inglehart (1990), apesar de se basear na teoria das necessidades
de Maslow, não intenciona com seu modelo a predição de comportamentos sociais, mas
sim a comparação entre culturas tendo em conta uma dimensão bipolar dos valores
humanos. Assim, tendo em consideração estas críticas, mas sem deixar de reconhecer as
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contribuições dos modelos existentes, Gouveia (1998, 2013) propõe seu modelo,
denominado Teoria funcionalista dos valores humanos.
A Teoria Funcionalista dos Valores Humanos compreende que os valores são
critérios de orientação que guiam as ações humanas e expressam suas necessidades
básicas. Esta definição inclui quatro pressupostos teóricos que fundamentam o núcleo
rígido da teoria funcionalista (Gouveia, 2013):
1) Natureza humana. É considerado um fundamento para o desenvolvimento de
modelos teóricos acerca do comportamento, caracterizando-se por assumir a natureza
benevolente ou positiva do ser humano. Neste sentido, apesar de alguns valores
apresentarem uma conotação negativa, a exemplo do poder, em sua essência possuem
uma conotação totalmente positiva.
2) Princípios-guia individuais. Embora alguns autores versem sobre valores
culturais, é difícil considerar a existência destes valores, visto que são consideradas as
respostas individuais das pessoas. Deste modo, os valores são considerados nesta teoria
como individuais, isto é, que se originam do indivíduo independente de se considerar as
pontuações separadas ou reunidas por país;
3) Base motivacional. Na teoria funcionalista admite-se que os valores são
representações cognitivas das necessidades do indivíduo e sugere a presença de uma
restrição de impulsos pessoais com a finalidade de garantir a estabilidade e segurança
do ambiente.
4) Caráter terminal. Embora outros autores como Kluckhohn (1951), Rokeach
(1973) e, mais recentemente, Schwartz e Bilsky (1987, 1990) façam referência aos
valores instrumentais e terminais, em nenhum momento fica explícita sua diferença a
nível conceitual ou se expressa uma distinção formal. Desta maneira, tendo em conta as
observações de Rokeach (1973) de que os valores instrumentais podem ser convertidos
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em valores terminais, Gouveia et al. (2008, 2011) optam por empregá-lo unicamente
como terminais.
5) Condição Perene. Segundo este pressuposto os valores não mudam, são o de
sempre, a alteração ocorrida se dá no âmbito do grau de importância atribuído a eles por
parte dos indivíduos.
Consonante com os pressupostos descritos acima, a teoria funcionalista tem
como principal foco as subfunções valorativas, tendo como funções primárias dos
valores (Gouveia et al., 2010): o tipo de orientação e o tipo de motivador. A primeira
refere-se à função dos valores como guia dos comportamentos formados por três tipos
de orientação: social (o indivíduo na comunidade), pessoal (o indivíduo por si mesmo) e
central (o propósito geral da vida). A segunda diz respeito à função dos valores de
expressar cognitivamente às necessidades, sendo divididas em dois tipos: materialista
(pragmática) ou idealista (humanitária) (Welzel & Inglehart, 2010). Os valores
materialistas referem-se a ideias práticas, enfatizando uma orientação para metas
específicas e regras normativas. Por sua vez, os valores humanitários expressam uma
orientação universal, baseada em ideias e princípios abstratos. Estes valores são
coerentes com um espírito inovador, supondo menor dependência dos bens materiais.
Assim, o cruzamento das duas dimensões valorativas tipo de orientação
(horizontal) e tipo de motivador (vertical) geram uma estrutura 3x2 composta por seis
subfunções, distribuídas entre os critérios de orientação social (interativa e normativa),
central (suprapessoal e existência) e pessoal (experimentação e realização). Assim
como, entre os tipos motivadores Idealista (interativa, suprapessoal e experimentação) e
Materialista (normativa, existência e realização). Esta estrutura é representada de
maneira mais clara na figura a seguir.
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Valores como expressão
de necessidades
(Tipo de Motivador)

Necessidades
idealistas
(a vida como
fonte de
oportunidades)
Necessidades
materialistas
(a vida como
fonte de ameaça)

Valores como padrão guia de comportamentos
(Tipos de Orientação)
Metas pessoais
Metas centrais
Metas sociais
(O indivíduo por si
(O propósito geral da (O indivíduo
mesmo)
vida)
na
comunidade)
Experimentação
Suprapessoal
Interativa
Emoção
Beleza
Afetividade
Sexualidade
Conhecimento
Apoio social
Prazer
Maturidade
Convivência
Realização
Êxito
Poder
Prestígio

Existência
Estabilidade
Saúde
Sobrevivência

Normativa
Obediência
Religiosidade
Tradição

Figura 3. Dimensões, funções e subfunções dos valores básicos.

As pessoas que adotam os valores pessoais procuram alcançar metas pessoais,
garantia de benefícios próprios e condições propícias para o alcance de seus objetivos,
sendo caracterizado pelas subfunções:
Experimentação (emoção, prazer e sexualidade). Pessoas pautadas nesta
subfunção são representadas pelo motivador idealista, com um tipo de orientação
voltado a metas pessoais. Seus valores favorecem a promoção de mudança e inovação
na estrutura das organizações sociais. As pessoas que adotam os valores de
experimentação não se conformam facilmente com regras sociais, não sendo orientados,
a longo prazo, a buscarem metas fixas ou materiais.
Realização (êxito, poder e prestígio). Esta subfunção é composta por valores que
representam um tipo de motivador materialista (pragmático) com orientação pessoal.
Estas são orientadas a focalizar realizações materiais e a buscar a praticidade em
decisões e comportamentos, sendo mais apreciados por adultos jovens em fase
produtiva, ou indivíduos educados em contextos disciplinares e formais.
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Os indivíduos compatíveis com os valores sociais priorizam a convivência
social e se relacionam com os interesses coletivos e com a busca por aceitação e
integração ao grupo, sendo subdivididos com base nas subfunções:
Normativa (obediência, religiosidade e tradição). Estes valores possuem uma
orientação social direcionada as regras sociais, e um tipo de motivador materialista que
reflete a importância de preservar a cultura e as normas sociais com ênfase na vida
social, na estabilidade grupal e no respeito por símbolos e padrões culturais valorizando
demasiadamente a obediência. Em geral, as pessoas mais velhas são guiadas por valores
desta subfunção.
Interativa (afetividade, apoio social e convivência). São valores que remetem a
necessidades de pertença, amor e afiliação, promovendo o estabelecimento e a
manutenção das relações interpessoais por parte do indivíduo, representados por um
tipo de motivador idealista com orientação social, sendo característicos de pessoas mais
jovens e orientadas para relações íntimas estáveis.
Enquanto que as pessoas que priorizam valores centrais são aqueles que servem
a interesses mistos e localizam-se entre os valores pessoais e sociais formados pelas
subfunções:
Existência (estabilidade pessoal, saúde e sobrevivência). Os valores que
representam esta subfunção são compatíveis com as orientações sociais e pessoais
apresentando um motivador materialista; estes se relacionam as condições fisiológicas
mais básicas (beber, dormir, comer) e a necessidade de segurança, principalmente a de
sobrevivência biológica e psicológica.
Suprapessoais (beleza, conhecimento e maturidade). Esta subfunção pauta-se no
motivador idealista, com os valores representando as necessidades estéticas, de
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cognição e de autorrealização. Eles indicam a relevância atribuída a ideias abstratas e
são endossadas por pessoas que pensam de maneira mais geral e ampla.
Em resumo, o conteúdo dos valores se refere, especificamente, ao número de
subfunções necessárias para apreender o espaço axiológico, que no presente são seis, e à
adequação do conjunto de itens (indicadores/marcadores) ou valores específicos para
representar as subfunções valorativas. No que diz respeito a este último aspecto,
apresenta-se na Tabela 3, um sumário das seis subfunções, com os tipos de orientações
e motivadores, assim como a identificação e redação de cada um dos 18 valores
específicos comumente empregados para representá-las (Gouveia, 2013).
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Tabela 3.
Subfunções valorativas, seus tipos de motivador e orientação, e os marcadores
valorativos selecionados
Subfunções
valorativas

Combinação

Marcadores valorativos e descritores

Experimentação

Motivador
humanitário e
orientação
pessoal

Emoção. Desfrutar desafiando o perigo; buscar aventuras.
Prazer. Desfrutar da vida; satisfazer todos os seus desejos.
Sexualidade. Ter relações sexuais; obter prazer sexual.

Realização

Motivador
materialista e
orientação
pessoal

Poder. Ter poder para influenciar os outros e controlar decisões; ser
o chefe de uma equipe.
Prestígio. Saber que muita gente lhe conhece e admira; quando
velho receber uma homenagem por suas contribuições.
Êxito. Obter o que se propõe; ser eficiente em tudo que faz.

Existência

Motivador
materialista e
orientação
central

Suprapessoal

Motivador
humanitário e
motivador central

Interativa

Motivador
humanitário e
orientação social

Normativa

Motivador
materialista e
orientação social

Saúde. Preocupar-se com sua saúde antes mesmo de ficar doente;
não estar enfermo.
Estabilidade Pessoal. Ter certeza de que amanhã terá tudo o que
tem hoje; ter uma vida organizada e planificada.
Sobrevivência. Ter água, comida e poder dormir bem todos os dias;
viver em um lugar com abundância de alimentos.
Beleza. Ser capaz de apreciar o melhor da arte, música e literatura;
ir a museus ou exposições onde possa ver coisas belas.
Conhecimento. Procurar notícias atualizadas sobre assuntos pouco
conhecidos; tentar descobrir coisas novas sobre o mundo.
Maturidade. Sentir que conseguiu alcançar seus objetivos na vida;
desenvolver todas as suas capacidades.
Afetividade. Ter uma relação de afeto profunda e duradoura; ter
alguém para compartilhar seus êxitos e fracassos.
Convivência. Conviver diariamente com os vizinhos; fazer parte de
algum grupo, como social, esportivo ou comunitário.
Apoio Social. Obter ajuda quando a necessite; sentir que não está só
no mundo.
Obediência. Cumprir seus deveres e obrigações do dia a dia;
respeitar seus pais, os superiores e os mais velhos.
Religiosidade. Crer em Deus como o salvador da humanidade;
cumprir a vontade de Deus.
Tradição. Seguir as normas sociais do seu país; respeitar as
tradições da sua sociedade.

Nesta teoria não se admite a existência de conflito entre os valores, visto que por
mais que um seja mais desejável que o outro, partindo da natureza benevolente dos
seres humanos, todos são considerados desejáveis e positivos. Assim, fica evidente uma
das diferenças fundamentais entre a referida teoria e o modelo desenvolvido por
Schwartz (1992), que versa sobre os conceitos de congruência e compatibilidade como
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similares. Desta maneira, enquanto a compatibilidade é definida como um critério
externo que corresponde a padrões de correlações entre os valores e as variáveis
antecedentes e consequentes, a congruência é responsável por indicar a magnitude das
correlações entre os valores.
Para Gouveia (2013) é importante ressaltar os elementos relacionados a hipótese
de congruência entre os valores, que considera as correlações entre as subfunções
valorativas como sendo inteiramente positivas, variando apenas com relação à força.
Nesse sentido, deve-se ressaltar que a congruência diz respeito à consistência interna do
sistema funcional dos valores, sendo representada entre as subfunções valorativas pela
figura de um hexágono (Figura 4).

Figura 4. Estrutura da congruência das subfunções dos valores básicos

Na figura do hexágono são identificados três níveis de congruência: 1) baixa:
caracterizada por ser localizada em partes opostas da figura, concentrando subfunções
de diferentes motivadores e orientações dos pares interativa-realização e normativaexperimentação; 2) moderada: reúne as subfunções pertencentes ao mesmo motivador,
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apesar de apresentarem orientações diferentes correspondentes dos pares de subfunções
dos valores de realização-normativa (metas extrínsecas) e experimentação-interativa
(metas intrínsecas); e 3) alta: agrupa valores com diferentes tipos de motivadores, mas
apresentando a mesma orientação, reunindo os pares das subfunções experimentaçãorealização e normativa-interativa.
Como verificado, os valores das subfunções existência e suprapessoais foram
excluídos em virtude de dois aspectos teóricos, a saber: por serem valores centrais se
correlacionam positivamente com todas as subfunções; e devido à distinção teórica
entre os valores, já que a principal diferença do sistema valorativo está entre os sociais e
pessoais, e não entre os materialistas e idealistas, pois esses representam a principal
unidade de sobrevivência (indivíduo ou sociedade).
Em suma, esta teoria vem se desenvolvendo consideravelmente nos últimos dez
anos, alcançando bons resultados em contextos nacionais e internacionais, já contando
com a comprovação de sua estrutura fatorial em mais de 50 países (Gouveia, 2013).
Dentre as contribuições da teoria de Gouveia, destaca-se o fato de que é uma opção
mais parcimoniosa, ao partir de duas dimensões funcionais dos valores que produzem
seis subfunções valorativas representadas por três marcadores (valores) específicos; e
integradora que acentua dois modelos teóricos amplamente difundidos na literatura:
tipo de motivador (Inglehart, 1989; Welzel & Inglehart, 2010) e tipo de orientação
(Rokeach, 1973; Schwartz, 1992, 2005), sendo testada em diferentes contextos e com
variadas amostras. Além da sustentação empírica, a teoria conta com sustentação
teórica, embasada em modelos prévios, bem como com uma medida breve e de fácil
compreensão (Athayde, 2012).
Tal como exposto, os valores humanos são um construto de especial importância
para o entendimento de diversos fenômenos sociopsicológicos, provavelmente, devido
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ao papel que exercem no processo seletivo das ações humanas (Bardi & Schwartz,
2001). A seguir, serão brevemente expostos alguns estudos em que os valores humanos
são relacionados a diferentes aspectos da sexualidade, por vezes, explicando-os.
3..2.4. A relação dos valores humanos e diferentes aspectos da sexualidade
No âmbito da Psicologia Social, área em que se insere a presente tese, no
universo de variáveis potenciais tradicionalmente utilizadas para descrever e explicar os
padrões comportamentais destacam-se os valores humanos. A sua pertinência decorre
da comprovação de que os valores humanos são de grande relevância, como construto,
para o entendimento de diversos fenômenos (Bardi & Schwartz, 2003) e, dentre estes,
estão os aspectos da sexualidade humana.
No âmbito da sexualidade, tem sido observado na literatura evidências do papel
dos valores humanos na explicação de comportamentos sexuais de risco, tais como ter
múltiplos parceiros sexuais, ter relações sexuais sem preservativos, etc., que por sua
vez, estariam associados a valores pessoais (poder, realização, hedonismo e
estimulação) (Goodwin et al., 2002).
Nesta linha, Freire (2013), realizou um estudo visando verificar, dentre outros
fatores, a relação entre valores humanos, partindo da Teoria funcionalista dos valores
humanos, e atitudes frente ao poliamor, sendo este último uma modalidade de
relacionamento não monogâmico em que há mais de um parceiro na relação. A autora
observou correlação direta e positiva entre a subfunção experimentação e os fatores da
Escala de Atitudes Frente ao Poliamor: relacionamento poliamorista (r = 0,16, p < 0,05)
e Sentimento Poliamorista (r = 0,17, p < 0,01). Já os valores normativos se
correlacionaram inversamente tanto com a dimensão Relacionamento Poliamorista (r =
-0,27, p < 0,01), como com a dimensão Sentimento Poliamorista (r = -0,20, p < 0,01).
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Estes achados demonstram que as pessoas que se pautam em valores de
experimentação tendem a manifestar atitudes favoráveis ao poliamor, tanto o
considerando como uma forma de relacionamento amoroso, como consentindo no modo
em que é praticado. Por outro lado, as pessoas que endossam valores normativos tendem
a manifestar menos atitudes favoráveis ao poliamor. Estas tendem priorizar a crença na
onipotência do amor, como um meio que conduz a felicidade, considerando a
possibilidade de que o amor só pode ser manifesto em direção a uma única pessoa, ou
seja, valorizam a exclusividade do (a) parceiro (a).
Já Belo, Gouveia, Raymundo e Marques (2005) realizaram um estudo acerca dos
correlatos valorativos do sexismo ambivalente, compreendido enquanto um conjunto de
estereótipos negativos que avaliam as mulheres de forma cognitiva, afetiva e atitudinal
em função de seu sexo (Belo et al., 2005), o sexismo benevolente está positivamente
correlacionado aos valores normativos (religiosidade e obediência), e negativamente
correlacionado aos valores suprapessoais (conhecimento e beleza). O sexismo hostil,
por sua vez, apresentou correlação positiva apenas com o valor obediência (Belo et al.,
2005). A importância dos valores normativos para a explicação do sexismo benevolente
foi corroborada por um estudo realizado por Formiga (2007). No entanto, este autor
observou que o sexismo hostil apresentou correlações positivas apenas com valores
pessoais de experimentação e realização.
Mais recentemente, alguns estudos também embasados na teoria funcionalista
dos valores humanos têm sinalizado para o poder preditivo dos valores humanos neste
âmbito. Segundo Guerra, Gouveia, Sousa, Lima e Freires (2012), as atitudes liberais
frente à masturbação, sexo antes do casamento, o uso de pornografia e comportamentos
homossexuais estão positivamente relacionados com os valores da subfunção valorativa
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experimentação, expressa por marcadores como emoção, prazer e sexualidade, e
negativamente relacionados com os valores normativos.
No âmbito da sexualidade, estudos verificando a relação entre valores humanos
e atitudes frente a homossexuais têm sido comuns. Por exemplo, Heaven e Oxman
(1999) realizaram um estudo nessa direção, verificando uma associação negativa entre
atitudes estereotipadas frente a gays e lésbicas e os valores harmonia e igualdade,
evidenciando que as atitudes dos indivíduos frente a tais objetos sociais são
influenciadas pelos valores humanos e pela ideologia conservadora que por sua vez,
agem como padrões de avaliação comportamental.
Shen, Haggard, Strassburger e Rowatt (2013), por sua vez, sugerem que a
associação entre valores religiosos e atitudes frente a gays, lésbicas e bissexuais é
mediada por uma ideologia conservadora, que enquanto doutrina política e social,
enfatiza a resistência a mudanças rápidas ou aquelas que possam de alguma forma
abalar em alguma medida a estrutura da sociedade (Rohmann, 2000).
Bonfim Duarte, Duarte, Guerra, Cintra e Scarpati (2011) realizaram um estudo
que buscou investigar o poder preditivo dos valores humanos com relação à homofobia
implícita e explícita. Nesse estudo, a homofobia implícita foi explicada exclusivamente
pela subfunção normativa dos valores. Ou seja, uma visão mais tradicional da vida, que
enfatiza a permanência da sociedade, a obediência à autoridade e as crenças religiosas
explicam a percepção de que homossexuais têm uma natureza diferente dos
heterossexuais.
Bonfim Duarte et al. (2011) também verificaram a associação dos valores com a
motivação interna ou externa para responder sem preconceito frente à homossexuais. Os
resultados da pesquisa de Bonfim Duarte et al. (2011) sugerem que a motivação externa,
da mesma forma que a homofobia implícita, é explicada positiva e significativamente
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pela subfunção normativa, enquanto a motivação interna é explicada negativamente
pelos valores normativos e positivamente pelos valores suprapessoais.
Corroborando os achados de Bonfim Duarte et al. (2011), Gouveia et al., (2012)
observaram que os valores normativos foram significativamente associados com a
motivação externa (positivamente) e interna (negativamente) para responder sem
preconceito frente a gays e lésbicas. Resultados similares foram observados em relação
aos valores suprapessoais e a motivação externa (negativamente) e interna para
responder sem preconceito (positivamente). Outro importante dado nesta pesquisa foi a
correlação entre a motivação externa para responder sem preconceito e a subfunção
existência (positivamente). Os autores concluíram que esta subfunção parece ser a base
da motivação externa para proceder sem preconceito em relação aos gays e,
principalmente, às lésbicas. Tais resultados sugerem que indivíduos que se pautam
fortemente por este princípio axiológico o fazem por receio de parecer socialmente
indesejável diante dos demais. Deste modo, buscam sua estabilidade, evitando o
confronto e buscando ajustar-se ao grupo.
Ainda com relação ao estudo de Gouveia et al. (2012), quanto a correlação entre
as motivações internas e externas para responder sem preconceito e os valores
específicos, observou-se correlação positiva entre o valor afetividade e a motivação
interna e negativa com os valores religiosidade, poder e obediência. Já com relação a
motivação externa, observou-se correlação positiva com estabilidade pessoal, tradição,
prestígio e religiosidade. Com base nestes resultados, os autores concluíram que a
motivação interna contribui para inibir o comportamento preconceituoso, sendo esta
motivação promovida a partir de princípios axiológicos que enfocam o igualitarismo.
Diante das informações levantadas, fica claro, portanto as evidências empíricas
da influência que os valores, especificamente materialistas (normativos) e idealistas (ou
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humanitários) exercem sobre as atitudes no contexto da sexualidade e seus
desdobramentos. Por conseguinte, o interesse desta tese recai sobre o papel dos valores
nas diferentes expressões de preconceito sexual, bem como nas atitudes frente à
conjugalidade e parentalidade por adoção por casais homossexuais.
Contudo, apesar de não existirem estudos que tenham em conta analisar a
relação entre estes construtos propriamente ditos, os achados empíricos apresentados
anteriormente apontam para a pertinência de considerá-los na presente pesquisa. Tal
consideração se deveu pelo fato de ser possível conjecturar uma contextualização
axiológica no contexto em que se desenvolve o presente estudo, como mencionado na
introdução, ou seja, considerar os valores humanos enquanto princípios orientadores da
vida das pessoas.
Estes princípios, por sua vez, servem a duas funções principais: para orientar os
indivíduos em prol de objetivos gerais (pessoais, centrais ou sociais) e para expressar as
suas necessidades básicas (materialista ou idealista), uma vez internalizados, durante a
socialização, estes valores tornam-se critérios para a orientação e julgamento do
comportamento dos próprios e de outras pessoas (Gouveia, Milfont, & Guerra, 2014).
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PARTE II – ESTUDOS EMPÍRICOS
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4.
ESTUDO
1.
LEVANTANDO
HOMOPARENTALIDADE POR ADOÇÃO.

OPINIÕES

ACERCA

DA
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Nos capítulos precedentes buscou-se apresentar, de forma geral, os estudos
nacionais e internacionais desenvolvidos acerca da constituição parental por
homossexuais, com ênfase nas disposições atitudinais frente a este objeto social. Além
destes aspectos, dissertou-se sobre fatores preponderantes a respeito da propensão a
aceitação/oposição, a relevância de considerar uma contextualização axiológica e o
preconceito sexual frente a estes arranjos conjugais e familiares. Contudo, apesar desta
construção teórica, é importante destacar que estes fenômenos têm figurado de maneira
incipiente na literatura nacional, uma vez que em estudo de revisão da produção
cientifica sobre o tema no âmbito nacional, Cecílio, Scorsolini-Comin, e Santos (2013)
constataram que tal fenômeno tem recebido pouca atenção da comunidade científica,
tendo sido encontrados apenas três estudos empíricos nessa área no período de 2000 a
2010.
Neste sentido, em função da escassez de elementos teóricos e empíricos que
subsidiem um aporte teórico mais concreto da relação entre os construtos de interesse
desta tese, nesta oportunidade, decidiu-se pela realização de estudo de cunho qualitativo
e exploratório. Objetivou-se conhecer as opiniões dos participantes acerca da filiação
adotiva por casais homossexuais e do desenvolvimento infantil em arranjos familiares
homoparentais (considerando ainda o tipo de arranjo familiar, quando formado por
homens e mulheres homossexuais). Uma vez que, como mencionado anteriormente,
compreender o discurso que a sociedade sobre a homossexualidade constitui-se como
relevante para também compreender, em alguma medida, como a sociedade a encara.
Neste sentido, decidiu-se por, especificamente, conhecer opiniões acerca do contexto da
conjugalidade e parentalidade constituída por casais homossexuais com crianças
adotadas, foco da atenção da presente tese. Como pode ser constatado por Pereira et al.
(2013), o padrão de oposição ao casamento e à adoção de crianças por casais
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homossexuais é explicado pelas representações sociais sobre a homossexualidade,
sendo que tais variáveis são mediadas pelo preconceito flagrante.
Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo principal realizar um
mapeamento das opiniões em relação à parentalidade de casais homossexuais por meio
da adoção. Tal estudo irá subsidiar uma melhor construção teórica com o intuito de
elucidar a elaboração das hipóteses da presente tese, que por sua vez, serão testadas
empiricamente.

Com

este

empreendimento

científico,

além

dos

aspectos

representacionais inerentes a temática, espera-se reunir elementos sólidos que aportem
um direcionamento empírico para os estudos que se sequenciam acerca da aceitação e
oposição frente à parentalidade constituída por casais do mesmo sexo.
4.1. Método
4.1.1. Participantes
Para este estudo, contou-se com uma amostra de conveniência (não-probabilística)
de 484 participantes que foram contatados por meio da internet e responderam ao
questionário que estava disponível apenas em formato online. Estes tinham idades
variando entre 18 a 58 anos (M = 26,6; DP = 8,31), sendo a maioria do sexo feminino
(62,0%), heterossexual (70,2%), estudantes universitários (46,1%) e católicos (40,7%).
4.1. 2. Instrumentos
Os participantes responderam um questionário sociodemográfico (escolaridade,
sexo, orientação sexual, importância da religião e idade) e um roteiro de entrevista
semiestruturada composto pelas seguintes questões abertas:
 Qual a sua opinião sobre a adoção de crianças por casais homossexuais?
 Qual a sua opinião sobre o desenvolvimento infantil de uma criança adotada
por casais homossexuais?
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 O fato do casal homossexual, em questão, ser composto por dois homens ou
duas mulheres afeta a sua opinião sobre o desenvolvimento infantil de uma
criança adotada por tais casais?
4.1.3. Procedimentos
4.1.3.1. Coleta de Dados e Aspectos Éticos
Os dados foram coletados via Survey (online). O procedimento de contato e
solicitação da participação das pessoas ocorria por meio das redes sociais e e-mail. Esta
versão do instrumento de coleta de dados ficou disponível no website de ferramentas
Lime, hospedado no website vvgouveia.net, entre os dias 15 a 25 de Julho de 2014. A
presente proposta de pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisas com
Seres Humanos da Universidade Federal de Roraima (Protocolo Nº 659.604) (Anexo 1).
Foi esclarecido que a participação no estudo era voluntária e, portanto, o (a) participante
não era obrigado (a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades
solicitadas pelo pesquisador, podendo, a qualquer momento, desistir de participar. Não
obstante, visando assegurar a participação, indicou-se que o presente estudo era de
natureza confidencial e sem qualquer identificação individual, sendo as respostas dos
participantes apenas consideradas em seu conjunto. Em média, foram necessários 20
minutos para concluir sua participação nesta pesquisa. Foi informado também que, caso
fosse necessário interromper o preenchimento do questionário online, este poderia ser
retomado posteriormente desde que os participantes não apagassem seu histórico de
navegação. Antes de prosseguir com a participação no estudo, de acordo com o disposto
na resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), os (as) participantes foram
solicitados a documentar seu consentimento, a partir de um Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo 2). Por fim, os pesquisadores envolvidos

131

colocaram-se à inteira disposição, em endereço especificado na própria página em que o
questionário estava hospedado, para esclarecer qualquer dúvida a respeito do estudo.
4.1.3.2. Preparação dos Bancos de Dados Textuais
Após a importação dos dados textuais para o editor de texto OpenOffice Writer
foram criadas as linhas de comando para cada um dos três Corpus referentes, portanto
às três questões respondidas pelos sujeitos de pesquisa. Desse modo, as Unidades de
Contexto Iniciais (UCIs) foram consideradas a partir do número de respostas a cada
questão, havendo 484 UCIs para cada uma das questões respondidas.
No que tange às variáveis sóciodemográficas utilizadas no presente estudo, estas
obedeceram a uma dada sequência contendo a seguinte codificação: sexo: 1 =
Masculino, 2 = Feminino; Idade: 1 = (16 - 29), 2 = (30 - 39), 3 = (40 - 49), 4 = (50 - 59),
5 = (60 - 69), Orientação Sexual: 1 = Heterossexual, 2 = Homossexual, 3 = Bissexual, 4
= Transexual, 5 = Transgênero, 6 = Travesti e 7 = Outras; Grau de Escolaridade: 1 =
Ensino Superior Incompleto, 2 = Ensino Superior Completo, 3= Pós-graduação, 4 =
Ensino Médio Completo e 5 = Outros. As três perguntas do roteiro foram indicadas
pelos números 1, 2, e 3 respectivamente, sendo representadas na linha de comando pelo
código [*per_0].
Posteriormente à codificação das variáveis, cada UCI foi estruturada de modo a
conter: a identificação do entrevistado, o seu gênero, faixa etária, orientação sexual,
grau de escolaridade e a pergunta respondida. As respostas foram separadas pelas linhas
de comando contendo asteriscos que representam as variáveis estipuladas no estudo, tal
como o exemplo abaixo mostra:
**** *suj_001 *sex_1 *ida_21 *osx_1 *escol_2 *per_1
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Uma vez prontos, os corpus foram analisados através do software Iramuteq
(Ratinaud, 2009), sendo:
● O Corpus 1 em 23/11/14 às 15:05:42s, com o tempo de execução de 00:00:18s,
gerando como resultados duas classes com 400 UCEs no total;
● O Corpus 2 em 11/12/14 às 20:42:03s, com o tempo de execução de 00:00:24s,
gerando como resultados seis classes com 460 UCEs no total.
● O Corpus 3 em 11/12/14 às 23:30:03s, com o tempo de execução de 00:00:18s,
gerando como resultados seis classes com 299 UCEs no total.
As classes são formadas e representadas comparativamente, considerando seu
grau de ocorrência e semelhanças por meio de dendrogramas com base na
Classificação Hierárquica Descendente (CHD). Por fim, as classes são submetidas a
um processo de leitura com a finalidade de nomeá-las, tendo como base suas referências
temáticas. Tal processo é descrito na sessão seguinte.
4.1.4. Análise dos Dados
Os bancos textuais foram analisados por meio de um software gratuito de análises
de dados textuais chamado Iramuteq (Ratinaud, 2009), que é hospedado no software R
(R Development Core Team, 2011). Após a criação do Corpus Textual de todos os
sujeitos da pesquisa foi realizada uma análise de Classificação Hierárquica
Descendente (CHD). Tal procedimento classificou os segmentos de texto consoante
com seus respectivos vocabulários, com base na frequência e qui-quadrado (χ²)
permitindo a criação de classes de Unidades de Contexto Elementares (UCEs) com as
palavras que apresentam um vocabulário similar entre si e distintos das UCEs das
demais classes (Camargo, 2005). Uma vez criadas as classes de UCEs, as mesmas
foram nomeadas e descritas. Ainda foram realizadas as análises de Nuvem de Palavras
(agrupando-as e organizando-as graficamente em função da sua frequência) e a Análise
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de Similitude (possibilitando identificar as coocorrências entre as palavras e seu
resultado) que fornece indicações da conexidade entre as palavras, permitindo a
identificação da estrutura de um corpus (Ratinaud & Marchand, 2012).
4.2. Resultados
Na tentativa de facilitar a compreensão dos leitores, os resultados deste estudo
são descritos em três blocos principais, levando em consideração cada um dos corpora
textuais construídos nesta oportunidade. Inicialmente, é apresentado o mapeamento das
opiniões acerca da adoção de crianças por casais homossexuais, posteriormente, as
opiniões em relação ao desenvolvimento infantil da criança adotada por homossexuais,
e finalmente, as opiniões acerca da influência do tipo de arranjo familiar, se formado
por dois homens ou duas mulheres, no desenvolvimento infantil da criança adotada por
homossexuais.
4.2.1 Opinião acerca da adoção de crianças por casais homossexuais
A CHD do corpus referente à opinião sobre a adoção de crianças por casais
homossexuais (Corpus 1) obtida a partir das respostas dos sujeitos foi formado por 484
UCIs. O corpus foi dividido em 400 UCEs, das quais 74,3% foram consideradas na
CHD, 10.735 palavras foram analisadas com média de 6,04 em termos de ocorrências.
O corpus se dividiu em duas classes de segmentos de textos e foram descritas apenas
aquelas palavras cujos escores de qui-quadrado eram mais altos, duas vezes maior que o
valor mínimo (χ² ≥ 7,68) para trabalhar com menor margem de erro em cada associação
da palavra com sua classe. No Dendograma abaixo, são indicadas a frequência média
de cada palavra seguido do valor do qui-quadrado, conforme apresentado na Figura 5.
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Figura 5. Dendograma da Classificação Hierárquica Descendente do Corpus 1

Como pode ser observado na figura acima, sobre a composição das classes, o
Corpus 1 foi dividido (1ª partição) em um único subcorpora, originando de um lado a
classe 1 e do outro a classe 2, as quais são descritas a seguir. A classe 1 “Aceitação”
representou 65,5% das UCEs. Observou-se uma postura de aceitação da adoção por
casais homossexuais, contanto que o casal tenha condições financeiras, emocionais e de
educar a criança. Tal classe aponta, ainda, para um contexto no qual a adoção por casais
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homossexuais é concebida como equivalente aos casais heterossexuais. Tal ponto pode
ser exemplificado a partir dos trechos que se seguem, “acho que um casal homossexual
deve ter os mesmos direitos que um casal heterossexual” (Participante 38, sexo
feminino, 21 anos, heterossexual, estudante universitário); “À favor, mesmo direito que
casais heterossexuais” (Participante 156, sexo masculino, 31 anos, heterossexual,
graduado).
A classe 2 “Contexto de Favorabilidade” (34,5% das UCEs) associa o ato de
adoção de crianças por casais homossexuais a um feito de amor, nobreza e
solidariedade. É estabelecida uma relação entre a criança que precisa de um lar e a
possibilidade da existência deste, através do processo da adoção. Ressalta-se, de igual
modo, que esse ato independe da orientação sexual do casal. Esse aspecto é ilustrado
nos seguintes trechos, “Adotar é um ato de amor independente da orientação sexual,
por isso sou a favor da adoção por casais homossexuais” (Participante, 29, sexo
masculino, 31 anos, homossexual, pós-graduado); “Sou favorável pelos mesmos
motivos, se as crianças esperam por um lar e estes possuem amor para dar a essa
criança sou favorável independente da orientação sexual dos pais” (Participante 397,
sexo feminino, 25 anos, heterossexual, estudante universitária).
A seguir é apresentada a Nuvem de Palavras do presente corpus que agrupa e
organiza as palavras em função da sua frequência possibilitando assim uma solução
gráfica adicional da disposição dos dados. Tais resultados podem ser observados na
Figura 6.
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Figura 6. Nuvem de palavras do Corpus 1
Na figura apresentada acima, tendo em vista a forma de disposição dos dados, é
possível identificar as palavras-chave centrais do presente corpus. Algumas dessas
palavras são: criança, dever, mesmo, amor, adoção, casal, família e filho. Na figura
seguinte é apresentado o resultado da Análise de Similitude que fornece as
coocorrências das palavras e, ainda, as indicações de conexões das mesmas. Tais
resultados são mostrados na Figura 7.
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Figura 7. Árvore de coocorrências – Análise de Similitude do Corpus 1
Inicialmente observa-se que a árvore de coocorrência é composta por um núcleo
central, a partir do qual, surgem algumas ramificações. O núcleo central é representado
pela palavra Criança, isto é, tal núcleo opera enquanto um organizador dos demais
elementos acerca do objeto da representação: a adoção de crianças por casais
homossexuais. As ramificações que descendem, ou seja, que se encontram nas
extremidades e que apresentam maiores graus de conexidade com o núcleo são: adoção,
amor, mesmo, casal, dever e família. A seguir, apresenta-se os resultados inerentes as
análises do Corpus 2.
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4.2.2. Opinião sobre o desenvolvimento infantil de uma criança adotada por casais
homossexuais
A CHD do corpus referente às opiniões em relação ao desenvolvimento infantil
da criança adotada por homossexuais (Corpus 2) obtida a partir das respostas dos
sujeitos foi formado por 484 UCIs. O corpus foi dividido em 460 UCEs, das quais
83,1% foram consideradas na CHD, 12.618 palavras foram analisadas com média de 6,5
em termos de ocorrências. O corpus se dividiu em seis classes de segmentos de textos e
foram descritas apenas aquelas palavras cujos escores de qui-quadrado eram quatro
vezes maior que o valor mínimo (χ² ≥ 15,36) para trabalhar com menor margem de erro
em cada associação da palavra com sua classe. No dendograma abaixo, são indicadas a
frequência média de cada palavra seguido do valor do qui-quadrado, conforme
apresentado na Figura 8.
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Figura 8. Dendograma da Classificação Hierárquica Descendente do Corpus 2

Em uma primeira etapa, o Corpus 2 foi dividido (1ª partição) em dois subcorpora,
de um lado a classe 6 e do outro as classes 3, 2, 5, 1 e 4. Num segundo momento, o
primeiro subcorpus foi dividido em dois (2ª partição) originando de um lado as classes 1
e 4 e de outro a classe 5. Em um terceiro momento, o segundo subcorpus foi divido em
dois (3ª partição) originando de um lado a classe 3 e, de outro, a classe 2. A classe 6
surge em oposição às demais.
A classe 3 “Princípios” representou 12,8% das UCEs. Tal classe engloba a
transmissão de princípios sociais, como por exemplo, de respeito, ética, morais e
educacionais. Esta é concebida enquanto algo passível de ser realizada tanto em
configurações familiares heterossexuais quanto homossexuais, conforme indica o
seguinte trecho: “conforme resposta anterior, os valores de respeito, compaixão, amor,
dignidade são tipos de valores que podem ser repassados a uma criança, seja por
casais heterossexuais ou homossexuais.” (Participante 106, sexo feminino, 27 anos,
heterossexual, graduada).
A classe 2 intitulada “Lar amoroso”, responsável por 24,0% das UCEs,
abrange características necessárias no que tange ao lar, no qual, a criança irá crescer.
Tal lar deve permitir o desenvolvimento afetivo e cognitivo da criança sendo, ainda, um
ambiente equilibrado. Esta classe prioriza aspectos afetivos e suporte em termos
emocionais para as crianças adotadas, como pode ser visualizado nos seguintes trechos:
“Acredito que o desenvolvimento será o mesmo de uma criança criada em um ambiente
familiar com amor dignidade e respeito” (Participante 7, sexo feminino, 24 anos,
heterossexual, graduanda); “Assim como na adoção por casal_heterossexual acredito
que o cuidado amor e diálogo são os pontos cruciais para o desenvolvimento de
qualquer criança independente de ser adotada ou não” (Participante 105, sexo
feminino, 23 anos, heterossexual, graduanda).

137

A classe 5 “Normalidade” foi responsável por 11,9% das UCEs. Nesta classe, o
fato de uma dada criança ser adotada por um casal homossexual foi associado a uma
ideia de “normalidade”, uma vez que a orientação sexual não foi concebida enquanto
um fator que determina prejuízos no desenvolvimento da criança. O fragmento a seguir
ilustra essa situação: “O desenvolvimento é tão normal quanto à adoção feita por casal
heterossexual” (Participante 228, sexo masculino, 26 anos, heterossexual, pósgraduação).
A classe 1 “Vínculos” foi responsável por 16,7% das UCEs e aponta o vínculo
familiar voltado para a criança como um aspecto importante. O desenvolvimento
infantil foi condicionado à forma de criação da criança abrangendo aspectos como
estabilidade emocional dos pais e capacidade destes para o estabelecimento de vínculos.
Outro aspecto, ainda, ressaltado foi a forma como o casal adotante lida com o processo
de adoção, sendo este um ponto referente à qualidade do estabelecimento do vínculo
familiar. Em suma, esta classe se volta para questões do contexto familiar, tal como
sugere o seguinte trecho: “a mesma vai depender do convívio do contexto familiar, do
vínculo estabelecido com os seus responsáveis entre outras questões podem contribuir
para o desenvolvimento infantil, maturação, estabelecimento de vínculos, afeto,
educação.” (Participante 347, sexo feminino, 21 anos, heterossexual, estudante
universitária).
A classe 4 “Desenvolvimento multideterminado” foi responsável por 12,8% das
UCEs. O principal dado contido nesta classe é o fato da orientação sexual do casal
adotante não determinar, de forma unilateral, o desenvolvimento infantil de uma criança
adotada. O desenvolvimento infantil é concebido enquanto o resultado de inúmeros
fatores associados, tal como aponta os seguintes fragmentos: “O desenvolvimento
humano é dinâmico e multifatorial, por isso acho um pouco simplista tentar definir o
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desenvolvimento da criança pelo fato dela ter pais homossexuais ou não.” (Participante
45, sexo masculino, 19 anos, bissexual, estudante universitário); “O desenvolvimento
infantil de uma criança não é definido ou determinado pelo modo de vida sexual que
seus pais possuem, deve se perceber suas condições afetivas, emocionais, sociais e
culturais”. (Participante 157, sexo feminino, 30 anos, homossexual, pós-graduada).
Por fim, a classe 6 “Preconceito”, responsável por 20,8% das UCEs, surge em
oposição às demais classes por enfatizar uma situação conflituosa por parte de crianças
adotadas por casais homossexuais: o preconceito da sociedade. Nesse contexto o
preconceito é concebido como algo que afeta negativamente uma criança em tal
configuração familiar, conforme ilustra o excerto da presente classe: “O problema
maior é em relação à própria sociedade e não ao modo como essas crianças serão
criadas, pois o preconceito que vem de fora pode atrapalhar o desenvolvimento dessas
crianças.” (Participante 75, sexo feminino, 19 anos, heterossexual, estudante
universitária). Apresenta-se a seguir os resultados da Nuvem de Palavras do corpus 2.
Os resultados podem ser observados na Figura 9.
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Figura 9. Nuvem de palavras do Corpus 2

Na figura acima, considerando a distribuição dos dados, é possível observar as
palavras-chave do corpus 2. Algumas dessas palavras são: criança, desenvolvimento,
pai, heterossexual, mesmo, adotar e amor. É importante destacar que embora a maioria
dos discursos vão de encontro ao um contexto de favorabilidade a um desenvolvimento
típico, as palavras heterossexual e pai (figura paterna) aparecem associadas ao núcleo
central das opiniões. Na Figura 10, a seguir, apresenta-se o resultado da Análise de
Similitude.
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Figura 10. Árvore de coocorrências – Análise de Similitude do Corpus 2

Em um primeiro momento identifica-se que a árvore de coocorrência é composta
por um núcleo central, representado pela palavra Criança, da mesma forma que no
Corpus 1. Contudo, ao contrário do primeiro, neste corpus o objeto da representação
consiste no desenvolvimento infantil de uma criança adotada por casais homossexuais.
As ramificações que apresentam maiores graus de conexidade com o núcleo são:
desenvolvimento, pai e mesmo. As ramificações de “Desenvolvimento” é que
apresentam maior número de palavras associadas. Na ramificação de “Mesmo” abrange
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desde “fosse” a “Deus”. Por fim, as ramificações de “Pai” compreendem desde
“tendência” até “falta”. Para concluir esta seção de apresentação de resultados.
Descreve-se as análises relativas ao Corpus 3, a seguir.

4.2.3. Opiniões a respeito da influência do tipo de arranjo familiar no desenvolvimento
infantil da criança adotada por homossexuais.

A CHD do corpus referente ao tipo de arranjo familiar, se formado por dois
homens ou duas mulheres, influenciar no desenvolvimento infantil da criança adotada
por homossexuais (Corpus 3) obtiveram-se, a partir das respostas dos sujeitos, 484
UCIs. O corpus foi dividido em 299 UCEs, das quais 55% foram consideradas na CHD,
8.169 palavras foram analisadas com média de 5,25 em termos de ocorrências. O corpus
se dividiu em três classes de segmentos de textos e foram descritas apenas aquelas
palavras cujos escores de qui-quadrado fossem três vezes maior que o valor mínimo (χ²
≥ 11,52) para trabalhar com menor margem de erro em cada associação da palavra com
sua classe. Na Figura 11 abaixo, verifica-se o dendograma indicando a frequência média
de cada palavra seguido do valor do qui-quadrado.
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Figura 11. Dendograma da Classificação Hierárquica Descendente do Corpus 3

Acerca da composição das classes, em uma primeira etapa, o Corpus 3 (1ª
partição) em dois subcorpora, de um lado a classe 3 em oposição às classes 2 e 1. Em
um segundo momento, o primeiro subcorpus foi dividido em dois (2ª partição),
originando de um lado a classe 2 e, de outro, a classe 1.
A classe 2 denominada “Papeis sociais” representou 30,4% das UCEs. Tal
classe está associada a questões referentes aos papéis sociais atribuídos ao gênero.
Foram observados posicionamentos nos quais sustenta-se a necessidades de haver a
presença ou referências de figuras masculina e feminina para as crianças. Os fragmentos
da classe abaixo ilustram tais aspectos: “Pois de que adianta ter ambos os pais em casa,
se eles não desenvolvem papeis definidos [...] (Participante 74, sexo masculino, 42
anos, heterossexual, pós-graduado); “Sim, afeta e muito o seu desenvolvimento pessoal,
pois há necessidade de uma figura masculina e feminina.” (Participante 385, sexo
feminino, 24 anos, heterossexual, estudante universitária).
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A classe 1 denominada “Amor” representou 36,2% das UCEs. Nesta classe os
participantes consideram que o amor é o aspecto de maior relevância no que tange à
criação de uma criança, enfatizando que o fato de receber carinho, amor e atenção são
aspectos cruciais para o desenvolvimento desta. Os dados reforçam, ainda, em relação
ao desenvolvimento infantil que este independe da orientação sexual dos pais, portanto
não influencia ou altera o processo de desenvolvimento de uma dada criança. Os
exemplos a seguir ilustram o conteúdo da referida classe: “Não, de maneira alguma.
Isso não diferencia no amor, dedicação, doação que esses casais podem oferecer a
criança.” (Participante 16, sexo feminino, 20 anos, heterossexual, estudante
universitária); “Jamais. O que determina o desenvolvimento da criança não é a
orientação sexual dos pais e sim o amor, respeito e carinho que essa criança conviva
em seu lar.” (Participante 264, sexo feminino, 25 anos, homossexual, estudante
universitária).
A classe 3 intitulada “Indiferença” representou 33,4% das UCEs. Essa classe foi
formada por opiniões que sustentam que o fato do casal ser formado por dois homens ou
duas mulheres não influencia o processo de desenvolvimento de uma criança adotada.
Isso pode ser observado considerando o trecho seguinte: “Acredito que não vejo
diferença entre o casal de homens ou casal de lésbicas. Não importa a configuração do
casal, ma sim a maneira como essa criança é criada, o ambiente familiar pode ser
péssimo ou extremamente feliz, independentemente de ser formado por homens ou
mulheres homossexuais” (Participante 458, sexo feminino, 26 anos, homossexual,
graduada). Por outro lado, mesmo diante da posição de o fato do casal ser composto por
dois homens ou duas mulheres, os dados, também, reforçam que uma mulher tem maior
facilidade em relação a tarefas que envolvam cuidados com crianças recém-nascidas ou
não. O trecho a seguir ilustra esse aspecto: “não, mas talvez duas mulheres consigam
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lidar melhor com isso” (Participante 364, sexo masculino, 24 anos, heterossexual, pósgraduação). Em seguida, os resultados da Nuvem de Palavras do Corpus 3 são
apresentados. Os resultados podem ser observados na Figura 12.

Figura 12. Nuvem de palavras do Corpus 3

Na figura acima, a partir da distribuição dos dados, é possível observar as
palavras-chave do corpus 3. Algumas dessas palavras são: criança, desenvolvimento e
alterar, denotando que nos discursos, de maneira sutil, sinalizam modificações neste
contexto em função de aspectos referentes a definição social dos papéis sexuais no
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contexto da família. Na Figura 13, a seguir, é apresentado o resultado da Análise de
Similitude.

Figura 13. Árvore de coocorrências – Análise de Similitude do Corpus 3

É possível identificar, primeiramente, que a árvore de coocorrência é composta
por um núcleo central, representado pela palavra Criança, da mesma forma que nos
Corporas 1 e 2. Nesta ocasião, o objeto da representação se refere ao fato do casal
homossexual ser composto por dois homens ou duas mulheres altera o desenvolvimento
infantil de uma criança adotada por tais casais. As ramificações com maiores graus de
conexidade com o núcleo são: desenvolvimento, pai, alterar e mulher.
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4.3. Discussão Parcial
Diante dos resultados anteriormente descritos, observa-se claramente um
discurso de aceitação no quese refere à filiação adotiva por casais homossexuais, sendo
esta, associada a um feito de solidariedade, amor e nobreza. No entanto, esta potencial
aceitação é condicionada ao atendimento de requisitos favoráveis para o bem-estar da
criança, relacionado a atributos positivos do casal adotante, no caso os homossexuais,
tais como financeiros, emocionais e educacionais. Não obstante, quanto à opinião sobre
o desenvolvimento infantil de uma criança adotada por tais casais, conforme os
resultados ora apresentados, novamente, tais aspectos emergem no discurso dos
participantes deste estudo como, por exemplo, um lar amoroso, um ambiente
equilibrado, qualidade e capacidade de estabelecimentos de vínculos familiares por
parte dos adotantes, etc. A ênfase dada a estes aspectos sugerem que casais
homossexuais, a priori, são considerados como não dotados de condições morais para
adotar uma criança, conforme apontou Marmitt (1993), até que se prove o contrário,
demandando de tais casais uma cobrança maior em atestar um contexto de
favorabilidade para a criança.
Frente a este discurso, conjectura-se que tais aspectos elencados pelos
participantes teriam uma função compensatória, cuja função seria de minorar os efeitos
que potencialmente os arranjos homoparentais causariam ao desenvolvimento das
crianças adotadas devido a “falta de referência” paterna ou materna, o que pode ser
evidenciado pela palavra “criança” no núcleo da nuvem de palavras dos corpora 1 e 3,
indicando uma preocupação por parte dos respondentes com a criança neste contexto
familiar. Além disso, a suposição de que pode haver danos ao desenvolvimento da
criança talvez seja um ponto crucial que ainda precisa ser superado, uma vez que
estudos mostram que não existe qualquer risco real ou qualquer dano em crianças

147

adotadas por casais homossexuais, pois estas crianças se desenvolvem tão
satisfatoriamente quanto crianças adotadas por pais heterossexuais (Pinto, 2002;
Patterson, 1995).
Este aspecto se mostra evidente em uma das classes do corpus 2, nomeada
Preconceito, refletindo à percepção de que as crianças inseridas em uma família
homoparental irão experienciar agravos sociais em razão da discriminação da sociedade
perante tal configuração familiar. Também foram identificados argumentos baseados em
questões morais, onde a sociedade é percebida como um obstáculo a tais arranjos
familiares. Outro aspecto merecedor de atenção é a menção da necessidade de uma
figura paterna, que, por sua vez, é amparada na referência da família tradicional, este
aspecto emerge quando se discute o desenvolvimento infantil de uma criança adotada
por casais homossexuais havendo referência direta a necessidade de um “pai” enquanto
elemento de identificação para uma dada criança. Estes resultados são consoantes com o
que aponta Costa et al. (2013), que verificaram que o casal heterossexual foi avaliado,
pelos participantes do estudo, como mais competente para adotar uma criança, seguido
do casal homossexual feminino e, avaliado como menos competente, o casal
homossexual masculino.
Ainda segundo Costa et al. (2013), os participantes também informaram que
acreditavam que a criança teria menos problemas para se ajustar a sociedade e que
sofreria menos preconceito. Os autores concluíram que apesar do preconceito contra
homossexuais não ser sempre explícito, ficou evidente que a preferência se deu pelas
relações que atendem aos papéis tradicionais de gênero. Estes aspectos se refletem
quando foi perguntado se o fato do casal homossexual em questão ser composto por
dois homens ou duas mulheres influenciaria no desenvolvimento infantil de uma criança
adotada por tais casais. Os resultados apontaram para posicionamentos que sustentam a
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necessidades de haver a presença ou referência de figuras paternas e maternas para as
crianças.
No entanto, ainda diante da posição de que dois homens ou duas mulheres não
diferem quanto à capacidade de prover o desenvolvimento infantil de uma dada criança,
os dados sinalizam para uma maior propensão a configuração familiar constituída por
duas mulheres. Conforme apontam Costa et al. (2012), uma vez que as mulheres teriam
mais facilidade em relação a tarefas que envolvam cuidados com crianças recémnascidas, tais como amamentação, esse padrão de opinião pode ser entendido em virtude
da representação de maternidade socialmente associada às mulheres, o que
potencialmente pode ser um indicador de que arranjos homoparentais constituídos por
duas mulheres podem, em alguma medida, ter maior nível de aceitação do que àqueles
constituídos por dois homens. Estes achados encontram-se amparados no estudo de
Moskovitz, Rieger e Roloff (2010), segundo os quais, apesar de menos favoráveis em
geral a conjugalidade homossexual, os participantes do sexo masculino da amostra
pesquisada, com menor nível de homofobia, demonstraram-se levemente mais
favoráveis aos arranjos conjugais formados entre lésbicas.
Em resumo, apesar de natureza exploratória, e sem contar com evidências
empíricas no contexto brasileiro a respeito, os resultados apontam para uma potencial
aceitação da adoção homoparental, condicionada a um contexto de favorabilidade
emocional, financeira e educacional. No entanto, quanto ao desenvolvimento infantil da
criança adotada ainda é um aspecto que suscita preocupação no que se refere ao
preconceito inerente à constituição de tais arranjos familiares. Por fim, existem
elementos que suportam a ideia que arranjos homoparentais constituídos por mulheres
tendem a ser mais aceitos socialmente do que constituídos por homens, no entanto, a
relação muda quando o parâmetro de comparação são os arranjos heteroparentais.
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5. ESTUDO 2. PARÂMETROS PSICOMÉTRICOS PRELIMINARES DAS
MEDIDAS EXPLÍCITAS UTILIZADAS
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Como previamente apontado nesta tese, o estudo sistemático da conjugalidade e
parentalidade

constituída

por

casais

homossexuais

e

suas

implicações

no

comportamento social tem recebido pouca atenção da comunidade científica no
contexto nacional. Além disso, um aspecto crucial é a carência de instrumentos
atualizados na literatura sobre a temática, em especial em relação às disposições
atitudinais, foco da atenção nesta oportunidade.
Neste sentido, antes de qualquer empreendimento científico que tenha em conta
tais fenômenos é necessário dispor de instrumentos psicometricamente adequados para
dimensionar os construtos em questão. Faz-se necessário utilizar medidas que reúnam
evidências de validade e precisão, condições sine qua non para o uso de qualquer
medida em estudos de natureza empírica (Anastasi & Urbina, 2000; Nunnally, 1991;
Pasquali, 2003, 2010).
Em resumo, parece evidente a importância de estabelecer parâmetros
psicométricos para contar com medidas padronizadas que forneçam uma mensuração
objetiva neste contexto. Embora fosse possível empreender esforços para construir
medidas novas, parece mais parcimonioso contar com instrumentos já elaborados e
procurar conhecer evidências de sua validade em contexto brasileiro.
Tal panorama motivou ter em conta a Escala de Atitudes Frente ao Casamento
Homossexual (EAFCH), a Escala de Atitudes Frente à Adoção Homossexual (EAFAH)
e a Multidimensional Measure of Sexual Prejudice (MMSP). As duas primeiras medidas
foram inicialmente desenvolvidas por Falcão (2004), sendo utilizada recentemente por
Pereira et al. (2013), contudo, há que se destacar que não se encontrou qualquer estudo
em que se testasse a estrutura fatorial presumida das medidas em questão, mesmo após
mais de dez anos, desde a sua elaboração e levando em conta as mudanças supracitadas
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ocorridas na sociedade brasileira que potencialmente influenciam tais fenômenos, este
aspecto reclama uma atenção especial no presente estudo.
Em relação a Multidimensional Measure of Sexual Prejudice (MMSP), foi
levado em consideração o fato de não ter sido encontrados registros de medidas
existentes nas bases de dados de pesquisa nacionais a respeito da mensuração do
preconceito sexual, recorrendo-se, então a medida originalmente desenvolvida por
Massey (2009) que foi traduzida para o português como a Escala Multidimensional de
Preconceito Sexual (EMPS) a qual será adaptada e validada para o contexto brasileiro.
Diante do exposto, o presente estudo objetiva revisar, traduzir e validar as
medidas em questão, buscando reunir evidências preliminares de validade de construto
das medidas, especificamente, checar a estrutura fatorial e a consistência interna de seus
itens.
5.1. Método
5.1.1. Delineamento
Tratou-se de um estudo correlacional, ex post facto. Basicamente, a ênfase foi
psicométrica, procurando evidências de validade das três medidas: a Escala de Atitudes
Frente à Conjugalidade Homossexual Revisada (EAFCH-R), Escala de Atitudes Frente
à Homoparentalidade Revisada (EAFHA-R) e a versão adaptada da Escala
Multidimensional de Preconceito Sexual (EMPS) para o contexto brasileiro, buscando
reunir evidências preliminares acerca da validade e fidedignidade de tais medidas
empregadas.
5.1.2. Participantes
Para este estudo, contou-se com uma amostra de conveniência (nãoprobabilística) de 223 estudante universitários, que foram contatados por meio da
internet com o fim de responderem ao questionário que estava disponível apenas em
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formato online. Estes tinham idades variando entre 18 e 51 anos (M = 22,5; DP= 4,42),
sendo a maioria do sexo feminino (62,8%), heterossexual (67,3%) e católica (39%).
5.1.3. Instrumentos
Os participantes responderam perguntas sociodemográficas (escolaridade, sexo,
orientação sexual, importância da religião e idade) e as seguintes medidas:
Escala de Atitudes Frente à Conjugalidade Homossexual Revisada (EAFCH-R).
Inicialmente denominada de Escala de Atitudes Frente ao Casamento Homossexual,
desenvolvida por Falcão (2004) a escala é composta por 23 itens, sendo dez
descrevendo posicionamentos favoráveis (e.g. Item 01. As pessoas devem ter o direito
de escolher o sexo do parceiro que deseja se casar; Item 03. Os políticos devem
legalizar as leis do casamento homossexual) e os demais, descrevendo posições
contrárias (e.g. Item 15. Nosso país não deveria legalizar a união homossexual; Item
08. O casamento homossexual fere os valores da família tradicional) ao casamento
entre pessoas do mesmo sexo. Os participantes são demandados a indicar o seu grau de
concordância com cada item da escala. As respostas podem variar de 1 = discordo
totalmente a 7 = concordo totalmente. No estudo realizado por Falcão (2004), a
estrutura fatorial da medida foi conhecida por meio de uma análise fatorial (método dos
eixos principais), chegando a uma solução unifatorial explicando 44% da variância total
(com saturações fatoriais variando de -0,83 a 0,76 e valor próprio = 10,00). Essa medida
apresentou consistência interna muito elevada, sendo avaliada por meio do coeficiente
alfa de Cronbach (α = 0,94). A presente versão utilizada neste estudo passou por uma
revisão do conteúdo semântico dos seus itens, uma vez que foi desenvolvida em 2004,
demandando realizar algumas alterações e atualizações em virtude das mudanças em
relação à legitimação de direitos das minorias sexuais no Brasil e de aspectos empíricos,
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teóricos e metodológicos que historicamente acompanham as noções de conjugalidade e
sexualidade.
Escala de Atitudes Frente à Homoparentalidade por Adoção Revisada (EAFHR). Inicialmente denominada de Escala de Atitudes Frente à Adoção Homossexual,
desenvolvida por Falcão (2004) composta por 30 itens, sendo que metade avaliam
atitudes positivas (e.g. Item 12. Se o casal homossexual é formado por duas pessoas
ajustadas, a criança irá se desenvolver normalmente) e os demais descreve um
posicionamento desfavorável a esse tipo de adoção, (e.g. Item 05. É melhor que uma
criança permaneça numa instituição aguardando um casal heterossexual do que ser
adotada por homossexuais). Os itens são respondidos em uma escala de sete pontos,
sendo 1 = discordo totalmente e 7 = concordo totalmente. No estudo realizado por
Falcão (2004), a estrutura fatorial da medida foi conhecida por meio de uma análise
fatorial (método dos eixos principais), chegando a uma solução unifatorial explicando
45% da variância total (com saturações fatoriais variando de -0,74 a 0,72; e valor
próprio = 13,00). Essa medida também apresentou consistência interna muito elevada,
sendo avaliada por meio do coeficiente alfa de Cronbach (α = 0,95). Assim como a
medida descrita anteriormente, nesta oportunidade, a presente versão utilizada neste
estudo também passou por uma revisão do conteúdo semântico dos seus itens, uma vez
que foi desenvolvida em 2004, demandando realizar algumas alterações e atualizações
em virtude das mudanças em relação a legitimação de direitos das minorias sexuais no
Brasil e de aspectos empíricos, teóricos e metodológicos que historicamente
acompanham as noções de família e sexualidade.
Escala Multidimensional de Preconceito Sexual (EMPS). Originalmente
desenvolvida

por

Massey

(2009),

no

contexto

estadunidense,

intitulada

Multidimensional Measure of Sexual Prejudice (MMSP), a escala é composta por 70
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itens,

abrangendo

sete

dimensões:

Traditional

Heterosexism

(Heterosexismo

tradicional), Denial of Continued Discrimination (Negação contínua da discriminação),
Aversion Toward Gay Men (Aversão frente a gays), Aversion Toward Lesbians
(Aversão frente a lésbicas) Value Gay Progress (valorização do ativismo gay), Resist
Heteronormativity (Resistência à Heteronormatividade) e Positive Beliefs (Crenças
positivas). Os itens são respondidos em uma escala de sete pontos, sendo 1 = discordo
totalmente e 7 = concordo totalmente. Apesar de não ter sido reportado os valores da
consistência interna dos fatores da medida em questão, Massey (2009) afirma que as
sete subescalas alcançaram indicadores considerados satisfatórios. Tendo em vista que
em sua versão original esta escala foi redigida em língua inglesa, a versão adaptada
utilizada na presente tese demandou sua tradução para o português. Por meio do método
de back-translation esta foi traduzida do inglês para o português e em seguida do
português para o inglês por dois psicólogos bilíngues, comparando as duas versões e
uma vez identificado que estas eram compatíveis, pôde-se afirmar que a tradução foi
considerada adequada Posteriormente, foi verificada sua validade semântica, a partir de
respostas do estrato mais baixo da população-meta. Neste caso, contou-se com a
participação de 20 estudantes de Psicologia do primeiro período de ambos os sexos.
Nesta oportunidade, procurou-se verificar se as instruções sobre como responder a
escala de resposta apresentada e os itens eram compreensíveis. A partir desta avaliação
qualitativa dos itens, foram realizadas as modificações sugeridas e a versão adaptada
desta medida foi submetida à etapa de coleta de dados (Pasquali, 2003; 2010).
5.1.4. Procedimento
Os dados foram coletados via Survey (online). O procedimento de contato e
solicitação da participação das pessoas ocorria através das redes sociais e por e-mail. O
questionário de coleta de dados ficou disponível por meio da plataforma LimeSurvey,
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hospedado no website vvgouveia.net, entre os dias 15 de agosto a 30 de setembro de
2014. Todos os princípios éticos foram respeitados, em consonância com a Resolução
CNS nº 466/12, garantindo aos respondentes o anonimato de suas respostas, a
participação voluntária e a possibilidade de declínio do preenchimento em qualquer
momento sem prejuízo. Em média, as pessoas levaram cerca de 20 minutos para
concluir sua participação no estudo.
5.1.5. Análise dos Dados
Para análise dos dados foi utilizado o programa estatístico R (R Development
Core Team, 2011; Raiche, Walls, Magis, Riopel, & Blais, 2013). Inicialmente, foram
realizadas análises descritivas com o intuito de caracterizar o perfil da amostra estudada.
Em seguida, buscou-se conhecer a adequação de utilizar a análise dos componentes
principais, tomando em conta os critérios de Kaiser-Meyer-Olkim (KMO), analisado no
R por meio do pacote estatístico psych (Revelle, 2014) e o Teste de Esfericidade de
Bartlett, verificado por meio do pacote estatístico corpcor (Schäfer et al., 2013). O
primeiro trabalha com as correlações parciais das variáveis, devendo ser aceitos valores
do KMO iguais ou superiores a 0,60. O segundo, por outro lado, comprova a hipótese
de que a matriz de covariâncias é uma matriz identidade, isto é, apresenta 1 (uns) na
diagonal e 0 (zeros) no restante da matriz. Valores significativos indicam que esta
hipótese é rejeitada, favorecendo realização de uma análise fatorial (Tabachnick &
Fidell, 2013). A análise dos componentes principais (CP) foi executada com o objetivo
de conhecer a estrutura desta medida. No caso, contou-se com os critérios de Kaiser
(eigenvalues), Cattell (distribuição dos eigenvalues) e Horn (parallel analysis), além do
Optimal Coordinates e Accelaration Factor. Estas análises foram realizadas com os
pacotes estatísticos psych e nFactors (Raiche & Magis, 2014; Raiche et al., 2013). O
alfa de Cronbach foi utilizado para conhecer a consistência interna da estrutura fatorial
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resultante, empregando-se o pacote ltm (Rizopoulos, 2006). Compreendendo uma
análise que verifica a congruência que cada item tem com o restante dos itens do teste
(Pasquali, 2010). É uma medida que varia de 0 a 1, sendo o valor de 0,60 considerado o
limite inferior de aceitabilidade (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 2009).
5.2. Resultados
Nesta seção são apresentados os resultados referentes aos parâmetros
psicométricos preliminares das escalas administradas neste estudo. Estes resultados
dizem respeito aos dados obtidos a partir das análises fatoriais exploratórias e da
consistência interna da Escala de Atitudes Frente à Conjugalidade Homossexual
Revisada (EAFCH-R), Escala de Atitudes Frente à Homoparentalidade por Adoção
Revisada (EAFHA-R) e Escala Multidimensional de Preconceito Sexual (EMPS). E
finalmente será apresentada uma discussão parcial acerca destes resultados preliminares
para então dar sequência ao Estudo 3, que tem o objetivo de complementar o presente
estudo.
5.2.1. Análise Fatorial Exploratória e Consistência Interna da EAFCH-R
Inicialmente, verificou-se a adequação de se efetuar uma análise fatorial,
observando-se resultados que a apoiaram [KMO = 0,95 e Teste de esfericidade de
Bartlett, χ2 (435) = 5296,39, p < 0,001]. Deste modo, com o fim de conhecer o número
de fatores da EAFCH, decidiu-se efetuar uma análise de Componentes Principais.
Levaram-se em conta os critérios de Kaiser (valor próprio igual ou superior a 1), Catttell
(distribuição gráfica dos valores próprios, desprezando aqueles a partir da configuração
do “cotovelo”) e Horn (preponderância dos valores próprios observados em relação aos
simulados; análise paralela), além dos critérios Optimal Coordinates e Acceleration
Factor.
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Estes últimos são alternativas não gráficas (baseadas em indicadores
quantitativos) que visam suprir limitações de subjetividade inerentes ao teste scree
(critério de Cattell). O Optimal Coordinates procura verificar a localização do fator por
meio de simulações, inspecionando se os valores próprios encontrados nas simulações
são maiores que os valores próprios reais, definindo, assim, o número de fatores a
extrair. Já o Acceleration Factor visa verificar o ponto em que o declive da curva tem
uma mudança abrupta e significativa, identificando assim o número de fatores
encontrados antes do “cotovelo” (Raiche et. al., 2013). Tomando em conta o conjunto
de critérios, identificou-se dois componentes com valores próprios de 6,86 e 6,19,
explicando 31% e 28% da variância total respectivamente. A distribuição gráfica (scree
plot) destes valores é mostrada na Figura 14.

Figura 14. Distribuição Gráfica dos Valores Próprios
Como é possível observar, a solução bifatorial se mostrou explícita. Dois
componentes foram encontrados por meio dos critérios considerados mais robustos
(Parallel Analysis e Optimal Coordinates) apresentaram a solução de dois fatores como
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a mais adequada. A estrutura da referida medida encontra-se resumida na Tabela 4 a
seguir.
Tabela 4.
Estrutura Fatorial da Escala de Atitudes Frente à Conjugalidade Homossexual
Revisada (N = 223)
Itens

Descrição Resumida do conteúdo

O direito a pensão e a herança de um casal homossexual..
17
Se duas pessoas se amam elas têm o direito de casarem...
16
O amor é fundamental para o casamento entre...
06
Os homossexuais devem ter direito a pensão e herança...
12
Os homossexuais devem ter os mesmos direitos que...
19
Num casamento o que importa é a felicidade do casal...
04
As pessoas devem ter o direito de escolher o sexo do...
01
Os políticos devem legalizar as leis do casamento...
03
É necessário que se formulem leis que protejam a união...
09
Os homossexuais podem se casar pois, todos são filhos...
14
Deus aceitaria o casamento homossexual, pois alma não...
22
Deus não aceitaria o casamento entre pessoas do mesmo...
11
O casamento homossexual (gays ou lésbicas) é um pecado...
02
Aceitar o casamento homossexual é banalizar um desvio...
13
O casamento homossexual vai contra o ideal de família...
18
O casamento homossexual fere os valores da família...
08
Os homossexuais podem se casar desde que não se...
20
Nosso país não deveria legalizar a união homossexual...
15
A sociedade em geral irá discriminar o casamento...
07
Os homossexuais devem procurar tratamento em vez...
10
Um casamento homossexual é anormal, pois os...
05
Se duas pessoas, independente do sexo, moram juntas...
21
Número de itens
Valor próprio
Alfa de Cronbach
% Variância total

Componente
I
II
-0,34
0,81
-0,51
0,77
-0,08
0,76
-0,24
0,74
-0,42
0,74
-0,35
0,72
-0,26
0,71
-0,56
0,64
-0,41
0,61
-0,51
0,49
-0,60
0,34
-0,28
0,78
-0,21
0,76
-0,53
0,72
-0,43
0,72
-0,32
0,72
-0,15
0,61
-0,64
0,60
0,07
0,54
-0,51
0,53
-0,56
0,48
0,25
0,02
11
10
6,86
6,19
0,94
0,91
31,0
28,0

h2
0,77
0,85
0,59
0,61
0,71
0,64
0,57
0,72
0,54
0,50
0,47
0,69
0,62
0,79
0,70
0,62
0,39
0,76
0,29
0,53
0,54
0,06

De acordo com esta tabela, os dois componentes explicaram conjuntamente 59%
da variância total. Tais componentes foram interpretados de acordo com seus itens que
apresentassem cargas fatoriais iguais ou superiores a |0,30|. A descrição dos
componentes é apresentada a seguir:
Componente I. Este reuniu 11 itens com saturações variando de 0,34 (Item 22.
Deus aceitaria o casamento homossexual, pois alma não tem sexo) a 0,81 (Item 17. O
direito a pensão e a herança de um casal homossexual deve ser igual a um casal
heterossexual) com um valor próprio de 6,86 que foi responsável por explicar 31% da
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variância total. Seu coeficiente de consistência interna (alfa de Cronbach, α) foi de 0,94,
sendo denominado de Aceitação à conjugalidade homossexual.
Componente II. Este é composto por 10 itens com saturações variando de 0,48
(Item 5. Um casamento homossexual é anormal, pois os homossexuais são doentes) a
0,78 (Item 11. Deus não aceitaria o casamento entre pessoas do mesmo sexo.) com
valor próprio de 6,19 responsável por explicar 28% da variância total. Seu coeficiente
de consistência interna (alfa de Cronbach, α) foi de 0,91, sendo denominado de
Oposição à conjugalidade homossexual. Por não apresentar saturação satisfatória em
nenhum dos componentes, carga fatorial acima de |0,30|, o item 21 (Os homossexuais
podem se casar desde que não se abracem em praça pública) foi excluído.
5.2.2. Análise Fatorial Exploratória e Consistência Interna da EAFHA-R
A princípio verificou-se a adequação de se efetuar uma análise fatorial,
observando-se resultados que a apoiaram [KMO = 0,95 e Teste de esfericidade de
Bartlett, χ2 (435) = 5296,39, p < 0,001]. Deste modo, com o fim de conhecer o número
de fatores da EAFHA-R, decidiu-se efetuar uma análise de Componentes Principais.
Levaram-se em conta os critérios de Kaiser (valor próprio igual ou superior a 1), Catttell
(distribuição gráfica dos valores próprios, desprezando aqueles a partir da configuração
do “cotovelo”) e Horn (preponderância dos valores próprios observados em relação aos
simulados; análise paralela), além dos critérios Optimal Coordinates e Acceleration
Factor, anteriormente descritos neste estudo.
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Tomando em conta o conjunto de critérios, identificou-se dois componentes com
valores próprios de 10,16 e 6,87, explicando 33% e 22% da variância total
respectivamente. A distribuição gráfica (scree plot) destes valores é mostrada na Figura
15.

Figura 15. Distribuição Gráfica dos Valores Próprios

A solução se mostrou bifatorial, levando em conta os critérios mais robustos
utilizados nesta análise (Parallel Analysis e Optimal Coordinates), sendo assim, dois
componentes foram identificados e a partir da distribuição gráfica se visualiza
claramente esta solução fatorial. A estrutura da referida medida encontra-se resumida na
Tabela 5 a seguir.
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Tabela 5.
Estrutura Fatorial da Escala de Atitudes Frente à Homoparentalidade por Adoção
Revisada (N = 223)
Itens

Descrição Resumida do conteúdo

28
Um jovem adotado por homossexuais ao chegar...
13
Uma criança adotada por lésbicas no futuro terá...
17
Um menino criado por um casal de gays...
27
Devido aos homossexuais serem mais promíscuos,...
11
Uma criança criada por gays homens apresentará ...
07
Um menino adotado por lésbicas se tornará gay pela...
02
Um menino adotado por lésbicas se tornará gay pela...
29
Uma criança adotada por dois homens sofrerá mais...
01
Uma criança criada por gays terá problemas....
04
Uma criança adotada por um casal homossexual...
25
Uma criança adotada por gays ou lésbicas poderá...
22
Os filhos aprendem observando os comportamentos...
16
Um casal homossexual (masculino ou feminino)...
05
É melhor que uma criança permaneça numa ...
03
Se uma criança recebe amor e atenção, o fato de ser....
08
Para que uma criança possa desenvolver é essencial...
23
Uma criança adotada por gays ou lésbicas aprenderá...
14
Uma criança adotada por homossexuais...
19
Uma criança educada com os valores morais numa...
18
Num lar composto por homossexuais onde existe...
20
Casais homossexuais têm condições emocionais de...
12
Se o casal homossexual é formado por duas pessoas...
21
Num lar composto por homossexuais, onde são...
26
Uma criança educada com os valores morais numa...
09
Um casal de gays pode suprir o amor materno de tal...
10
Na criação de filhos o amor é mais importante que...
06
Uma criança adotada por homossexuais irá...
15
As crianças criadas por homossexuais são tão...
24
Os estímulos oferecidos para uma criança se...
30
Um casal de gays ou lésbicas bem adaptados tem...
Número de itens
Valor próprio
Alfa de Cronbach
% Variância total

Componente
I
II
-0,24
0,77
-0,25
0,76
-0,91
0,74
-0,39
0,74
-0,42
0,72
-0,41
0,70
-0.47
0,68
-0,24
0,67
-0,48
0,67
-0,34
0,67
-0,18
0,63
-0,39
0,62
-0,39
0,61
-0,59
0,59
0,49
-0,57
-0,51
0,56
-0,37
0,52
0,41
-0,51
-0,16
0,83
-0,21
0,78
-0,40
0,73
-0,37
0,73
-0,12
0,70
-0,37
0,70
-0,54
0,65
-0,46
0,63
-0,51
0,56
-0,51
0,56
-0,45
0,48
-0,37
0,46
18
12
10,16
6,87
0,89
0,93
33,0
22,0

h2
0,65
0,64
0,56
0,70
0,71
0,66
0,70
0,52
0,68
0,57
0,43
0,55
0,53
0,71
0,57
0,57
0,41
0,43
0,72
0,66
0,70
0,67
0,51
0,63
0,71
0,62
0,58
0,57
0,44
0,35

De acordo com esta Tabela 5, os dois componentes encontrados explicaram
conjuntamente 55% da variância total. Os componentes foram interpretados de acordo
com seus itens que apresentassem cargas fatoriais iguais ou superiores a |0,30|. A
descrição dos componentes é apresentada a seguir:
Componente I. Este é composto por 18 itens com saturações variando de -0,51
(Item 14. Uma criança adotada por homossexuais não apresentará comportamentos
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homossexuais.) a 0,77 (Item 28. Um jovem adotado por homossexuais ao chegar à
adolescência irá questionar a orientação sexual dos adotantes e provavelmente se
tornará um delinquente) com um valor próprio de 10,16 que foi responsável por
explicar 33% da variância total. Seu coeficiente de consistência interna (alfa de
Cronbach, α) foi de 0,89, sendo denominado de Oposição à homoparentalidade por
adoção.
Componente II. Este reuniu doze itens com saturações oscilando de 0,46 (Item
30. Se o casal homossexual é formado por duas pessoas ajustadas psicologicamente, a
criança se desenvolverá normalmente) a 0,83 (Item 19. Uma criança educada com os
valores morais em uma família homoparental será um adulto adaptado socialmente)
com valor próprio de 6,87, responsável por explicar 22% da variância total. Seu
coeficiente de consistência interna (alfa de Cronbach, α) foi de 0,93, sendo denominado
de Aceitação à homoparentalidade por adoção.
5.2.3. Análise Fatorial Exploratória e Consistência Interna da EMPS
Inicialmente verificou-se a adequação de se efetuar uma análise fatorial,
observando-se resultados que a apoiaram [KMO = 0,93 e Teste de esfericidade de
Bartlett, χ2 (2415) = 14479,27, p < 0,001]. Deste modo, com o fim de conhecer o
número de fatores da Escala Multidimensional de Preconceito Sexual no contexto
brasileiro, decidiu-se efetuar uma análise de Componentes Principais. Levaram-se em
conta os critérios de Kaiser (valor próprio igual ou superior a 1), Catttell (distribuição
gráfica dos valores próprios, desprezando aqueles a partir da configuração do
“cotovelo”) e Horn (preponderância dos valores próprios observados em relação aos
simulados; análise paralela), além dos critérios Optimal Coordinates e Acceleration
Factor.
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Ao considerar o conjunto de critérios, foi possível identificar cinco componentes
com os valores próprios igual ou superior a 1 (17,45; 8,61; 5,83; 5,19 e 4,02;
respectivamente), explicando 25%, 12%, 8%, 7% e 5% da variância total,
respectivamente. A distribuição gráfica (scree plot) destes valores é mostrada na Figura
16.

Figura 16. Distribuição Gráfica dos Valores Próprios da EMPS

Como é possível observar, a solução pentafatorial se mostrou nítida. O critério
de Kaiser (valor próprio igual ou superior a 1) superestimou o número de componentes
da presente medida. Tal estrutura não é coerente como o modelo proposto por Massey
(2009), no qual, é observada um modelo heptafatorial. Realizou-se, novamente uma
análise fatorial exploratória, dessa vez, fixando em cinco componentes com rotação
varimax. O modelo pentafatorial, ora encontrado, é resumido na Tabela 6 a seguir.
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Tabela 6.
Estrutura fatorial da Escala Multidimensional de Preconceito Sexual (EMPS) (N = 223)
Itens

Descrição do conteúdo

03
10
09
04
47
46
45
02
01
16
06
08
15
17
48
51
05
49
12
52
38
36
42
50
19
33
07
31
41
25
59
27
11
40
29
30
39
37
35
34
44
43
32
14
18

O comportamento homossexual entre dois homens é...
A ideia de um casamento homossexual masculino me...
É importante que gays e lésbicas sigam seus...
Se duas pessoas realmente se amam, então não...
Vejo o movimento gay e lésbico como algo positivo...
Se meu filho dissesse que talvez seja gay, eu a...
Se minha filha dissesse que talvez seja lésbica, eu a...
A Homossexualidade é um modo de vida tão moral.
A homossexualidade feminina é um pecado...
Casais homossexuais masculinos deveriam ser ...
O aumento crescente do número de lésbicas indica...
Se um homem tem sentimentos homossexuais, ele...
A homossexualidade feminina é prejudicial para...
A homossexualidade feminina é uma ameaça a...
A conquista de direitos civis de gays e lésbicas é...
Os avanços realizados pelo movimento dos...
A homossexualidade masculina é uma perversão...
A sociedade é aprimorada pela diversidade oferecida ...
Assim como em outras espécies, a homossexualidade...
Eu admiro a força demonstrada pelas lésbicas...
Gostaria que as lésbicas agissem de forma mais...
Gostaria que os gays agissem de forma mais...
Sinto-me desconfortável quando lésbicas agem de...
Gays e lésbicas devem ser admirados por viverem...
A homossexualidade feminina é uma forma inferior...
Sinto-me desconfortável quando gays agem de ...
A homossexualidade feminina é simplesmente um...
Gostaria de ter mais amigos gays.
Gostaria de ter mais amigas lésbicas.
É fácil entender a revolta de grupos de gays e ...
Parece-me que os rótulos “homem” e “mulher” não...
É fácil entender porque os grupos que defendem...
A homossexualidade feminina por si só não é um...
Ficaria chateada se descobrisse que fiquei sozinho (a)...
Eu tentaria evitar contato com um gay.
Ficaria chateado se descobrisse que fiquei sozinho...
Tento evitar contato com lésbicas.
Lésbicas não são mulheres de verdade.
Gays não podem ter comportamentos masculinos.
Penso que homossexuais masculinos são nojentos.
Lésbicas não podem ter comportamentos femininos.
Penso que homossexuais femininas são nojentas.
Gays não são homens de verdade.
Lésbicas são doentes.
Homossexuais masculinos não deveriam ter...

I
-0,81
-0,81
0,81
0,80
0,77
0,77
0,76
0,77
-0,76
0,75
-0,75
-0,75
-0,74
-0,74
0,73
0,72
-0,72
0,71
0,70
0,67
-0,65
-0,63
-0,61
0,61
-0,55
-0,55
0,55
0,48
0,48
0,46
0,44
0,41
0,40
-0,29
-0,26
-0,14
-0,35
-0,33
-0,29
-0,44
-0,33
-0,46
-0,37
-0,45
-0,34

Componente
II
III
0,26
-0,09
0,25
-0,10
-0,22
0,14
-0,18
0,17
-0,27
0,29
-017
-0,09
-0,17
0,10
-0,22
0,05
0,28
-0,05
-0,22
0,20
0,25
-0,01
0,26
-0,04
0,35
-0,08
0,42
-0,06
-0,28
0,13
-0,19
0,13
0,35
-0,05
-0,19
0,13
-0,14
0,15
-0,31
0,26
0,34
0,05
0,30
0,09
0,37
0,02
-0,25
0,29
0,54
-0,07
0,36
0,01
-0,22
0,16
-0,33
0,23
-0,19
0,22
-0,36
0,09
-0,10
0,21
-0,25
-0,01
-0,03
0,25
-0,02
0,81
-0,04
0,79
-0,00
0,76
-0,03
0,76
-0,10
0,74
-0,04
0,74
-0,06
0,66
0,04
0,65
-0,07
0,63
0,00
0,62
-0,03
0,57
-0,09
0,53

h2
IV
-0,09
-0,10
-0,11
0,10
0,24
0,21
0,20
0,15
-0,12
0,19
-0,17
-0,16
-0,11
-0,14
0,15
0,20
-0,12
0,24
0,16
0,18
-0,13
-0,07
-0,09
0,17
-0,10
-0,05
0,08
0,14
0,06
0,16
0,36
0,06
-0,02
-0,02
-0,02
0,01
-0,03
-0,07
-0,08
-0,11
0,00
-0,08
-0,20
0,00
0,04

V
-0,09
-0,20
-0,13
-0,23
-0,14
-0,14
-0,15
-0,15
0,10
-0,22
0,20
0,32
0,27
0,19
-0,24
-0,15
0,23
-0,12
-0,11
-0,08
-0,04
-0,01
-0,03
-0,12
0,28
-0,01
-0,29
0,17
0,14
-0,20
-0,05
-0,39
-0,36
0,07
0,02
0,07
0,08
0,08
0,16
0,18
0,17
0,15
0,06
0,17
0,13
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0,78
0,79
0,76
0,77
0,74
0,69
0,69
0,68
0,68
0,73
0,69
0,75
0,76
0,77
0,69
0,63
0,70
0,63
0,56
0,64
0,55
0,49
0,51
0,55
0,69
0,43
0,46
0,44
0,33
0,41
0,37
0,38
0,35
0,76
0,71
0,61
0,72
0,70
0,67
0,69
0,55
0,64
0,56
0,55
0,42

Tabela 6.
Estrutura fatorial da Escala Multidimensional de Preconceito Sexual (EMPS) - Continuação
=223)
Itens

Descrição do conteúdo

65
Homens gays são mais criativos que os heterossexuais.
67
As lésbicas tem muito o que ensinar a outras...
66
Ser lésbica pode fazer uma mulher mais...
63
Ser gay pode fazer um homem mais compassivo..
70
Penso que as lésbicas são mais disponíveis...
61
Os homens gays são mais disponíveis...
64
Homens heterossexuais tem muito que aprender ...
62
Homens heterossexuais tem muito que aprender...
69
Lésbicas têm estado mais à frente na luta pelos...
68
A situação de lésbicas e gays só vai melhorar quando...
55
Sinto-me limitado pelos comportamentos sexuais que...
54
Sinto-me limitado pelo rótulo sexual que as pessoas...
53
Sinto-me limitado pelo rotulo de gênero que as...
57
Sinto-me limitado pelas expectativas que as pessoas...
56
Sinto-me limitado pelas regras e normas sexuais da...
58
Preocupo-me quanto a privilégios que recebo da...
60
Acredito que a maioria das pessoas e basicamente...
20
Em média, as pessoas da nossa sociedade tratam os...
22
A sociedade alcançou o ponto onde gays e...
21
A maioria das lésbicas e gays não sofrem mais de...
24
Discriminação contra gays e lésbicas não é mais um...
23
É raro ver gays e lésbicas sendo tratados de forma...
26
Lésbicas e gays muitas vezes perdem bons empregos...
28
Muitas lésbicas e gays ainda perdem o emprego...
13
As leis que consentem o comportamento lésbico...
Número de itens
Valor próprio
Alfa de Cronbach
% Variância total

I
0,08
0,09
0,01
0,11
0,02
0,01
0,13
0,27
0,04
0,33
0,26
0,24
0,21
0,30
0,35
0,06
0,32
-0,02
-0,03
-0,20
-0,22
-0,20
0,19
0,24
0,03
33
17,4
0,97
25%

Componente
II
III
-0,04
0,80
-0,04
0,78
-0,01
0,74
-0,04
0,74
0,08
0,72
0,04
0,71
-0,07
0,69
-0,08
0,69
-0,09
0,56
-0,07
0,38
-0,05
0,10
-0,08
0,14
-0,06
0,18
-0,06
0,03
-0,08
0,11
-0,00
0,14
-0,02
0,38
0,07
-0,08
0,12
0,03
0,12
-0,13
0,22
0,00
0,20
0,13
0,01
0,01
-0,07
0,01
0,00
0,15
12
10
8,61
5,83
0,94
0,89
12%
8%

(N
h2

IV
0,07
0,18
0,20
0,06
-0,04
-0,01
0,08
0,01
0,11
0,23
0,88
0,87
0,83
0,83
0,79
0,55
0,40
-0,05
-0,09
-0,00
-0,02
-0,10
0,12
0,21
0,07
7
5,19
0.91
7%

V
0,03
-0,09
-0,03
0,08
-0,11
0,01
-0,00
-0,03
-0,08
-0,13
-0,12
-0,04
-0,01
-0,17
-0,13
-0,19
-0,02
0,73
0,71
0,69
0,58
0,51
-0,35
-0,35
-0,19
7
4,02
0,75
5%

Observa-se, na Tabela 6, que os cinco componentes explicaram conjuntamente
57,0% da variância total. Os componentes foram interpretados a partir de seus itens que
apresentassem cargas fatoriais iguais ou superiores a |0,30|. Dessa forma, o Item 13 (As
leis que consentem o comportamento lésbico deveriam ser incentivadas) foi
desconsiderado em razão de não alcançar o ponto de corte de saturação mínimo em
nenhum dos componentes. A descrição dos componentes é apresentada a seguir:
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0,65
0,67
0,60
0,58
0,55
0,50
0,51
0,56
0,34
0,32
0,87
0,86
0,79
0,82
0,79
0,36
0,42
0,55
0,53
0,55
0,44
0,38
0,18
0,23
0,06

Componente I. Este fator reuniu trinta e três itens, com saturações variando de 0,40
(Item 11. A homossexualidade feminina por si só não é um problema, mas o que a
sociedade faz disso pode ser um problema) a 0,81 (Item 03. O comportamento
homossexual entre dois homens é simplesmente errado). Sendo que os itens 09, 04, 47,
46, 45, 08, 16, 48, 51, 05, 49, 12, 52, 50, 07, 31, 41, 25, 59, 27 e 11, são itens invertidos.
Seu valor próprio foi de 17,4, explicando 25% da variância total.

Apresentou

consistência interna (alfa de Cronbach) de 0,97, sendo denominado de Heterossexismo.
Componente II. Este reuniu doze itens, com saturações variando de 0,53 (Item 18.
Homossexuais masculinos não deveriam ter permissão para ensinar em escolas) a 0,81
(Item 40. Ficaria chateada se descobrisse que fiquei sozinho (a) com uma lésbica.).
Seu valor próprio foi de 8,61, explicando 12% da variância total.

Apresentou

consistência interna (alfa de Cronbach) de 0,94, sendo denominado de Aversão Frente a
Gays e Lésbicas.
Componente III. Este reuniu dez itens, com saturações variando de 0,38 (Item 68. A
situação de lésbicas e gays só vai melhorar quando ocuparem importantes posições
dentro do sistema.) a 0,80 (Item 65. Homens gays são mais criativos que os
heterossexuais.). Seu valor próprio foi de 5,83, explicando 8% da variância total.
Apresentou consistência interna (alfa de Cronbach) de 0,89, sendo denominado de
Crenças positivas Frente a Gays e Lésbicas.
Componente IV. Este reuniu sete itens, com saturações variando de 0,40 (Item 60.
Acredito que a maioria das pessoas e basicamente bissexual.) a 0,88 (Item 55. Sinto-me
limitado pelos comportamentos sexuais que são esperados de mim.). Seu valor próprio
foi de 5,19, explicando 7% da variância total. Apresentou consistência interna (alfa de
Cronbach, α) de 0.91, sendo denominado de Resistência à Heteronormatividade.
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Componente V. Este reuniu sete itens, com saturações variando de -0,35 (Item 28.
Muitas lésbicas e gays ainda perdem o emprego e promoções devido à sua orientação
sexual), sendo este um item invertido, a 0,73 (Item 20. Em média, as pessoas da nossa
sociedade tratam os gays e os heterossexuais igualmente.). Sendo que os itens 26 e 28
também são itens invertidos. Seu valor próprio foi de 4,02, explicando 5% da variância
total. Apresentou consistência interna (alfa de Cronbach, α) de 0,75, sendo denominado
de Negação da Discriminação.
5.3. Discussão Parcial
Como já exposto, o presente estudo pretendeu reunir evidências preliminares de
validade e precisão das medidas empregadas nesta tese para que, em um segundo
momento, possam ser utilizadas no Estudo 3, com o objetivo de comprovar as estruturas
fatoriais encontradas nesta oportunidade. Neste sentido, os esforços, por hora
empreendidos, consistiram basicamente na adaptação para o contexto brasileiro de três
medidas: Escala de Atitudes Frente à Conjugalidade Homossexual Revisada (EAFCHR), Escala de Atitudes Frente à Homoparentalidade por Adoção (EAFHA-R) e Escala
Multidimensional de Preconceito Sexual (EMPS). Acredita-se que tal objetivo tenha
sido alcançado. No entanto, deve-se reconhecer que, mesmo se tratando de uma
adaptação brasileira, não é possível generalizar os resultados obtidos para toda a
população brasileira, tendo em vista que a amostra foi composta por estudantes
universitários. Porém, considera-se a ênfase eminentemente psicométrica deste estudo
que buscou testar os parâmetros de medidas especificas voltadas para a mensuração
atitudinal da conjugalidade homossexual, homoparentalidade por adoção e preconceito
sexual. Logo, o número de 223 participantes se mostra adequado para a finalidade
precípua do estudo (Hair et al., 2009; Watkins, 1989). Assim, justifica-se o presente
estudo.
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Com relação à EAFCH-R, os resultados encontrados possibilitam constatar que
esta medida é bifatorial, avaliando disposições atitudinais de aceitação e oposição frente
à conjugalidade homossexual. A estrutura fatorial, ora encontrada, explica mais de 2/3
da variância total das respostas aos itens, apresentando índices de consistência interna
acima do preconizado como ponto de corte na literatura (0,70; Nunnally, 1991;
Pasquali, 2003;2010).
No que tange à EAFHA-R, verificou-se que sua matriz de correlação entre seus
itens foi adequadamente fatorializável (Tabachinick & Fidell, 2013), indicando um
conjunto de itens satisfatórios. A estrutura de dois fatores, avaliando disposições
atitudinais de aceitação e oposição frente à homoparentalidade por adoção, explicaram
conjuntamente 55% da variância total, bem como todos os coeficientes de consistência
interna estão acima do limiar preconizado. Já em relação à EMPS, a análise fatorial
juntamente com todos os critérios aplicados, demonstrou sua estrutura pentafatorial
explicando 57% da variância total, assim como apresentando índices de consistência
interna todos acima do limiar indicado pela literatura. Diante dos resultados acima
expostos, pode-se afirmar que as três medidas ora empregadas reúnem evidências
preliminares de validade fatorial e consistência interna, justificando-se, portanto, a sua
utilização em pesquisas futuras que levem em conta tais construtos.
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6. ESTUDO 3. COMPROVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FATORIAIS E
TESTAGEM DE MODELOS REDUZIDOS DAS MEDIDAS UTILIZADAS
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Após a conclusão do Estudo 2, os achados mais evidentes foram contar com as
versões das Escala de Atitudes Frente à Conjugalidade Homossexual Revisada
(EAFCH-R), Escala de Atitudes Frente à Homoparentalidade por Adoção Revisada
(EAFHA-R) e Escala Multidimensional de Preconceito Sexual (EMPS), tendo reunido
os primeiros indícios de sua adequação psicométrica. Não obstante, considerando a
natureza exploratória deste estudo, planejou-se realizar um novo em que seja testada
(comprovada) sua estrutura fatorial e conhecidas evidências de fidedignidade. Portanto,
decidiu-se propor o Estudo 3 que se descreve a seguir.
6.1. Método
6.1.1. Delineamento
Assim como o anterior, tratou-se de um estudo correlacional, do tipo ex post
facto, com ênfase psicometrista. No entanto, considerando a natureza exploratória do
estudo anterior, realizou-se o presente estudo, procurando reunir evidências mais
robustas sobre a validade e precisão das medidas previamente utilizadas. Objetivou-se,
principalmente, reduzir o montante de itens que compõem as versões experimentais
anteriormente empregadas, tornando-os mais parcimoniosos, isto é, tratou-se de um
esforço para deixá-los mais curtos, breves, facilitando sua administração junto a outras
medidas.
6.1.2. Participantes
No presente estudo contou-se com uma amostra de conveniência (nãoprobabilística) de 261 sujeitos da população geral com idades variando de 18 a 58 anos
(M = 30,00 e DP = 9,35), sendo a maioria do sexo feminino (61,7%), heterossexual
(72,8%) e católica (41,8%).
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6.1.3. Instrumentos
Os participantes responderam novamente a um questionário no formato online
com perguntas sociodemográficas (escolaridade, sexo, orientação sexual, importância
da religião e idade) e as mesmas medidas descritas e empregadas no Estudo 2.
6.1.4. Procedimento
Assim como no estudo anterior, os dados foram coletados via Survey (online). O
procedimento de contato e solicitação da participação das pessoas ocorreu através das
redes sociais e por e-mail. Esta versão do questionário de coleta de dados ficou
disponível por meio do website de ferramentas Lime, hospedado no website
vvgouveia.net, entre os dias 05 a 15 de outubro de 2014. Todos os princípios éticos
foram respeitados, em consonância com a Resolução CNS nº 466/12, garantindo aos
respondentes o anonimato de suas respostas, a participação voluntária e a possibilidade
de declínio do preenchimento em qualquer momento sem prejuízo. Em média, 15
minutos foram necessários para concluir a participação no estudo.
6.5. Análise dos Dados.
Os dados foram analisados em dois programas de análises estatísticas, o R (R
Development Core Team, 2011) e o AMOS (Versão 18). O primeiro permitiu calcular
estatísticas descritivas para caracterização da amostra. O segundo foi utilizado para
realizar a análise fatorial confirmatória. Neste caso, considerou-se a matriz de
covariância como entrada, tendo sido adotado o método de estimação Maximum
Likelihood (ML). Com o fim de verificar a qualidade de ajuste do modelo testado,
tiveram-se em conta múltiplos indicadores de ajuste (Byrne, 2010; Hair et al., 2009;
Hooper, Coughlan, & Mullen, 2008; Tabachnick & Fidell, 2013):
• χ² (qui-quadrado). Este avalia a probabilidade de o modelo teórico se ajustar
aos dados, onde valores baixos são desejáveis. Contudo, em razão de ser influenciado
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pelo tamanho da amostra e o número de variáveis do modelo, costuma-se ter em conta
sua razão quanto aos graus de liberdade (χ²/gl); um modelo ajustado apresenta valor
entre 2 e 3, porém aceita-se até 5 como indicador de sua adequação.
•GFI (Goodness-of-Fit Index) e AGFI (Adjusted Goodness-of-Fit Index). Estes
expressam a proporção de variância-covariância nos dados explicada pelo modelo,
sendo que o AGFI é ponderado em relação aos graus de liberdade do modelo. Os
valores de GFI e AGFI variam de 0 a 1, aceitando-se como indicadores de ajuste do
modelo aqueles próximos ou superiores a 0,90.
• CFI (Comparative Fit Index). Este índice funciona satisfatoriamente quando o
tamanho da amostra é pequeno (Tabachnick & Fidell, 2013); é um indicador
comparativo, adicional, de ajuste ao modelo, com valores próximos ou superiores a 0,90
sugerindo seu ajuste adequado.
• RMSEA (Root-Mean-Square Error of Approximation). É um dos indicadores de
ajuste mais informativos e parcimoniosos, pois sugere como mais adequado o modelo
teórico com menor montante de desvio dos dados. Recomendam-se valores entre 0,05 e
0,08, admitindo-se até 0,10 como expressando um ajuste satisfatório.
6.2. Resultados
Nesta seção são apresentados os resultados referentes aos parâmetros
psicométricos complementares das escalas administradas neste terceiro estudo. Estes
resultados dizem respeito aos dados obtidos a partir das Análises Fatoriais
Confirmatórias (AFCs), checando evidências da adequação das estruturas encontradas
no estudo anterior, além da testagem de diferentes modelos fatoriais com base na
redução progressiva do número de itens com o intuito de propor versões reduzidas e
psicometricamente adequadas das medidas ora empregadas no contexto no qual se
desenvolve esta pesquisa e da análise de consistência interna dos itens da Escala de
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Atitudes Frente à Conjugalidade Homossexual Revisada (EAFCH-R), Escala de
Atitudes Frente à Homoparentalidade por Adoção Revisada (EAFHA-R) e Escala
Multidimensional de Preconceito Sexual (EMPS). Esta última, por sua vez, foi testada a
partir do uso da Técnica de Parcelamento de Itens em função da quantidade extensa de
itens que compõe a presente medida. E finalmente será apresentada uma discussão
parcial a cerca destes resultados preliminares para então dar sequência ao Estudo 4 onde
serão conhecidas as relações entre estes construtos, com variáveis de interesse da
presente tese.
6.2.1 Comprovação da Estrutura Fatorial da Escala de Atitudes Frente à
Conjugalidade Homossexual Revisada (EAFCH-R).

Apresenta-se aqui, os resultados da Análise Fatorial Confirmatória (AFC) da
Escala de Atitudes Frente à Conjugalidade Homossexual Revisada, comparando
modelos fatoriais segundo o número de itens que compõem a estrutura bifatorial que
emergiu no Estudo 2, com a finalidade de propor uma versão reduzida e
psicometricamente adequada desta medida.
6.6.1.1 Análise Fatorial Confirmatória: Estrutura Bifatorial
Para realizar a Análise Fatorial Confirmatória, considerou-se a matriz de
covariância, adotando-se o estimador ML. De acordo com os resultados da SEM
(Structural Equation Modeling), observou-se que os índices de ajuste não foram
considerados aceitáveis: ² (188) = 794,08, p < 0,001; ²/gl = 4,22, GFI = 0,76, AGFI =
0,70 e RMSEA = 0,111 (IC90% = 0,103 – 0,119). A estrutura fatorial correspondente
pode ser vista na Figura 17 a seguir.
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Figura 17. Estrutura Fatorial da Escala de Atitudes Frente à Conjugalidade
Homossexual

Nesse sentido, recorreu-se a testagem de diferentes modelos, comparando-os ao
modelo de referência encontrado na Análise Fatorial Exploratória (AFE) do Estudo 2,
na tentativa de achar um modelo mais ajustado. Tais modelos foram testados a partir da
redução progressiva do número de itens, mas mantendo-se fiel a estrutura bifatorial
conhecida empiricamente no estudo anterior. Estas análises são apresentadas na seção a
seguir.
6.2.1.2. Testando diferentes modelos para a versão reduzida da EAFCH-R
Com a finalidade de testar modelos alternativos, tendo em vista a análise fatorial
realizada anteriormente, consideraram-se modelos com diferentes números de itens.
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Este procedimento de testagem de diferentes modelos alternativos foi utilizada de
maneira satisfatória por Medeiros (2008), neste caso, fixou-se como número mínimo
quatro itens por fator para representar as atitudes frente à conjugalidade homossexual. O
critério usado para exclusão dos itens foi a menor carga fatorial apresentada na análise
fatorial exploratória. Este é, de fato, um número razoavelmente pequeno, porém, acima
do recomendado pela literatura, para compor um fator, ou seja, três itens (Marsh & Hau,
1998). Então, testou-se a estrutura da EAFCH-R com diversos números de itens,
confrontando nove modelos alternativos, a saber: A: 10-19 itens; B: 9-8 itens; C: 8-8
itens; D: 7-7 itens; E: 8-7 itens, F: 7-6 itens, G: 6-6 itens, H: 6-6 itens, K: 6-5 itens, L:
5-5 itens, M: 5-5 itens, e finalmente, N e O: 4-4 itens, sendo que nos modelos H, M e O
reespecificaram-se as covariâncias entre dois pares de erros de medida considerando os
IMs (Índices de Modificação). Os resultados das análises correspondentes podem ser
verificados na Tabela 7 a seguir.
Tabela 7.
Índices de bondade de ajuste para os modelos reduzidos da EAFCH-R.
Modelo
χ²/g.l
GFI
AGFI
RMSEA (IC90%) ECVI
Principal
4,22
0,76
0,70
0,11 (0,103-0,119) 3,38
A (10/9)
4,00
0,80
0,74
0,10(0,099-0,116)
2,62
B (9/8)
4,06
0,82
0,76
0,10(0,099-0,119)
2,11
C (8/8)
4,43
0,82
0,76
0,11(0,104-0,126)
2,00
D (7/7)
5,28
0,82
0,75
0,12(0,116-0,141)
1,76
E (8/7)
5,00
0,81
0,75
0,12(0,113-0,136)
1,95
F (7/6)
4,92
0,84
0,78
0,12(0,110-0,137)
1,42
G (6/6)
5,59
0,84
0,77
0,13(0,118-0,148)
1,33
H (6/6)*
3,23
0,90
0,85
0,09(0,077-0,108)
0,84
K (6/5)
6,55
0,83
0,75
0,14(0,130-0,163)
1,26
L (5/5)
7,67
0,83
0,73
0,16(0,142-0,179)
1,16
M (5/5)*
4,01
0,90
0,84
0,10(0,089-0,127)
0,67
N (4/4)
11,4
0,83
0,68
0,20(0,117-0,224)
0,96
O (4/4)*
4,68
0,92
0,85
0,11(0,094-0,145)
0,46
Nota: * Modelos alternativos com um erro correlacionado

CAIC
1076,3
859,9
709,8
673,0
592,3
648,8
492,4
460,6
338,6
432,8
398,9
276,9
328,3
202,5

De acordo com os índices de ajuste apresentados na Tabela 7, tomando-se em
conta o modelo principal (elaborado a partir das análises exploratórias do Estudo 2), o
modelo O é o que representa a melhor alternativa no momento. A propósito, tenha-se
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em conta, por exemplo, os indicadores ECVI e CAIC, cuja literatura aponta que os
menores valores denotam melhor ajuste do modelo aos dados. Além do mais, todos os
indicadores de ajuste deste modelo foram melhores que os demais [²/gl = 4,68, GFI =
0,92, AGFI = 0,85 e RMSEA = 0,11 (IC90% = 0,094 – 0,145)]. Estes são valores que
podem ser considerados como aceitáveis apesar de não atender a todos os critérios
estabelecidos pela literatura no que diz respeito a adequação do modelo (Byrne, 2010;
Joreskög & Sörbom, 1989; Tabachnick & Fidell, 2013). Portanto, poderá ser
adequadamente utilizado em estudos futuros.
O modelo O se mostra o mais parcimonioso, o que motivou adotá-lo nas análises
subsequentes, além deste modelo ter apresentado indicadores de consistência interna
considerados satisfatórios com valores superiores a 0,70. O fator Aceitação da
conjugalidade homossexual, apresentou alfa de Cronbach, α = 0,88 e o fator Oposição
à conjugalidade homossexual, α = 0,89. A estrutura fatorial correspondente a este
modelo pode ser vista na Figura 18, abaixo.

Figura 18.

Estrutura Fatorial da Escala de Atitudes Frente à Conjugalidade

Homossexual
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6.2.2 Comprovação da Estrutura Fatorial da Escala de Atitudes Frente à
Homoparentalidade por Adoção Revisada (EAFHA-R).

Nesta ocasião, assim como se procedeu para a EAFCH-R, apresenta-se a seguir,
os resultados da Análise Fatorial Confirmatória (AFC) da Escala de Atitudes Frente à
Homoparentalidade por Adoção Revisada, comparando modelos fatoriais segundo o
número de itens que compõem a estrutura bifatorial que emergiu no Estudo 2, com a
finalidade de propor uma versão reduzida e psicometricamente adequada desta medida.
6.2.2.1. Análise Fatorial Confirmatória: Estrutura Bifatorial
Para realizar a Análise Fatorial Confirmatória, assim como anteriormente
realizado, considerou-se a matriz de covariância, adotando-se o estimador ML. De
acordo com os resultados da SEM (Structural Equation Modeling), observou-se que os
índices de ajuste também não foram considerados aceitáveis: ² (404) = 1285,27, p <
0,001; ²/gl = 3,18, GFI = 0,71, AGFI = 0,66 e RMSEA = 0,095 (IC90% = 0,090 –
0,101). A estrutura fatorial correspondente pode ser vista na Figura 19 a seguir.
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Figura 19. Estrutura Fatorial da Escala de Atitudes Frente à Homoparentalidade por Adoção (EAFHA-R)

Nesta direção, buscando um modelo mais ajustado, recorreu-se a testagem de
modelos alternativos seguindo os procedimentos utilizados na EAFCH-R. Estas análises
são apresentadas na seção a seguir.
6.2.2.2. Testando diferentes modelos para a versão reduzida da EAFHA-R
Neste caso, fixou-se como número mínimo quatro itens por fator para
representar as atitudes frente à homoparentalidade por adoção. O critério usado para
exclusão dos itens foi a menor carga fatorial. Então, testou-se a estrutura da EAFHA-R
com diversos números de itens, confrontando sete modelos alternativos, a saber: A: 1610 itens; B: 14-8 itens; C: 12-6 itens; D: 10-4 itens; E: 8-4 itens, F: 6-4 itens. Os
resultados das análises correspondentes podem ser verificados na Tabela 8 a seguir.
Tabela 8.
Índices de bondade de ajuste para os modelos alternativos da EAFH.
Modelo
χ²/g.l
GFI
AGFI RMSEA(IC90%)
ECVI
Principal
3,18
0,71
0,66
0,09 (0,090-0,101)
5,86
A (16/10)
3,61
0,71
0,66
0,10(0,098-0,111)
4,93
B(14/08)
4,07
0,73
0,67
0,11(0,105-0,121)
3,90
C(12/06)
3,74
0,79
0,74
0,10(0,097-0,117)
2,40
D(10/4)
4,23
0,83
0,76
0,11(0,103-0,129)
1,58
E(8/4)
3,62
0,87
0,81
0,10(0,089-0,121)
1,00
F(6/4)
3,21
0,91
0,86
0,09(0,076-0,116)
0,63

CAIC
1680,8
1420,9
1139,9
742,3
510,1
354,3
245,3

De acordo com os índices de ajuste apresentados na Tabela 8, tomando-se em
conta o modelo principal (elaborado a partir das análises do Estudo 2), o modelo F é o
que representa a melhor alternativa. A propósito, tenha-se em conta, por exemplo, os
indicadores ECVI e CAIC, cuja literatura aponta que os menores valores denotam
melhor ajuste do modelo aos dados. Além do mais, todos os indicadores de ajuste deste
modelo foram melhores que os demais [²/gl = 3,21, GFI = 0,91, AGFI = 0,86 e
RMSEA = 0,09 (IC90% = 0,076 – 0,116)]. Estes são valores que podem ser
considerados como aceitáveis (Byrne, 2010; Joreskög & Sörbom, 1989; Tabachnick &
Fidell, 2013). Portanto, poderá ser adequadamente utilizado em estudos futuros.
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Fica perceptível que o modelo F é mais parcimonioso, o que motivou adotá-lo
nas análises subsequentes, além deste modelo ter apresentado indicadores de
consistência interna considerados satisfatórios com valores superiores a 0,70. O fator
Aceitação da homoparentalidade por adoção, apresentou alfa de Cronbach, α = 0,90 e
o fator Oposição à homoparentalidade por adoção, α = 0,94. A estrutura fatorial
correspondente a este modelo pode ser vista na Figura 20, abaixo.

Figura 20. Estrutura Fatorial da Escala de Atitudes Frente à Homoparentalidade por
Adoção (EAFHA-R)

6.2.3 Comprovação da Estrutura Fatorial da Escala Multidimensional de Preconceito
Sexual
Inicialmente, serão apresentados os resultados referentes ao modelo original da
EMPS, de solução heptafatorial, proposto por Massey (2009). Tais resultados se
referirão à confirmação da estrutura fatorial por meio da Técnica de Parcelamento de
Itens. Em um segundo momento, serão apresentados os resultados referentes ao modelo
alternativo pentafatorial da referida medida encontrado no contexto brasileiro através da
mesma técnica, no Estudo 2.
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6.2.3.1 Análise Fatorial Confirmatória com Parcela de Itens: Modelo Heptafatorial
Em decorrência do número de participantes do estudo (261), uma vez que o
número é inferior à sugestão de dez partícipes por variável (Pasquali, 2012), e o
quantitativo de itens do instrumento é de 70, optou-se por empregar a técnica de
parcelamento de itens. Tal método versa na combinação de variáveis, por meio do
cálculo da soma ou da média dos itens. Com a finalidade de desenvolver um conjugado
menos complexo, com um quantitativo de variáveis reduzido (Hair et al., 2009).
Neste sentido, a partir da estrutura fatorial da EMPS proposta por Massey (2009)
foram criadas parcelas de itens. Em termos práticos, isso significa que novas variáveis
foram criadas no banco de dados que consistiam na média dos itens correspondentes a
cada um dos sete fatores. O parcelamento de itens foi realizado por meio da estratégia
empírica, esta por sua vez, sugere a relação dos itens pela aproximação da covariância
destes (Hair et al., 2009).
O agrupamento dos itens em parcelas foi realizado a partir do escore fatorial dos
itens de cada fator da EMPS original, fixando a extração em três componentes por
conjunto de itens de cada um dos fatores. Em seguida foi executada a Análise Fatorial
Confirmatória com as parcelas representando cada uma de suas dimensões. O modelo
heptafatorial da EMPS pode ser observado na Figura 21.
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Figura 21. Análise Fatorial Confirmatória com parcela de itens do modelo heptafatorial
da EMPS
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6.2.3.2 Análise Fatorial Confirmatória com Parcela de Itens: Modelo Pentafatorial
Posteriormente, ainda tendo em conta a técnica de parcela de itens, testou-se de
igual modo, a estrutura pentafatorial da EMPS que corresponde à estrutura fatorial
encontrada no contexto brasileiro. Com o intuito de propor uma medida parcimoniosa e
equilibrada foram selecionados os sete itens de maior carga fatorial de cada um dos
cinco fatores para compor a versão reduzida da EMPS. Foram utilizados os mesmos
procedimentos para montagem das parcelas de itens citados anteriormente. Este modelo
alternativo pode ser observado na Figura 22.

Figura 22. Análise Fatorial Confirmatória com Parcela de Itens do Modelo
Pentafatorial da EMPS
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Diante da apresentação das duas estruturas da EMPS acima, são expostos abaixo, os
índices de ajuste para ambos os modelos anteriormente comentados. Tais resultados
podem ser observados na Tabela 9.
Tabela 9.
Índices de bondade de ajuste para os modelos alternativos da EMPS
χ²/g.l GFI
Modelo
AGFI RMSEA (IC90%)
ECVI

CAIC

Principal
B* (7/ 7/ 7/ 7/ 7)

857,0
238,1

2,64
0,86
1,64
0,96
Nota: * Modelo com 5 fatores

0,81
0,93

0,07(0,070-0,088)
0,05(0,019-0,076)

2,19
0,38

Como podem ser notados na tabela, os indicadores de ajuste para o modelo da
estrutura pentafatorial da EMPS, solução fatorial encontrada no contexto brasileiro,
mostrou-se consideravelmente superior ao modelo heptafatorial original [²/gl = 1,64,
GFI = 0,96, AGFI = 0,93 e RMSEA = 0,05 (IC90% = 0,019 – 0,076)], principalmente,
quando são levados em conta os índices comparativos ECVI e CAIC que são bem
menores do que os do modelo principal. Destaca-se que os pesos fatoriais (lambdas)
foram em maioria estatisticamente diferentes de zero (λ ≠ 0; t > 1,96, p < 0,05), sendo
considerados satisfatórios. Mantendo a mesma estrutura fatorial original da análise
exploratória chegou-se então a versão reduzida da Escala Multidimensional de
Preconceito Sexual (EMPS), composta por 35 itens, com cinco fatores, sendo sete itens
por fator e reunindo evidências de consistência interna satisfatórias para cada um deles,
Heterossexismo (Alfa de Cronbach = 0,82); Aversão a Gays e Lésbicas (Alfa de
Cronbach = 0,88); Crenças Positivas frente a gays e Lésbicas (Alfa de Cronbach =
0,88); Resistência a Heteronormatividade (Alfa de Cronbach = 0,89) e Negação da
Discriminação (Alfa de Cronbach = 0,76). Constituindo-se me uma medida
psicometricamente adequada para avaliação multidimensional do preconceito sexual no
contexto brasileiro.
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6.3. Discussão Parcial
Como mencionado anteriormente, o presente estudo objetivou comprovar a
adequação das estruturas fatoriais das Escala de Atitudes Frente à Conjugalidade
Homossexual (EAFCH), Escala de Atitudes Frente à Homoparentalidade (EAFH) e
Escala Multidimensional de Preconceito Sexual (EMPS). Tratou-se, precipuamente, de
reunir evidências complementares de validade e precisão mais robustas de tais medidas
utilizando Modelagem por Equações Estruturais (SEM) por meio de uma análise
fatorial confirmatória. Confia-se que tal objetivo tenha sido alcançado.
No que tange à testagem das estruturas fatoriais da EAFCH-R e da EAFHA-R,
proposta neste estudo, utilizando a técnica de Análise Fatorial Confirmatória (AFC), os
resultados apontam para a corroboração daquelas delineadas no Estudo 2, baseadas nas
análises exploratórias. No entanto, compararam-se os modelos testados tendo em conta
a redução de itens destes dois instrumentos, os índices de ajuste dos modelos
observados culminaram na consideração de modelos reduzidos (parcimoniosos), no
entanto com indicadores de ajuste e confiabilidade que podem ser considerados
adequados para o contexto desta pesquisa.
Em relação a EMPS, tendo em conta os resultados obtidos da análise exploratória,
comparou-se o modelo original, heptafatorial com o pentafatorial, ora encontrado no
contexto brasileiro. Os resultados apontaram indicadores de ajuste consideravelmente
superiores para a solução com cinco fatores, sendo um modelo mais parcimonioso.
Diante do exposto, confia-se que o objetivo deste estudo tenha sido alcançado, isto é,
comprovaram-se as estruturas fatoriais e foram propostas versões reduzidas,
parcimoniosas e adequadas psicometricamente das medidas empregadas neste estudo,
reunindo evidências complementares de validade e precisão.
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7. ESTUDO 4. CORRELATOS E PREDITORES DA ACEITAÇÃO E
OPOSIÇÃO À HOMOPARENTALIDADE POR ADOÇÃO
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Como já delimitado no marco teórico da presente tese, apesar de ser discutida
abertamente na mídia e na literatura científica, a homossexualidade ainda é considerada
um desvio dos padrões heterossexuais "normais", o que ainda torna crítica a situação
das minorias sexuais no Brasil fomentando preconceitos e práticas discriminatórias,
especificamente quando se trata da conjugalidade e parentalidades constituídas por
casais homossexuais em função dos embates decorrentes dos processos sociais, culturais
e políticos que historicamente acompanham as noções de família e sexualidade (Castro,
Abramovay & Silva, 2004; Falcão, 2004; Figueiredo, 2003; Ferreira, 2007; Pereira et
al., 2013; Pereira et al., 2011; Santos, Scorsolini-Comin & Santos, 2013).
No que diz respeito a estes construtos, nesta oportunidade, são concebidos a luz
do estudo das atitudes, sendo definidos por Maio e Haddock (2010), como “um
processo de tomada de decisão favorável ou desfavorável em relação a um objeto
social” (p. 4). A partir desta orientação são concebidas, nesta tese, as atitudes frente à
conjugalidade e parentalidade exercidas por homossexuais. As atitudes frente à união de
pessoas de pessoas do mesmo sexo e constituição familiar por meio da adoção de
criança por casais homossexuais são definidas como um processo de tomada de decisão
favorável ou desfavorável em relação à conjugalidade e parentalidades neste contexto,
sendo que a propensão à favorabilidade será tomada como aceitação e à
desfavorabilidade como oposição, fundamentando assim, padrões gerais de aceitação e
oposição a partir de disposições atitudinais frente a estes objetos sociais.
Após reiterada esta demarcação teórica, serão considerados ainda, neste
contexto, dois construtos igualmente relevantes, o preconceito sexual e os valores
humanos, em função da conjectura de que os padrões de aceitação e oposição à
homoparentalidade por adoção são afetados por fatores concretos como o preconceito
sexual, rejeição de proximidade e contato social, e estes por sua vez, passariam por uma
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contextualização axiológica, isto é, basear-se-ia em princípios orientadores da vida das
pessoas que servem duas funções principais: para motivar os indivíduos em prol de
objetivos gerais (pessoais, centrais ou sociais) e de expressar as suas necessidades
básicas (materialista ou idealista), uma vez internalizados durante a socialização,
tornam-se critérios para a orientação e julgamento do comportamento dos próprios e de
outras pessoas (Gouveia, 2013; Gouveia, Milfont, & Guerra, 2014).
Diante do exposto, o presente estudo objetivou conhecer a relação entre atitudes
frente à homoparentalidade por adoção, valores humanos, preconceito sexual, atitudes
frente conjugalidade homossexual e variáveis comportamentais (contato e proximidade
homoparental), e por sua vez, o quanto estas variáveis explicam as atitudes frente à
homoparentalidade por adoção, em modelos explicativos tomando em conta as
disposições de aceitação e oposição.
7.1. Método
7.1.1. Delineamento e Hipóteses
Este estudo apresenta delineamento correlacional, considerando medidas ex post
facto. Foram considerados dois conjuntos principais de variáveis: critério (atitudes
frente à homoparentalidade por adoção e disposição de contato homoparental) e
antecedentes (valores humanos, atitudes frente à conjugalidade homossexual e o
preconceito sexual). Foram formuladas as seguintes hipóteses a partir do marco teórico
da presente tese:
Hipótese 1. As pontuações nas dimensões do preconceito sexual (heterossexismo,
aversão a gays e lésbicas e negação da discriminação) se correlacionarão
negativamente com a aceitação homoparental e com aceitação da
conjugalidade homossexual.
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Hipótese 2. As pontuações nas dimensões do preconceito sexual (heterossexismo,
aversão a gays e lésbicas e negação da discriminação) se correlacionarão
positivamente com a oposição à homoparental e com a oposição à
conjugalidade homossexual.
Hipótese 3. As pontuações nas dimensões do preconceito sexual (crenças positivas
frente

a

gays

e

lésbicas

e

resistência

a

heteronormatividade)

correlacionarão positivamente com a aceitação homoparental e com
aceitação da conjugalidade homossexual
Hipótese 4. As pontuações nas dimensões do preconceito sexual (crenças positivas
frente

a

gays

e

lésbicas

e

resistência

a

heteronormatividade)

correlacionarão negativamente com a oposição homoparental e com a
oposição à conjugalidade homossexual.
Hipótese 5. As pontuações nos valores normativos se correlacionarão negativamente
com a aceitação homoparental e com aceitação da conjugalidade
homossexual.
Hipótese 6. As pontuações nos valores normativos se correlacionarão positivamente
com a oposição homoparental e com a oposição à conjugalidade
homossexual.
Hipótese 7. As pontuações nos valores humanitários se correlacionarão positivamente
com a aceitação homoparental e com aceitação da conjugalidade
homossexual.
Hipótese 8. As pontuações nos valores humanitários se correlacionarão negativamente
com a oposição homoparental e com a oposição à conjugalidade
homossexual.
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Hipótese 9. As variáveis comportamentais disposição da proximidade e aceitação do
contato Homoparental se correlacionarão positivamente com a aceitação
Homoparental e com aceitação à conjugalidade homossexual.
Hipótese 10. As variáveis comportamentais disposição da proximidade e aceitação do
contato Homoparental se correlacionarão negativamente com a oposição
Homoparental e com oposição à conjugalidade homossexual.
Hipótese 11. O modelo explicativo preconceito sexual/ valores → Aceitação da
Homoparental → Aceitação do Contato Homoparental se ajusta aos dados.
Hipótese 12. O modelo explicativo preconceito sexual/ valores → Oposição
Homoparental → Rejeição do Contato Homoparental se ajusta aos dados.

7.1.2. Participantes
Contou-se com a participação de 339 sujeitos de diversos estados do Brasil, com
idade média de 26 anos (DP= 8,15). Sendo a maioria do sexo feminino (53,7%), com
ensino médio completo (43,4 %), de orientação sexual heterossexual (64,3%) e
orientação religiosa católica (37,5%). Tratou-se de uma amostra de conveniência (não
probabilística).
7.1.3. Instrumentos
Os participantes responderam um questionário online que, além de perguntas
com características sociodemográficas (como idade, sexo, orientação sexual e estado
civil), continha as medidas descritas a seguir:
Escala de Atitudes Frente à Conjugalidade Homossexual - Reduzida (EAFCHR), desenvolvida originalmente por Falcão (2004) e adaptada na presente tese, composta
por oito itens, sendo quatro descrevendo posicionamentos favoráveis (e.g. Item 08: A
pessoa tem o direito de escolher o sexo do(a) parceiro(a) com quem deseja se casar) e
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quatro itens descrevendo posições contrárias ao casamento entre duas pessoas do
mesmo sexo. (e.g., Item 05: Aceitar o casamento homossexual é banalizar um desvio de
gênero). Respondidos em uma escala de concordância que varia de 1 = discordo
totalmente a 7 = concordo totalmente. Esta versão reduzida apresenta uma solução
bifatorial, Aceitação à Conjugalidade Homossexual (alfa de Cronbach: 0,88) e
Oposição à Conjugalidade Homossexual (alfa de Cronbach: 0,89) e reúne evidências de
validade e precisão no contexto brasileiro (Anexo 3).
Escala de Atitudes Frente à Homoparentalidade por Adoção - Reduzida
(EAFHA-R). Originalmente desenvolvida por Falcão (2004) e adaptada na presente tese,
é composta por dez itens, sendo quatro descrevendo posicionamentos favoráveis (e.g.
Item 08: Casais homossexuais têm condições emocionais de oferecer lares dignos para
crianças.) e seis itens descrevendo posições contrárias ao casamento entre duas pessoas
do mesmo sexo. (e.g., Item 02: Uma criança criada por gays apresentará inseguranças
e problemas psicológicos pela falta da figura materna). Respondidos em uma escala de
concordância que varia de 1 = discordo totalmente a 7 = concordo totalmente. Esta
versão reduzida apresenta uma solução bifatorial, Aceitação à Homoparentalidade por
Adoção (alfa de Cronbach: 0,90) e Oposição à Homoparentalidade por Adoção (alfa de
Cronbach: 0,94) e reúne evidências de validade e precisão no contexto brasileiro
(Anexo 4).
Escala Multidimensional de Preconceito Sexual (EMPS).

Originalmente

desenvolvida por Massey (2009) no contexto estadunidense adaptada e validada para o
contexto brasileiro na presente tese, resultando em uma medida reduzida composta por
35 itens, sendo respondidos em uma escala de concordância que varia de 1 = discordo
totalmente a 5 = concordo totalmente, distribuídos em cinco fatores: Heterossexismo
(e.g., Item 01: O comportamento homossexual entre dois homens é simplesmente
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errado) sendo que os itens 2, 3, 19, 20 e 21 são invertidos, ou seja, mensuram o
construto na magnitude contrária e o coeficiente de consistência interna alfa de
Cronbach = 0,82; Aversão a Gays e Lésbicas (e.g., Item 14: Penso que gays são
nojentos) e o coeficiente de consistência interna alfa de Cronbach = 0,89; Crenças
Positivas frente a gays e Lésbicas (e.g., Item 29: Os gays são mais acessíveis
emocionalmente do que os homens heterossexuais) e o coeficiente de consistência
interna alfa de Cronbach = 0,88; Resistência a Heteronormatividade (e.g., Item 24:
Sinto-me limitado pelos comportamentos sexuais que são esperados de mim) e o
coeficiente de consistência interna alfa de Cronbach = 0,89; e Negação da
Discriminação (e.g., Item 09: A discriminação contra gays e lésbicas não é mais um
problema no Brasil), sendo que os itens 10 e 11 são invertidos e o coeficiente de
consistência interna alfa de Cronbach = 0,76. Constituindo-se me uma medida
psicometricamente adequada para avaliação multidimensional do preconceito sexual no
contexto brasileiro (Anexo 5).
Questionário dos Valores Básicos (QVB). Este é um instrumento composto por
18 itens ou valores específicos (e.g. AFETIVIDADE. Ter uma relação de afeto
profunda e duradoura; ter alguém para compartilhar meus êxitos e fracasso), avaliando
seis subfunções valorativas: existência, realização, normativa, suprapessoal, interativa
e experimentação (Gouveia et al., 2008). Seus autores reuniram evidências da validade
fatorial desta medida, que apresentou consistência interna aceitável, em razão do
número de itens e da natureza do construto medido. Respondidos em escala de sete
pontos, variando de 1 = totalmente não importante a 7 = extremamente importante,
expressando em que medida o respondente considera cada valor como um princípio
importante que guia sua vida (Gouveia, 2013) (Anexo 6).
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Variáveis Comportamentais. Além dos instrumentos acima descritos, os
participantes indicaram também o grau de propensão a proximidade homoparental,
avaliada por meio da seguinte pergunta, Indique o quão disposto(a) você estaria a
matricular seu(sua) filho(a) em uma escola que tenha filhos(as) adotivos(as) de
casais homossexuais, respondida em uma escala intervalar que variava de 0 = Nada
disposto a 5 = Totalmente disposto, e ao contato homoparental, avaliada por meio da
seguinte pergunta, Indique o quanto você aceitaria a amizade de seu (sua) filho(a)
com crianças adotadas por casais homossexuais, respondida em uma escala intervalar
que variava de 0 = Totalmente inaceitável a 5 = Totalmente aceitável (Anexo 7).
7.1.4. Procedimento
Os dados, assim como nos estudos anteriores, também foram coletados via
Survey (online). O procedimento de contato e solicitação da participação das pessoas
ocorria através das redes sociais e por e-mail. Esta versão do questionário de coleta de
dados ficou disponível por meio da plataforma LimeSurvey, hospedado no website
vvgouveia.net, entre os dias 12 a 30 de outubro de 2014. Todos os princípios éticos
foram respeitados, em consonância com a Resolução CNS nº 466/12, garantindo aos
respondentes o anonimato de suas respostas, a participação voluntária e a possibilidade
de declínio do preenchimento em qualquer momento sem prejuízo. Em média, as
pessoas levaram cerca de 10 minutos para concluir sua participação no estudo.
7.1.5. Análise de Dados
Os dados foram tabulados e analisados no PASW e o AMOS (ambos versão 18).
O primeiro programa permitiu calcular estatísticas descritivas (média, desvio padrão,
análise de frequência) e análises de correlações de Pearson. O segundo, por sua vez,
permitiu realizar path analysis (análise de caminhos) para testar os modelos explicativos
de predição da aceitação/oposição homoparental. Esse tipo de análise oferece alguns
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indicadores de ajuste do modelo teórico aos dados empíricos, sendo os seguintes mais
amplamente considerados e, por isso, aqui tidos em conta (Byrne, 2010; Hair et al.,
2009; Hooper, Coughlan, & Mullen, 2008; Tabachnick & Fidell, 2013):
1) O χ² (qui-quadrado), que testa a probabilidade de o modelo teórico se ajustar
aos dados; quanto maior este valor pior o ajustamento. Esse, por ser sensível ao
tamanho da amostra (amostras grandes, isto é, n > 200), deve ser interpretado com
alguma reserva, valendo-se de sua razão em relação aos graus de liberdade (χ²/g.l.).
Neste caso, valores entre 2 e 3 indicam um ajustamento adequado, sendo considerado
aceitável um valor de até 5;
2) O Goodness-of-Fit Index (GFI) e o Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI),
que variam de 0 a 1, com valores na casa dos 0,90 ou superiores indicando um
ajustamento satisfatório;
3) O Comparative Fit Index (CFI), que é um índice comparativo, adicional, de
ajuste ao modelo, com valores mais próximos de 1 indicando melhor ajuste; aceitam-se
valores de 0,90 ou superiores como expressando um modelo ajustado; e
4) A Root Mean Residual (RMR) e a Root-MeanSquare Error of Approximation
(RMSEA), com seu intervalo de confiança de 90% (IC90%), cujos valores devem ser
iguais ou inferiores a 0,08 e 0,05, respectivamente; aceitam-se valores de até 0,10.
7.2. Resultados
Os resultados são apresentados segundo a ordem das análises realizadas, e as
hipóteses elaboradas neste estudo. Portanto, inicialmente, apresentam-se os correlatos
das atitudes frente à homoparentalidade e conjugalidade homossexual, aceitação e
oposição e posteriormente, são apresentados e testados os modelos explicativos em que
os valores humanos, preconceito sexual e atitudes frente à conjugalidade homossexual
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explicam as atitudes frente à homoparentalidade, e essas, por sua vez, a
aceitação/rejeição do contato homoparental.
7.2.1. Correlatos das atitudes frente à homoparentalidade por adoção e conjugalidade
homossexual
Antes de proceder com as análises pertinentes, calculou-se as pontuações totais
dos fatores, por meio do somatório médio dos seus itens correspondentes, das medidas
ora empregadas neste estudo, e definiu-se o teste como sendo unicaudal, uma vez que
existe um direcionamento consistente do coeficiente de correlação com base nas
hipóteses elaboradas a partir do marco teórico da presente tese.
Posteriormente, com o objetivo de conhecer em que medida e direção às atitudes
frente à homoparentalidade por adoção e conjugalidade homossexual se relacionam com
o preconceito sexual, os valores humanos e variáveis de intenção comportamental
(proximidade e contato homoparental), calcularam-se correlações de Pearson, segue a
tabela e a descrição de tais resultados.
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Tabela 10.
Correlação entre atitudes frente à homoparentalidade por adoção, conjugalidade homossexual, valores humanos, preconceito sexual e variáveis
ACEITAÇÃO
HOMOPARENTAL

OPOSIÇÃO
HOMOPARENTAL

ACEITAÇÃO DA
CONJUGALIDADE

OPOSIÇÃO À
CONJUGALIDADE

-0,55**
-0,50**
0,14*
0,28**
-0,16**

0,58**
0,58**
-0,03
-0,35**
0,25**

-0,59**
-0,51**
0,11*
0,28**
-0,16**

0,56**
0,36**
-0,11*
-0,35**
0,26**

0,19*
0,05
0,16**
0,11**
0,22**
-0,14**
0,24**

-0,08
0,08
-0,06
-0,06
-0,08
0,31**
-0,10

0,19**
0,05
0,12**
0,15**
0,14**
-0,21**
0,21**

-0,12*
0,01
-0,00
-0,10
-0,02
0,39**
- 0,09

0,46**
0,54**

-0,61**
-0,63**

0,50**
0,57**

-0,45**
-0,48**

PRECONCEITO SEXUAL
Heterossexismo
Aversão a gays e lésbicas
Crenças positivas frente a gays e lésbicas
Resistência a heteronormatividade
Negação da discriminação
VALORES HUMANOS
Experimentação
Realização
Existência
Suprapessoal
Interativa
Normativa
VALORES HUMANITÁRIOS
VARIÁVEIS COMPORTAMENTAIS
Disposição de proximidade
Aceitação do contato

Note: * p < 0,05, ** p < 0,01 (teste uni-caudal).

No que diz respeito a relação preconceito sexual e atitudes frente à
homoparentalidade por

adoção e conjugalidade homossexual, de acordo com os

resultados da Tabela 10, a Aceitação Homoparental por Adoção se correlacionou
negativamente com as dimensões do preconceito sexual heterossexismo (r = - 0,55; p <
0,01), aversão a gays/ lésbicas (r = - 0,50, p < 0,01) e negação da discriminação (r = 0,16,

p

<

0,01)

e

positivamente

com

positivamente

com

resistência

a

heteronormatividade (r = 0,28, p < 0,01) e com crenças positivas frente a gays/ lésbicas
(r = 0,14, p < 0,05). Assim como a Aceitação da Conjugalidade Homossexual que se
correlacionou negativamente com heterossexismo (r = - 0,59, p < 0,01), aversão a
gays/ lésbicas (r = - 0,51, p < 0,01) e negação discriminação (r = - 0,16, p< 0,01) e
positivamente com resistência heteronormatividade (r = 0,28, p < 0,01) e crenças
positivas frente a gays/ lésbicas (r = 0,11, p < 0,05), sendo estes resultados
estatisticamente significativos e corroborando as Hipóteses 1 e 3. A Oposição
Homoparental por Adoção, por sua vez, se correlacionou positivamente com
heterossexismo (r = 0,58, p < 0,01), com aversão a gays/lésbicas (r = 0,58, p < 0,01) e
negação discriminação (r = 0,25, p < 0,01), e negativamente com resistência a
heteronormatividade (r = - 0,35, p < 0,01). Assim como a Oposição à Conjugalidade
Homossexual correlacionou-se positivamente com heterossexismo (r = 0,56, p < 0,01),
aversão a gays/ lésbicas (r = 0,36, p < 0,01), e negação discriminação (r = 0,26, p <
0,01) e negativamente com resistência à heteronormatividade (r = - 0,35, p < 0,01) e
crenças positivas frente a gays/ lésbicas (r = -0,11, p < 0,05), estes também foram
estatisticamente significativos e corroboraram a Hipótese 2 e parcialmente a Hipótese 4,
uma vez que crenças positivas frente a gays e lésbicas não se correlacionou
negativamente com oposição a conjugalidade homossexual.
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Quanto a relação valores humanos e atitudes frente à homoparentalidade por
adoção e conjugalidade homossexual, de acordo com a mesma tabela, a subfunção
normativa se correlacionou negativamente com Aceitação Homoparental por Adoção
(r = - 0,14, p < 0,01) e Aceitação da Conjugalidade Homossexual (r = - 0,21, p < 0,01)
sendo que estes resultados foram estatisticamente significativos e corroboraram a
Hipótese 5. Já a Oposição Homoparental por Adoção (r = 0,31, p < 0,01) e Oposição à
Conjugalidade Homossexual (r = 0,39, p < 0,01) se correlacionaram positivamente e de
maneira estatisticamente significativa com a mesma subfunção, corroborando assim a
Hipótese 6. Ainda segundo a mesma tabela, valores humanitários se correlacionou
positivamente com Aceitação Homoparental por Adoção (r = 0,24, p < 0,01) e
Aceitação da Conjugalidade Homossexual (r = 0,21, p < 0,01) e esta correlação foi
estatisticamente significativa o que corroborou a Hipótese 7, mas não se correlacionou
negativamente e de maneira estatisticamente significativa com Oposição Homoparental
por Adoção e Oposição à Conjugalidade Homossexual, não corroborando assim a
Hipótese 8.
Por fim, nesta seção, quanto a relação entre as variáveis comportamentais
(proximidade e contato homoparental), de acordo com a Tabela 10, Aceitação
Homoparental por Adoção se correlacionou positivamente com disposição de
proximidade (r = 0,46, p < 0,01) e aceitação de contato (r = 0,54, p < 0,01), assim
como a Aceitação da Conjugalidade Homossexual que também se correlacionou
positivamente com disposição de proximidade (r = 0,50, p < 0,01) e aceitação de
contato (r = 0,57, p < 0,01) e todos estes resultados foram estatisticamente
significativos, os quais por sua vez, corroboraram a Hipótese 9. Quanto a Hipótese 10,
esta também foi corroborada, uma vez que, de acordo com a Tabela 10, Oposição
Homoparental por Adoção se correlacionou negativamente com disposição de
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proximidade (r = - 0, 61, p < 0,01) e aceitação de contato (r = - 0,63, p < 0,01)., assim
como a Aceitação da Conjugalidade Homossexual que também se correlacionou
negativamente com disposição de proximidade (r = - 0,45, p < 0,01) e aceitação de
contato (r = - 0,48, p < 0,01) e todos estes resultados foram estatisticamente
significativos.
7.2.2. Preditores das atitudes frente à homoparentalidade por adoção e conjugalidade
homossexual
Finalizada esta etapa, decidiu-se, por sua vez, levantar evidências mais robustas
para estes resultados, uma vez que segundo Milfont, Gouveia e Costa (2006) os
coeficientes de correlação tendem a significância em função do tamanho da amostra, e
por não se identificar estudos prévios que permitam uma elaboração teórica mais
concreta a respeito, decidiu-se por testar um modelo explicativo com base nos
resultados anteriormente encontrados neste estudo, deste modo, a partir destes achados é
possível pensar em uma sequência que reúne atitudes frente à homoparentalidade por
adoção, valores humanos e preconceito sexual, culminando na elaboração de dois
modelos explicativos, a saber: (1) Aceitação da Homoparentalidade por Adoção e (2)
Oposição à Homoparentalidade por Adoção, que serão apresentados a seguir.
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Figura 23. Modelo Explicativo para Aceitação da Homoparentalidade por Adoção

Os índices de ajuste do modelo, no geral, são considerados adequados: ²/gl =
3,77, GFI = 0,99, AGFI = 0,93, CFI = 0,98, RMR = 0,02 e RMSEA = 0,09 (0,023 –
0,163) (Byrne, 2010; Tabachnick & Fidell, 2013). Neste último caso, o teste PCLOSE
(p = 0,12) indicou que o valor do RMSEA é estatisticamente superior ao tomado como
ponto de corte, isto é, 0,05. Faz-se necessário apontar que as saturações (os lambdas, )
diferiram estatisticamente de zero ( ≠ 0; t > 1,96, p < 0,05), excetuando a correlação
(covariância, Phi, φ) entre resistência a heteronormatividade e necessidades
humanitárias, que não foi estatisticamente diferente de zero (z < 1,96, p > 0,05),
contudo, todas as demais relações entre variáveis do modelo atenderam ao critério
supracitado, corroborando assim, a Hipótese 11, que preconizava que o modelo
explicativo preconceito sexual/ valores → Aceitação Homoparental → Aceitação do
Contato Homoparental se ajustaria aos dados.
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Figura 24. Modelo Explicativo para Oposição à Homoparentalidade por Adoção

Os índices de ajuste do modelo acima, no geral, são considerados adequados:
²/gl = 4,46, GFI = 0,98, AGFI = 0,91, CFI = 0,97, RMR = 0,01 e RMSEA = 0,10
(0,057 – 0,151) (Byrne, 2010; Tabachnick & Fidell, 2013). Neste último caso, o teste
PCLOSE (p = 0,03) indicou que o valor do RMSEA não é estatisticamente superior ao
tomado como ponto de corte, isto é, 0,05. No entanto, assim como no modelo anterior,
todas as saturações (os lambdas, ) diferiram estatisticamente de zero ( ≠ 0; t > 1,96, p
< 0,05), excetuando a relação entre os valores normativos e oposição homoparental,
que não foi estatisticamente diferente de zero (z < 1,96, p > 0,05), não obstante, existem
subsídios teóricos, conforme foram apontados no marco teórico que apoiam a inclusão
desta variável no modelo e portanto, existem evidências da adequação do modelo
hierárquico acima testado, corroborando-se assim, a última hipótese deste estudo
(Hipótese 12), que preconizava que o modelo explicativo preconceito sexual/ valores →
Oposição Homoparental → Rejeição do Contato Homoparental, se ajustaria aos dados,
conforme pode ser visualizado acima.
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7.3. Discussão Parcial
O presente estudo teve como objetivo conhecer os correlatos e preditores das
atitudes frente à homoparentalidade por adoção levando em conta as atitudes frente à
conjugalidade homossexual, o preconceito sexual, a disposição à proximidade e contato
homoparental e os valores humanos. Confia-se que este objetivo tenha sido alcançado,
resguardando-se obviamente as potenciais limitações cabíveis ao contexto em que foi
desenvolvida esta pesquisa.
Nesta oportunidade foram elaboradas doze hipótese derivadas do marco teórico
da presente tese: (1) as pontuações nas dimensões do preconceito sexual
(heterossexismo, aversão a gays e lésbicas e negação da discriminação) se
correlacionarão negativamente com a aceitação homoparental e com aceitação da
conjugalidade homossexual; (2) as pontuações nas dimensões do preconceito sexual
(heterossexismo, aversão a gays e lésbicas e negação da discriminação) se
correlacionarão positivamente com a oposição à homoparental e com a oposição à
conjugalidade homossexual; (3) as pontuações nas dimensões do preconceito sexual
(crenças positivas frente a gays e lésbicas e resistência a heteronormatividade)
correlacionarão positivamente com a aceitação homoparental e com aceitação da
conjugalidade homossexual; (4) as pontuações nas dimensões do preconceito sexual
(crenças positivas frente a gays e lésbicas e resistência a heteronormatividade)
correlacionarão negativamente com a oposição da homoparental e com a oposição à
conjugalidade

homossexual;

(5)

as

pontuações

nos

valores

normativos

se

correlacionarão negativamente com a aceitação homoparental e com aceitação da
conjugalidade

homossexual;

(6)

as

pontuações

nos

valores

normativos

se

correlacionarão positivamente com a oposição homoparental e com a oposição à
conjugalidade homossexual; (7) as pontuações nos valores humanitários se
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correlacionarão positivamente com a aceitação homoparental e com aceitação da
conjugalidade homossexual; (8) as pontuações nos valores humanitários se
correlacionarão negativamente com a oposição homoparental e com a oposição à
conjugalidade homossexual; (9) as variáveis comportamentais disposição da
proximidade e aceitação do contato Homoparental se correlacionarão positivamente
com a aceitação Homoparental e com aceitação à conjugalidade homossexual; (10) as
variáveis comportamentais disposição da proximidade e aceitação do contato
Homoparental se correlacionarão negativamente com a oposição Homoparental e com
oposição à conjugalidade homossexual; (11) o modelo explicativo preconceito sexual/
valores → Aceitação da Homoparental → Aceitação do Contato Homoparental se ajusta
aos dados e (12) o modelo explicativo preconceito sexual/ valores → Oposição
Homoparental → Rejeição do Contato Homoparental se ajusta aos dados. Destaca-se de
antemão que a Hipótese 8 não foi corroborada, contudo, as demais hipóteses
conjecturadas neste estudo são descritas a seguir.
Conforme esperado, as Hipóteses 1, 2, 3 e 4 que dizem respeito à relação entre
as atitudes frente à homoparentalidade por adoção e conjugalidade homossexual com as
dimensões do preconceito sexual foram corroboras. Os resultados indicam para uma
associação positiva entre disposições atitudinais de aceitação e as dimensões flexíveis
do preconceito sexual como é o caso da resistência a heteronormatividade e as crenças
positivas frente a gays e lésbicas, caracterizadas, respectivamente, por uma recusa da
normatividade da heterossexualidade e por representações cognitivas positivas em
relação aos homossexuais. Neste sentido, indivíduos orientados por tais aspectos
tendem a apresentar menor tendência a considerar as relações heterossexuais como a
única configuração de relacionamento padrão e normal (Herek & McLemore, 2013;
Massey, 2009), tornando-se assim, em geral, mais propensos à aceitação da

204

parentalidade e conjugalidade homossexual. No que tange as disposições atitudinais de
oposição frente a tais construtos, os resultados apontaram que as dimensões do
preconceito sexual de natureza flagrante como o é caso heterossexismo que diz respeito
à concepção da heterossexualidade como norteadora das relações conjugais e familiares,
assim como a aversão a gays e lésbicas e a negação da existência da discriminação se
relacionam positivamente com a oposição a parentalidade e conjugalidade constituída
por casais homossexuais, corroborando os achados de Pereira et al (2013) que apontam
para a influência do preconceito flagrante e das representações sociais da
homossexualidade, conjuntamente, influenciam na manutenção de preconceitos e nas
práticas e condutas discriminatórias, como é o caso da oposição ao casamento e à
adoção de crianças por casais homossexuais, segundo estes autores.
No caso das Hipóteses 9 e 10, que sugeriram a relação entre variáveis
comportamentais,

a saber, a proximidade e contato homoparental com

a

aceitação/oposição à homoparentalidade por adoção e conjugalidade homossexual,
também foram corroboradas. Tais resultados apontaram que as disposições atitudinais
de aceitação se relacionaram positivamente com a disposição à proximidade, avaliada a
partir da intenção comportamental de permitir a inserção de seus, ou futuros, filhos (as)
em um ambiente escolar com a presença de crianças adotadas por casais homossexuais,
e ao contato homoparental, avaliada a partir da potencial aceitação de vínculos de
amizade destes com tais crianças. Condizendo com o acima descrito, os resultados
também indicaram que as disposições atitudinais de oposição, por sua vez, se
relacionaram negativamente com a intenção de manter proximidade e contato
homoparental.

Estes achados encontram-se amparados nos estudos que atestam a

relação atitudes-comportamento (Michener, DeLamater & Myers, 2005) sendo que as
atitudes frente a homossexuais se relacionam com o preconceito e contato com
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homossexuais (Basow e Johnson, 2000), onde indivíduos cujas crenças remetem aos
papéis de gênero tradicionais vêem os homossexuais como violando estes papéis e,
portanto, tendem a demonstrar atitudes desfavoráveis (Kerns & Fine, 1994). No entanto
quanto maior o contato com homossexuais, mais favoráveis serão as respostas em
relação a esse grupo (Herek & Glunt, 1993).
As Hipóteses 5, 6 e 7, que preconizavam a relação entre as atitudes frente à
homoparentalidade por adoção e conjugalidade homossexual com os valores humanos
também foram corroboradas, demonstrando que tal construto, possui relevância téorica,
embora ainda não explorada pela literatura da área, neste contexto. Os resultados
mostraram que as disposições atitudinais de aceitação se relacionam negativamente e as
de oposição se relacionam positivamente com os valores normativos, que expressam a
importância de objetivos materialistas no que diz respeito a orientação social do
comportamento, com ênfase na manutenção da sociedade através da tradição e da
obediência as regras (Gouveia, 2013; Gouveia et al., 2014). Por sua vez, os valores
humanitários se relacionaram positivamente com as disposições atitudinais de aceitação,
sendo que tais valores são coerentes com os indivíduos de mente aberta, que apreciam o
desenvolvimento de relações interpessoais como objetivos importantes sob princípios de
equidade. Esses valores, em geral, descrevem pessoas ativas que promovam mudanças
sociais para as gerações futuras (Gouveia, 2013). Estes resultados se aproximam dos
achados de Heaven e Oxman (1998) e Toro-Alfonso e Varas-Díaz (2004) segundo os
quais, o endosso de estereótipos negativos com relação aos homossexuais está
vinculado a ideologias e valores conservadores, e ainda que pessoas com crenças mais
tradicionais sobre a representação pecaminosa e indesejável da homossexualidade
apresentam maior nível de preconceito e distância social. Estes estudos sugerem que as
atitudes dos indivíduos frente a tais objetos sociais são influenciadas pelos valores
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humanos que por sua vez, agem como padrões de avaliação comportamental,
sustentando a hipótese da contextualização axiológica neste âmbito.
Diante do exposto, apesar dos achados acima descritos serem substanciais para o
desenvolvimento empírico da literatura da área, considerou-se ainda a possibilidade de
reunir evidências mais concretas acerca do relacionamento destas variáveis, e com base
nestes resultados foram testados dois modelos explicativos para o contexto desta
pesquisa. Partiu-se do subsídio empírico fornecido pelo relacionamento das disposições
atitudinais frente à homoparentalidade e conjugalidade com os construtos considerados
neste estudo, em função da influência de fatores concretos como o preconceito sexual e
a disposição à proximidade, contato homoparental e valores humanos nos padrões de
aceitação e oposição frente à constituição familiar e conjugal formada por casais
homossexuais. Tais elementos levaram a testagem da Hipóteses 11, que sugeriu que o
modelo explicativo preconceito sexual/ valores → Aceitação da Homoparental →
Aceitação do Contato Homoparental se ajustaria aos dados, tendo sido esta hipótese
corroborada. Neste sentido, os resultados mostraram que a aceitação homoparental por
adoção é explicada pela resistência a heteronormativadade, pelos valores humanitários e
pela aceitação da conjugalidade homossexual, e estas, por sua vez, explicam a aceitação
do contato homoparental. Ou seja, indivíduos mais resistentes a conceber a
heterossexualidade como a única orientação sexual normal, guiados por valores
humanitários e propensos a conjugalidade homossexual tendem a aceitar a parentalidade
constituída por homossexuais e ainda aceitar o contato com o contexto homoparental.
Por fim, a última hipótese (Hipótese 12) que por sua vez, conjecturou que o
modelo explicativo preconceito sexual/ valores → Oposição Homoparental → Rejeição
do Contato Homoparental se ajustaria aos dados também foi corroborado, no entanto
cabe fazer alguns apontamentos em relação a esta hipótese. Inicialmente, é importante
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frisar que a relação entre os valores normativos e oposição homoparental, não foi
estatisticamente diferente de zero (z < 1,96, p > 0,05), não obstante, existem subsídios
teóricos e empíricos apresentados neste estudo que sustentam a inclusão desta variável
no modelo. E outro aspecto importante que advoga em razão da sua pertinência no
modelo é o teste de plausibilidade teórica, sugerido por Hair et al. (2009), que afirmam
que quando as relações fazem sentido teórico, mesmo que os indicadores não sejam tão
robustos é importante considerá-las nas análises. De acordo com os resultados
encontrados neste estudo verifica-se que o modelo explicativo apresenta índices
satisfatórios de ajuste do modelo. Deste modo, comprova-se que o modelo, no geral,
ajusta-se satisfatoriamente aos dados. E sendo assim, segundo o modelo testado,
indivíduos que experienciam sentimentos de aversão frente a gays e lésbicas, norteiamse pela referência da heterossexualidade nas relações familiares e conjugais, que
priorizam a manutenção da sociedade através da tradição e da obediência as regras e
ainda que sejam contrários a conjugalidade homossexual tendem a se opor aos arranjos
familiares constituídos por homossexuais e por sua vez rejeitar o contanto com o
contexto homoparental. Contudo, apesar do modelo apresentar indicadores de ajuste
aceitáveis, deve-se destacar a necessidade de estudos futuros que discutam o alcance de
explicação, assim como as limitações potenciais do modelo apresentado neste estudo.
É importante destacar que até o presente momento, as medidas utilizadas na
presente foram de natureza explícita, e, portanto, sujeitas a distorção do autorelato em
direção do que seria socialmente aceitável. Neste sentido, com o objetivo de superar
esta limitação, o estudo que se segue, propõe a utilização de medidas implícitas no
contexto em que se desenvolve a presente pesquisa, com o intuito de fornecer
evidências mais consistentes acerca dos construtos avaliados nesta oportunidade.
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8. ESTUDO 5. ATITUDES IMPLÍCITAS FRENTE À HOMOPARENTALIDADE
E SEUS CORRELATOS EXPLÍCITOS.
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No âmbito da Psicologia Social as medidas explícitas, que demandam atenção
consciente do respondente, atualmente predominam na literatura da área (Gawronski &
Bodenhausen, 2006; Gouveia, Mendes, Freire, Freires & Barbosa, 2014; Maio &
Haddock, 2010). No entanto, as medidas implícitas, que não dependem dessa atenção
consciente, uma vez que suas respostas são automáticas e espontâneas, tem garantido
cada vez mais o seu espaço neste âmbito, principalmente, pela vantagem de minimizar
ou anular o efeito da desejabilidade social, uma das principais limitações das pesquisas
que envolvem autorrelato (Athayde, 2012; Gouveia, et al., 2009; Gouveia et al., 2012;
Gouveia et al., 2013; Mendes, 2014; Nosek, Hawkins, & Frazier, 2011; Pimentel,
Torres, & Günther, 2011).
Nesta direção, as pessoas, em geral, são sujeitas às normas sociais e
consequentemente, propensas a falsear suas respostas em direção do que é socialmente
aceitável, objetivando a autoaﬁrmação e a aceitação grupal (Furnham, 1986; Seisdedos,
1996). Segundo Coelho (2009), por se tratar de um construto latente, a mensuração das
atitudes possui implicações axiomáticas ou de representação e psicométricas, assim
como ocorre com tantos outros construtos no campo da Psicologia Social.
Neste sentido, as atitudes não são medidas diretamente, mas podem ser inferidas
a partir de respostas declaradas ou implícitas (Athayde, 2012; Brasileiro, 2014;
Krosnick et al., 2005; Pessoa, 2011; Pessoa et al., 2013). Sendo estas últimas, uma
forma de controlar a tendência à desejabilidade social e/ou distorção das respostas dos
participantes, por meio de mensurações implícitas ou automáticas, que, por sua vez,
pressupõem a diminuição da reatividade do respondente (Gouveia et al., 2013; Lane,
Banaji, Nosek, & Greenwald, 2007; Pruett & Chan, 2006). Este tipo de mensuração das
atitudes vem se apresentando como uma proposta valorosa que tem sido avaliada com
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bastante acurácia metodológica, agregando valor aos estudos desenvolvidos na
Psicologia Social.
Athayde (2012) aponta que dentre as formas de mensuração implícita, um
destaque considerável recai sobre o Teste de Associação Implícita (TAI), proposto
originalmente por Greenwald, Mcghee e Schwartz (1998), o qual nos últimos 25 anos
vem recebendo atenção especial por parte dos psicólogos sociais. Como mencionado no
marco teórico, este teste se fundamenta no princípio de que os objetos atitudinais podem
espontaneamente ativar processos avaliativos, que por sua vez, afetam respostas
posteriores, assim como a sua velocidade de ativação destas.
O TAI tem sido amplamente utilizado em diversos países do mundo, e ao longo
do seu desenvolvimento tem reunido um conjunto de resultados consistentes, em função
da eficácia dos achados e da sua proposta de mensuração, na avaliação de vários
construtos em diferentes áreas. Nesta direção, Athayde (2012) realizou um
levantamento acerca da aplicação desta técnica de mensuração, em diversos contextos,
que reúne um conjunto de evidências satisfatórias que atestam sua aplicabilidade. A
autora cita, por exemplo, a Psicologia Organizacional, mais especificamente a
orientação vocacional e treinamento de pessoal (Molesworth & Chang, 2009), e outras
áreas como a Psicologia Jurídica (Gray, Brown, MacCulloch, Smith & Snowden, 2005),
Psicologia Educacional, (Cvencek, Meltzoff & Greenwald, 2011), Psicologia
Experimental e Neurociência (Stanley, Phelps & Banaji, 2008).
No que diz respeito a Psicologia Social, os estudos têm se concentrado,
especificamente na área de estereótipos e preconceito em diferentes contextos. No que
se refere à homossexualidade, especificamente, Lemm et al (2008) desenvolveram uma
medida implícita para avaliar o preconceito contra homossexuais, a partir desta medida,
indivíduos que têm preconceito frente a homossexuais, nos ensaios do TAI em que
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aparecem as palavras positivas para caracterizar homossexuais, realizaram as atividades
solicitadas mais lentamente, ao passo que foram mais rápidos em responder as
associações entre homossexuais e palavras negativas. Os escores desta medida indicam
uma mensuração automática (espontânea) do preconceito frente a homossexuais isento
de vieses potenciais de respostas e desejabilidade social.
Diante do exposto, tal qual o panorama apresentado anteriormente, o presente
estudo objetiva conhecer as atitudes implícitas frente à homoparentalidade e os seus
correlatos

explícitos.

Especificamente,

favorabilidade/desfavorabilidade

frente

objetivou
a

conhecer

diferentes

o

padrão

configurações

de

familiares,

considerando como objetos atitudinais, os arranjos parentais constituídos por filiação
adotiva, tendo sido manipulado o efeito das seguintes variáveis: faixa etária da criança
adotada (bebê e criança), o sexo e a orientação sexual dos casais adotantes (homem e
mulher heterossexuais e homens e mulheres homossexuais).
8.1. Método
8.1.2. Delineamento e Hipóteses
Tratou-se de estudo quase-experimental, com um delineamento fatorial do tipo
2 (faixa etária da criança adotada [bebê e criança]) x 2 ( sexo dos membros dos arranjos
parentais [masculino e feminino]) x 3 (orientação sexual dos casais adotantes
[heteroparental, homoparental masculino e homoparental feminino]), ou seja, o
delineamento fatorial resultante foi do tipo 2x2x3 . Para tanto, foram considerados dois
conjuntos

principais

de

variáveis:

implícitas

(atitudes

implícitas

frente

à

homoparentalidade) e explícitas (valores humanos e as atitudes explícitas frente à
homoparentalidade). Com base no marco teórico acerca dos temas em questão, nos
resultados dos estudos anteriores da presente tese, e diante dos objetivos mencionados,
foram elaboradas as seguintes hipóteses:
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Hipótese 1. No TAI Heteroparental/ Homoparental, os participantes associarão mais os
arranjos heteroparentais como convencionais, do que os arranjos
homoparentais (constituídos por dois homens ou duas mulheres) quando a
criança adotada for um bebê.
Hipótese 2. No TAI Heteroparental/ Homoparental computadorizado, os participantes
associarão mais os arranjos homoparentais constituídos por duas mulheres
como convencionais do que os arranjos homoparentais constituídos por
dois homens quando a criança adotada for um bebê.
Hipótese 3. No TAI Heteroparental/ Homoparental computadorizado, os participantes
associarão mais os arranjos heteroparentais como convencionais, do que os
arranjos homoparentais (constituídos por dois homens ou duas mulheres)
quando a criança adotada for de idade mais avançada.
Hipótese 4. No TAI Heteroparental/ Homoparental computadorizado, os participantes
associarão mais os arranjos homoparentais constituídos por dois homens
como convencionais do que os arranjos homoparentais constituídos por
duas mulheres quando a criança adotada for de idade mais avançada.
Hipótese 5. As pontuações das medidas explícitas de atitudes negativas frente à
homoparentalidade se correlacionarão positivamente com as atitudes
implícitas frente à homoparentalidade.
Hipótese 6. As pontuações da medida de atitudes implícitas frente à homoparentalidade
se correlacionarão negativamente com os valores da subfunção normativa
quando os arranjos familiares forem homoparentais do sexo masculino e
homossexuais.
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8.1.2. Participantes
Participaram deste estudo 458 indivíduos da população geral, com idade
variando de 12 a 55 anos (M = 22,49; DP = 7,60), sendo a maioria do sexo feminino
(60,5%), heterossexuais (88%), com ensino superior incompleto (56,6%) e católicos
(42,6%). Tratou-se de uma amostra de conveniência (não-probabilística), composta por
pessoas que convidadas se dispuseram a participar do estudo. Dentre o total de
participantes, 90 responderam ao TAI heteroparental – homoparental masculino (bebê);
67 responderam ao TAI heteroparental – homoparental feminino (bebê); 75 ao TAI
homoparental masculino – homoparental feminino (bebê). Enquanto que 71
responderam ao TAI heteroparental – homoparental feminino (criança); 68 responderam
ao TAI homoparental masculino – homoparental feminino (criança); 87 ao TAI
homoparental masculino – homoparental feminino (criança).
8.1.3. Instrumentos
Os participantes responderam a um questionário online que, além de contar com
perguntas de caracterização da amostra (como idade, sexo, orientação sexual e estado
civil), continha medidas explícitas e implícitas que serão descritas a seguir.
 Medidas Explícitas
O questionário contava com a Escala de Atitudes Frente à Homoparentalidade
por Adoção - Reduzida (EAFHA-R) e o Questionário dos Valores Básicos (QVB), como
medidas de autorrelato, já descritas no estudo anterior.
 Medidas Implícitas
TAI

Heteroparental/Homoparental

(bebê).

Esta

é

uma

versão

computadorizada que avalia as atitudes frente à adoção de um bebê por casais
heterossexuais e homossexuais, criada com base no referencial teórico na área. Para

214

tanto, utilizou-se as categorias alvo Heteroparental e Homoparental que foram
representadas por meio de imagens que retratavam casais heterossexuais com um bebê e
casais homossexuais com um bebê, respectivamente. Já as categorias estímulo foram
ilustradas por meio das palavras Convencional (Típico, Normal, Comum, Ajustado) e
Anticonvencional (Atípico, Anormal, Incomum, Desajustado). Foram construídos três
testes distintos. O primeiro era composto por imagens representando as categorias alvo
Heteroparental e Homoparental masculino, isto é, um casal composto por dois homens;
o segundo se utilizou das categorias alvo Heteroparental e Homoparental feminino, ou
seja, um casal composto por duas mulheres; enquanto que o terceiro teste contava com
as categorias Homoparental masculino e Homoparental feminino (Anexo 8).
TAI

Heteroparental/Homoparental

(criança).

Esta

é

uma

versão

computadorizada que avalia as atitudes frente à adoção de uma criança por casais
heterossexuais e homossexuais, que baseia-se no referencial teórico sobre a temática.
Para tanto, utilizou-se as categorias alvo Heteroparental e Homoparental que foram
representadas por meio de imagens que retratavam casais heterossexuais com uma
criança e casais homossexuais com uma criança, respectivamente. Por sua vez, as
categorias estímulo foram ilustradas por meio das palavras Convencional (Típico,
Normal, Comum, Ajustado) e Anticonvencional (Atípico, Anormal, Incomum,
Desajustado). Foram desenvolvidos três testes distintos. O primeiro era formado por
imagens representando as categorias alvo Heteroparental e Homoparental masculino,
ou seja, um casal composto por dois homens; o segundo se utilizou das categorias alvo
Heteroparental e Homoparental feminino, isto é, um casal composto por duas mulheres;
enquanto que o terceiro teste contava com as categorias Homoparental masculino e
Homoparental feminino (Anexo 9).
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8.1.4. Procedimento
Semelhante aos estudos prévios, a coleta de dados deste estudo também foi
realizada via Survey (online). O procedimento de contato e solicitação da participação
das pessoas aconteceu por meio das redes sociais (e.g. Facebook) e e-mail. Esta versão
do questionário ficou disponível por meio da plataforma LimeSurvey, hospedado no
website vvgouveia.net, entre os dias 12 a 30 de dezembro de 2014. Todos os princípios
éticos foram respeitados, em consonância com a Resolução CNS nº 466/12, garantindo
aos respondentes o anonimato de suas respostas, a participação voluntária e a
possibilidade de declínio do preenchimento em qualquer momento sem qualquer
prejuízo. Em média, as pessoas levaram cerca de 30 minutos para concluir sua
participação no estudo.
8.1.5 Análise de dados
A tabulação dos dados e as análises estatísticas foram efetuadas por meio do
programa PASW (versão 18). Foram conduzidas estatísticas descritivas, como análise de
frequência, medidas de tendência central e dispersão e; inferenciais, como correlações r
de Pearson com o intuito de testar as hipóteses formuladas. Foram realizado também
testes de diferenças entre médias (MANOVA) com o intuito de comparar as atitudes em
relação à adoção heteroparenal e homoparental.
Para o cálculo da associação implícita, utilizou-se o escore D que é resultante da
diferença entre a latência de resposta do bloco congruente e incongruente dividido pelo
desvio-padrão de todas as latências de respostas nos dois blocos (Greenwald, Nosek, &
Banaji, 2003). Tal indicador varia de -2 a +2, de modo que valores próximos a -2
refletem uma associação implícita muito forte contrária ao objeto de pesquisa; enquanto
que valores próximos a +2 demonstram uma associação implícita muito forte a favor
deste objeto (Cai, Sriram, Greenwald, & McFarland, 2004). No que diz respeito às
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medidas deste estudo, valores próximos a +2 refletem uma associação implícita muito
forte dos blocos congruentes (heteroparental + convencional/homoparental masculino e
feminino + anticonvencional), já valores próximos a -2 evidenciam uma associação
implícita

muito

forte

do

bloco

incongruente

(heteroparental

+

anticonvencional/homoparental + convencional). No caso da comparação entre casais
homoparental masculino e feminino; valores próximos a +2 refletem uma associação
implícita muito forte dos blocos congruentes (homoparental feminino+convencional/
homoparental masculino + anticonvencional), enquanto valores próximos a -2 indicam
uma associação forte dos blocos incongruentes (homoparental feminino +
anticonvencional/homoparental masculino + convencional). Em relação à força de
associação, valores até 0,15 sugerem não haver uma preferência nítida, isto é, a
diferença entre a latência da associação do bloco congruente e incongruente não se
diferenciam de modo significativo, indicando neutralidade. Por sua vez, valores entre
0,16 e 0,35 demonstram uma preferência baixa; de 0,36 a 0,65, moderada; e acima de
0,65, tem-se uma preferência forte (Gouveia, Mendes, Freire, Freires, & Barbosa,
2014).

8.2. Resultados
A seguir, são apresentados os resultados de seis instrumentos de medidas
implícitas acerca de atitudes frente à adoção de crianças por casais homoparentais: 1)
Heteroparental/Homoparental Masculino (Bebê); 2) Heteroparental/Homoparental
Feminino (Bebê); 3) Homoparental Feminino/Homoparental Homem (Bebê); 4)
Heteroparental/Homoparental Masculino (Criança); 5) Heteroparental/Homoparental
Masculino (Feminino); 6) Homoparental Feminino/Homoparental Homem (Criança). A
fim de facilitar a compreensão do leitor, os achados são apresentados de acordo com os
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tipos de testes, sendo apresentadas estatísticas descritivas (média e desvio padrão) e
inferenciais (análise multivariada de variância e correlações de Pearson). Neste sentido,
inicialmente são apresentados os resultados em que as variáveis manipuladas foram a
faixa etária da criança adotada (bebê), sexo (masculino e feminino) e orientação sexual
(Hetero e Homossexual), dos casais que constituem os arranjos parentais, e em seguida
os correlatos explícitos das atitudes implícitas frente à homoparentalidade.
Posteriormente, são apresentados os resultados em que as variáveis manipuladas foram
a faixa etária da criança adotada (idade mais avançada), sexo (masculino e feminino) e
orientação sexual dos casais que constituem os arranjos parentais (Hetero e
Homoparentais), e em seguida os correlatos explícitos das atitudes implícitas frente à
homoparentalidade.
8.2.1. Heteroparental/Homoparental Masculino (Bebê)
Foram realizadas estatísticas descritivas para avaliar os índices decorrentes das
medidas implícitas de atitudes frente à homoparentalidade por adoção de bebês por
casais hetero e homoparentais (gays). Os resultados podem ser conferidos na Tabela 11.
Tabela 11
Dados descritivos do TAI Heteroparental/Homoparental Masculino (Bebê) versão
computadorizada (convencional/anti-covencional)
Medidas
M
DP
Bloco Congruente
1095,75
231,58
Bloco Incongruente
1329,41
351,05
Escore C
233,66
326,15
Escore D
0,40
0,55
Nota: M = média; DP = desvio padrão.
O TAI apresentou como Bloco Congruente a associação entre as categorias
Heteroparental e Convencional, com latência média de associação de 1095,75 ms (DP =
231,58). O Bloco Incongruente foi identificado na associação entre as palavras
Heteroparental e Anti-convencional, com latência média de associação de 1329,41 ms
(DP = 351,05). Tais médias foram comparadas por meio de Análise Multivariada de
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Variância (MANOVA), verificando que diferem estatisticamente [F (1, 89) = 46,19; p <
0,01]. Por meio da observação do escore D (Greenwald et al., 1998), identificou-se uma
associação de força moderada (M = 0,40, DP = 0,55), indicando uma tendência dos
participantes heteroparentalidade por adoção de bebês por casais heterossexuais, ou
seja, atitudes pouco favoráveis à homoparentalidade por adoção de bebês por casais
homossexuais do sexo masculino. Este resultados corroboraram parcialmente a
Hipótese 1.
8.2.2. Heteroparental/Homoparental Feminino (Bebê)
A seguir, são apresentadas as estatísticas descritivas para avaliar os índices
decorrentes das medidas implícitas de atitudes frente à homoparentalidade por adoção
de bebês por arranjos hetero e homoparentais (lésbicas). Os resultados podem ser
conferidos na Tabela 12.
Tabela 12.
Dados descritivos do TAI Heteroparental/Homoparental Feminino (Bebê) versão
computadorizada (convencional/anti-covencional)
Medidas
M
DP
Bloco Congruente
1042,60
285,76
Bloco Incongruente
1361,43
429,96
Escore C
318,83
364,24
Escore D
0,51
0,49
Nota: M = média; DP = desvio padrão.
Como Bloco Congruente, o TAI apresentou a associação entre as categorias
Heteroparental e Convencional, com latência média de associação de 1042,60 ms (DP =
285,76). O Bloco Incongruente foi identificado na associação entre as palavras
Heteroparental e Anti-convencional, com latência média de associação de 1361,43 ms
(DP = 429,96). Tais médias foram comparadas por meio de Análise Multivariada de
Variância (MANOVA), verificando que diferem estatisticamente [F (1, 66) = 51,33; p <
0,01]. Por meio da observação do escore D (Greenwald et al., 1998), identificou-se uma
associação de força moderada (M = 0,51, DP = 0,49), indicando uma tendência dos
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participantes à heteroparentalidade por adoção de bebês por casais heterossexuais, ou
seja, atitudes pouco favoráveis à homoparentalidade por adoção de bebês por casais
homossexuais

do sexo masculino (lésbicas). Estes resultados, acrescidos os

anteriormente citados corroboram por completo a Hipótese 1, que preconizava a
hipótese heteronormativa em que os arranjos heteroparentais seriam considerados mais
convencionais do que os arranjos homoparentais constituídos tanto por homossexuais
do sexo masculino quanto feminino.
8.2.3. Homoparental Feminino/Homoparental Masculino (Bebê)
A seguir, são apresentadas as estatísticas descritivas para avaliar os índices
decorrentes das medidas implícitas de atitudes frente à homoparentalidade por adoção
de bebês por famílias homoparentais, comparando arranjos constituídos por gays e
lésbicas. Os resultados podem ser conferidos na Tabela 13.
Tabela 13.
Dados descritivos do TAI Homoparental Masculino/Homoparental Feminino (Bebê)
versão computadorizada (convencional/anti-covencional)
Medidas
M
DP
Bloco Congruente
1060,83
314,74
Bloco Incongruente
1297,69
430,58
Escore C
236,86
303,71
Escore D
0,40
0,49
Nota: M = média; DP = desvio padrão.
O TAI apresentou como Bloco Congruente a associação entre as categorias
Homoparental (mulher) e Convencional, com latência média de associação de 1060,83
ms (DP = 314,74). O Bloco Incongruente foi identificado na associação entre as
palavras Homoparental (homem) e Anti-convencional, com latência média de
associação de 1297,69 ms (DP = 430,58). Tais médias foram comparadas por meio de
Análise

Multivariada

de

Variância

(MANOVA),

verificando

que

diferem

estatisticamente [F (1, 74) = 45,61; p < 0,01]. Por meio da observação do escore D
(Greenwald et al., 1998), identificou-se uma associação de força moderada (M = 0,40,
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DP = 0,49), indicando uma tendência dos participantes à homoparentalidade por adoção
de bebês por arranjos familiares homoparentais constituídos por lésbicas, ou seja,
atitudes pouco favoráveis a adoção de bebês por arranjos homoparentais constituídos
por casais homossexuais do sexo masculino. Estes resultados corroboraram a Hipótese
2.
8.2.4 Correlação entre as medidas implícitas e explícitas
Realizou-se uma análise de correlação de Pearson a fim de verificar a relação
entre as medidas implícitas, referentes à adoção de crianças por casais heteros ou
homossxuais (gays), e explícitas. Observou-se que apenas a subfunção normativa se
correlacionou positiva e significativamente (r = 0,23; p < 0,01) com as atitudes
implícitas frente por adoção, indicando que, quanto mais normativa a pessoa é, mais ela
tenderá a associar imagens de adoção de bebês por arranjos familiares heteroparentais
como algo convencional, do que por arranjos homoparentais do sexo masculino, o que
por sua vez, corroborou parcialmente a Hipótese 7.
Em seguida, verificou-se a relação entre as medidas implícitas, referentes a
adoção de bebês por arranjos heteroparentais ou homoparentais (lésbicas), e explícitas, a
partir da mesma análise utilizada anteriormente. Observou-se, unicamente, uma
correlação entre a oposição homoparental explícita e o escore D (r = 0,35; p < 0,01),
indicando que quanto mais a pessoa relaciona adoção de bebês por arranjos familiares
heteroparentais como algo convencional, mais esta pessoa tem oposição a
homoparentalidade. Neste sentido, corrobou-se a Hipótese 6.
E por fim, neste bloco de resultados, realizou-se uma análise de correlação de
Pearson a fim de verificar a relação entre as medidas implícitas referentes à adoção de
bebês por famílias homoparentais masculinos (gays) ou femininas (lésbicas), e
explícitas. Foram observadas correlações entre o escore D e a subfunção normativa (r =
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-0,32; p < 0,01), indicando que, quanto mais normativa a pessoa é, menos ela tenderá a
associar imagens de adoção de crianças por famílias homoparentais (lésbicas) como
algo convencional, do que por famílias homoparentais (gays). Corroborando em sua
totalidade a Hipótese 7.
8.2.5. Heteroparental/Homoparental Masculino (Criança)
Neste momento, buscou-se comparar as atitudes frente à homoparentalidade por
adoção de crianças por arranjos familiares hetero e homoparentais (gays). A seguir, são
apresentadas as estatísticas descritivas para avaliar os índices decorrentes destas
medidas implícitas. Os resultados podem ser conferidos na Tabela 14.
Tabela 14.
Dados descritivos do TAI Heteroparental/Homoparental Masculino (Criança) versão
computadorizada (convencional/anti-covencional)
Medidas
M
DP
Bloco Congruente
1008,65
287,38
Bloco Incongruente
1306,53
436,28
Escore C
297,88
367,47
Escore D
0,50
0,54
Nota: M = média; DP = desvio padrão.
Como Bloco Congruente, o TAI apresentou a associação entre as categorias
Heteroparental e Convencional, com latência média de associação de 1008,65 ms (DP =
287,38). O Bloco Incongruente foi identificado na associação entre as palavras
Heteroparental e Anti-convencional, com latência média de associação de 1306,53 ms
(DP = 436,28). Tais médias foram comparadas por meio de Análise Multivariada de
Variância (MANOVA), verificando que diferem estatisticamente [F (1, 70) = 46,65; p <
0,01]. Por meio da observação do escore D (Greenwald et al., 1998), identificou-se uma
associação de força moderada (M = 0,50, DP = 0,54), indicando uma tendência dos
participantes a adoção de crianças por famílias heteroparentais, ou seja, atitudes pouco
favoráveis a adoção de crianças por famílias heteroparentais gays. Estes resultados
corroboraram a Hipótese 3.
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8.2.6. Heteroparental/Homoparental Feminino (Criança)
A seguir, são apresentadas as estatísticas descritivas para avaliar os índices
decorrentes das medidas implícitas de atitudes frente à homoparentalidade por adoção
de crianças por famílias hetero e homoparentais (lésbicas). Os resultados podem ser
conferidos na Tabela 15.
Tabela 15.
Dados descritivos do TAI Heteroparental/Homoparental Feminino (Criança) versão
computadorizada (convencional/anti-covencional)
Medidas
M
DP
Bloco Congruente
1092,77
351,25
Bloco Incongruente
1023,57
376,02
Escore C
-69,19
247,57
Escore D
-0,14
0,47
Nota: M = média; DP = desvio padrão.
O TAI apresentou como Bloco Congruente a associação entre as categorias
Heteroparental e Convencional, com latência média de associação de 1092,77 ms (DP =
351,25). O Bloco Incongruente foi identificado na associação entre as palavras
Heteroparental e Anti-convencional, com latência média de associação de 1023,57 ms
(DP = 376,02). Tais médias foram comparadas por meio de Análise Multivariada de
Variância (MANOVA), verificando que diferem estatisticamente [F (1, 67) = 5,31; p <
0,05]. Por meio da observação do escore D (Greenwald et al., 1998), identificou-se uma
associação fraca e negativa (M = -0,14, DP = 0,47), indicando uma tendência dos
participantes a adoção de crianças por famílias homoparentais femininas do que
heteroparentais.
8.2.7. Homoparental Feminino/Homoparental Homem (Criança)
Por fim, buscou-se comparar as estatísticas descritivas para avaliar os índices
decorrentes das medidas implícitas de atitudes frente à homoparentalidade por adoção
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de crianças por famílias homoparentais, comparando arranjos constituídos por gays e
lésbicas. Os resultados podem ser conferidos na Tabela 16.
Tabela 16.
Dados descritivos do TAI Homoparental Masculino e Feminino (Criança) versão
computadorizada (convencional/anti-covencional)
Medidas
M
DP
Bloco Congruente
1092,08
324,27
Bloco Incongruente
980,18
289,61
Escore C
-111,89
180,85
Escore D
-0,23
0,32
Nota: M = média; DP = desvio padrão.
Como Bloco Congruente, o TAI apresentou a associação entre as categorias
Homoparental (Feminino) e Convencional, com latência média de associação de
1092,08 ms (DP = 324,27). O Bloco Incongruente foi identificado na associação entre
as palavras Homoparental (Masculino) e Anti-convencional, com latência média de
associação de 980,18 ms (DP = 289,61). Tais médias foram comparadas por meio de
Análise

Multivariada

de

Variância

(MANOVA),

verificando

que

diferem

estatisticamente [F (1, 86) = 33,30; p < 0,01]. Por meio da observação do escore D
(Greenwald et al., 1998), identificou-se uma associação fraca e negativa (M = -0,23, DP
= 0,32), indicando uma tendência dos participantes a adoção de crianças por famílias
homoparentais de gays, mais do que de lésbicas. Estes resultados corroboraram
parcialmente a Hipótese 4.
8.2.8. Correlação entre as medidas implícitas e explícitas
Por meio de análise de correlação de Pearson verificou-se a relação entre as
medidas implícitas referentes a adoção de crianças por famílias heteroparentais ou
homoparentais (gays), e explícitas utilizadas no presente estudo. Foram observadas as
seguintes correlações: aceitação a homoparentalidade: (r = -0,30; p < 0,05), indicando
que quanto mais a pessoa associa adoção de crianças por famílias heteroparentais como
sendo algo convencional, menos ela está propensa a aceitar a homoparentalidade.
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Realizou-se também a mesma análise a fim de verificar a relação entre as
medidas implícitas, referentes a adoção de crianças por famílias heteroparentais ou
homoparentais (lésbicas), e explícitas. Observou-se, unicamente, uma correlação entre o
escore D e os valores da subfunção suprapessoal (r = -0,30; p < 0,01), indicando que
quanto mais a pessoa prioriza os valores de cunho suprapessoal, menos ela ver a adoção
de crianças por famílias heteroparentais como algo convencional.
Por fim, assim como nos resultados anteriores, verificou-se a relação entre as
medidas implícitas, referentes a adoção de crianças por famílias homoparentais
femininas (lésbicas) ou masculinas (gays), e explícitas. Observou-se, unicamente, uma
correlação entre a subfunção realização e o escore D (r = 0,23; p < 0,05), indicando que
quanto mais a pessoa prioriza valores como êxito, poder e prestígio, mais ela relaciona
adoção de bebês por famílias heteroparentais como algo convencional.
8.3. Discussão Parcial
O presente estudo teve como objetivo conhecer as atitudes implícitas frente a
parentalidades e os seus correlatos explícitos. Mais especificamente, objetivou conhecer
o padrão de favorabilidade/desfavorabilidade frente a diferentes configurações
familiares, considerando como objetos atitudinais, os arranjos parentais constituídos por
filiação adotiva. Nesta oportunidade, foram manipuladas as variáveis, faixa etária da
criança adotada, o sexo e a orientação sexual dos casais adotantes. Tendo sido
considerandos

arranjos

constituídos

por

homens

e

mulheres

heterossexuais

(heteroparentais) e homens e mulheres homossexuais (homoparentais).
Confia-se que este objetivo tenha sido alcançado, resguardando-se de antemão as
potenciais limitações cabíveis ao contexto em que foi desenvolvida esta pesquisa que
serão pormenorizadamente apresentadas na discussão geral. Nesta oportunidade foram
elaboradas seis hipótese derivadas do marco teórico da presente tese: (1) no TAI
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Heteroparental/

Homoparental

computadorizado

-

palavras

(convencional/

anticonvencional), os participantes associarão mais os arranjos heteroparentais como
“convencionais”, do que os arranjos homoparentais (constituídos por dois homens ou
duas mulheres) independente das faixas etárias da criança adotada; (2) no TAI
Heteroparental/ Homoparental computadorizado, os participantes associarão mais os
arranjos homoparentais constituídos por duas mulheres como “convencional” do que os
arranjos homoparentais constituídos por dois homens quando a criança adotada for um
bebê; (3) No TAI Heteroparental/ Homoparental computadorizado - palavras
(convencional/ anticonvencional), os participantes associarão mais os arranjos
heteroparentais como “convencionais”, do que os arranjos homoparentais (constituídos
por dois homens ou duas mulheres) quando a criança adotada for de idade mais
avançada. (4) no TAI Heteroparental/ Homoparental computadorizado, os participantes
associarão mais os arranjos homoparentais constituídos por dois homens como
“convencional” do que os arranjos homoparentais constituídos por duas mulheres
quando a criança adotada for de idade mais avançada; (5) as pontuações das medidas
explícita de atitudes negativas frente à homoparentalidade e de atitudes implícitas frente
a parentalidades se correlacionarão positivamente; (6) as pontuações da medida de
atitudes implícitas frente à homoparentalidade se correlacionarão negativamente com
subfunção normativa quando os casais forem homoparentais do sexo masculino e
homossexuais.
Conforme esperado as Hipóteses 1 e 3 foram corroboradas. Os resultados
indicaram que os arranjos heteroparentais constituídos por homens e mulheres de
orientação sexual heterossexual foram considerados como mais convencionais quando
comparados com arranjos homoparentais, constituídos por homens e mulheres de
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orientação sexual homossexual, independente de a filiação adotiva ser da adoção um
bebê ou uma criança de idade mais avançada.
Estes resultados denotam a influência social da heteronormatividade no contexto
da parentalidade, e da referência do modelo tradicional nuclear de família que existe na
sociedade brasileira. Neste sentido, indivíduos orientados pelo endosso da
heteronormatividade apresentam uma tendência a considerar as a heterossexualidade
como a única configuração de relacionamento padrão e normal (Herek & McLemore,
2013; Massey, 2009), e, portanto, aceitável e convencional. Ao passo que consideram os
arranjos familiares que por ventura fujam a esta regra, por sua vez, como disfuncionais e
anticonvencionais, estando assim, violando o padrão heteronormativo e o modelo de
família tradicional e nuclear vigente na sociedade.
Estes achados vão de encontro ao estudo realizado por Costa et al. (2013) acerca
das atitudes frente à adoção homoparental e heteroparental no contexto lusitano.
Embora tenham sido utilizadas medidas explícitas de autorelato, por meio de três
vinhetas, cada uma descrevendo um casal (homossexual masculino, homossexual
feminino ou heterossexual) com as mesmas características sociais, econômicas e
emocionais. Foi verificado, respectivamente, que o casal heterossexual foi avaliado
como mais competente para adotar uma criança e que em arranjos heteroparentais, a
criança teria menos problemas para se ajustar à sociedade e que também sofreria menos
preconceito do que em arranjos homoparentais.
Com relação as Hipóteses 2 e 4, que também foram corroboradas, os resultados
indicaram que os arranjos homoparentais constituídos por duas mulheres foram
considerados mais “convencionais” do que os constituídos por dois homens. Sendo
assim, quando manipulado a configuração familiar dos arranjos homoparentais, os
indivíduos tendem a considerar mais “convencional” um arranjo familiar constituído
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por duas mulheres quando comparados com arranjos constituídos por dois homens
quando a criança adotada é um bebê.
Tais achados também vão de encontro com o estudo realizado por Costa et al.
(2013) citado anteriormente, segundo os quais, depois do casal heteroparental o casal
homossexual feminino foi considerado mais competente para adotar uma criança.
Dentre as três vinhetas apresentadas pelos autores, o casal homossexual masculino foi
avaliado como menos competente em relação aos casais heteroparentais e
homoparentais constituídos por mulheres.
Acrescenta-se ainda que quando foi manipulada a variável idade da criança
adotada os arranjos homoparentais constituído por dois homens foram considerados
mais “convencionais” do que os constituídos por duas mulheres. Tais resultados
indicam que existe uma restrição por parte dos participantes deste estudo em relação a
influência dos pais adotantes no desenvolvimento infantil da criança adotada, uma vez
que quando a criança é um bebê, duas mulheres seriam a melhor opção depois dos
casais heteroparentais. Contudo, quando a criança já se encontra em uma fase de
desenvolvimento mais avançado, ou seja, de certa maneira, livre da influência negativa
dos pais homossexuais, tais arranjos passam a ser uma opção a ser considerada, depois
dos casais heterossexuais, para constituição familiar.
Estes achados corroboram o preconizado por Ferreira (2007), segundo o qual, as
pessoas, em geral heterossexuais, tendem a endossar crenças de que o contato e
proximidade com os homossexuais do sexo masculino poderiam influenciar as crianças
negativamente. E sendo assim, os indivíduos tendem a não aceitar que os homossexuais
ocupem determinadas funções específicas, como cuidadores ou educadores infantis
devido a potencial possibilidade de influência negativa de pais para filhos. Desse modo,
tais

representações

costumam

ser

utilizadas

para

justificar

comportamentos
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preconceituosos e discriminatórios em relação aos homossexuais no contexto da filiação
adotiva.
No que se refere a Hipóteses 5, que foi corroborada, observou-se a influência da
desejabilidade social, ou seja, a propensão ao falseamento das respostas em direção do
que é socialmente aceitável, objetivando a autoaﬁrmação e a aceitação grupal (Furnham,
1986; Seisdedos, 1996) que neste caso em questão é a heteronormatividade. Neste
sentido as medidas explícitas (propensas a desejabilidade social) de atitudes negativas
frente à homoparentalidade se correlacionaram positivamente com as medidas
implícitas (isentas de desejabilidade social) indicando que quanto mais a pessoa associa
adoção de crianças por casais heteroparentais como sendo algo convencional, menos ela
está propensa a aceitar a homoparentalidade. Segundo Costa et al. (2013) estes aspectos
se justificam, pelo fato de apesar do preconceito contra homossexuais não ser a maioria
das vezes explícito, ou seja, manifestado diretamente, evidencia-se que, em geral, a
preferência se dar pelos arranjos familiares que atendem aos papéis tradicionais de
gênero, a saber, àqueles que são construídos e naturalizados pela cultura
heteronormativa.
Finalmente a Hipótese 6, como esperado também foi corroborada. Os resultados
suportam a ideia de uma contextualização axiológica, especificamente, dos valores
normativos, que por sua vez, se correlacionou com as atitudes implícitas frente à
homoparentalidade, indicando que, quanto mais normativa a pessoa é, mais ela tenderá
a associar famílias com adoção de bebês por arranjos heteroparentais como algo
convencional, do que por homoparentais do sexo masculino. Este mesmo padrão
também foi observado quanto aos arranjos homoparentais do sexo feminino que quando
comparados com os arranjos da mesma configuração familiar constituídos por dois
homens são considerados mais convencionais.
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Tais resultados estão em consonância com os pressupostos da teoria
funcionalista dos valores humanos, segunda a qual, os valores normativos representam a
importância de preservar a cultura e as normas convencionais, evidenciando uma
orientação vertical em que a obediência à autoridade é crucial, refletindo a adesão a
normas convencionais (Gouveia, 2012; 2013).
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9. DISCUSSÃO GERAL E CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A parentalidade exercida no âmbito da homossexualidade tem recebido a
denominação de homoparentalidade. Conforme, apresentado anteriormente, o termo é
relativamente recente e tem suscitado críticas por fazer referência à orientação sexual
dos pais. Contudo, esse é o termo usualmente utilizado na maioria dos estudos
dedicados à temática, razão pela qual se justificou o seu emprego na presente tese. A
homoparentalidade remete-se à vontade de uma pessoa de orientação sexual
homossexual ser ou ter a intenção de ser pai ou mãe de uma criança. E, sendo assim,
passou a ser empregada para designar arranjos familiares constituídos por duas pessoas
do mesmo sexo (Cecílio, Scorsolini-Comin & Santos, 2013, Zambrano, 2006).
Apesar dos avanços referentes à legitimação dos direitos relativos à união entre
pessoas do mesmo sexo e a constituição familiar homoparental em diversos países do
mundo, as parentalidades constituídas fora dos arranjos nucleares, ainda têm provocado
questionamentos e confrontos frente ao modelo tradicional de família, em virtude das
tensões e embates decorrentes dos processos sociais, culturais e políticos que
historicamente acompanham as noções de família e sexualidade (Cecílio, ScorsoliniComin, & Santos, 2013). Nesta direção, a partir do estudo das atitudes, em Psicologia
Social, especificamente a partir da definição de Maio e Haddock (2010), este construto
foi operacionalizado na presente tese, que por sua vez, teve como objetivo geral
conhecer os correlatos e preditores das atitudes frente à homoparentalidade, a partir de
variáveis explícitas (atitudes frente à conjugalidade homossexual, valores humanos,
contato e proximidade homoparental e preconceito sexual) e implícitas (atitudes
implícitas frente à homoparentalidade). Para tanto, realizaram-se cinco estudos
independentes, que compuseram a parte empírica, cujos objetivos específicos foram
satisfatoriamente alcançados. Nesta oportunidade, são apresentados os principais
resultados, as limitações potenciais dos estudos empíricos, assim como a propositura de
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estudos futuros que podem ser levados a cabo a partir desta proposta inicial, finalizando
com as considerações finais acerca dos resultados apresentados e possibilidades de
aplicações cabíveis.
9.1. Resultados Principais
Os cinco estudos realizados nesta tese trouxeram contribuições substanciais para
uma melhor compreensão das atitudes frente à homoparentalidade no contexto
brasileiro, principalmente pela escassez de estudos neste âmbito acerca da temática. O
primeiro estudo realizado foi de cunho qualitativo e exploratório, objetivando mapear as
opiniões dos participantes acerca da filiação adotiva por casais homossexuais e do
desenvolvimento

infantil

da

criança

em

arranjos

familiares

homoparentais

(considerando ainda arranjos formados por homens e mulheres homossexuais). Tendo
em vista que conhecer a opinião acerca do contexto da homoparentalidade com crianças
adotadas constitui-se como relevante para também compreender, em alguma medida,
como a sociedade a encara. Como constatado por Pereira et al. (2013), segundo os
quais, o padrão de oposição ao casamento e à adoção de crianças por casais
homossexuais é explicado pelas representações sociais sobre a homossexualidade,
sendo que tais variáveis são mediadas pelo preconceito flagrante.
Em síntese, apesar da natureza exploratória, e da ausência de evidências
empíricas no contexto brasileiro a respeito, os resultados apontaram para uma potencial
aceitação da adoção homoparental, condicionada a um contexto de favorabilidade
emocional, financeira e educacional, ou seja, famílias homoparentais não são
consideradas aptas à adoção de crianças até que provem o contrário e atestem um
contexto de favorabilidade para exercer a parentalidade. Quanto ao desenvolvimento
infantil da criança adotada, este aspecto ainda suscita preocupação no que se refere ao
preconceito inerente à configuração de tais arranjos familiares. Por fim, foram
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identificados elementos que suportam a ideia que arranjos homoparentais constituídos
por duas mulheres tendem a ser mais aceitos socialmente do que constituídos por
homens.
O segundo e terceiro estudo foram de ênfase basicamente psicométrica. Estes
estudos permitiram adaptar e validar para o contexto brasileiro três medidas que
reuniram evidências de validade e precisão, a saber: a Escala de Atitudes Frente à
Conjugalidade Homossexual Revisada (EAFCH-R), a Escala de Atitudes Frente à
Homoparentalidade por Adoção Revisada (EAFHA-R) e a Escala Multidimensional de
Preconceito Sexual (EMPS).
O segundo estudo buscou reunir evidências preliminares de adequação
psicométrica das medidas supracitadas. Com relação à EAFCH-R, os resultados
encontrados possibilitam constatar que esta medida é bifatorial, avaliando disposições
atitudinais de aceitação e oposição frente à conjugalidade homossexual. A estrutura
fatorial, ora encontrada, explica mais de 2/3 da variância total das respostas aos itens,
apresentando índices de consistência interna acima do preconizado como ponto de corte
na literatura (0,70; Nunnally, 1991; Pasquali, 2003;2010).
No que tange à EAFHA-R, verificou-se que sua matriz de correlação entre seus
itens foi adequadamente fatorializável (Tabachinick & Fidell, 2013), indicando um
conjunto de itens satisfatórios. A estrutura de dois fatores, avaliando disposições
atitudinais de aceitação e oposição frente à homoparentalidade por adoção, explicaram
conjuntamente 55% da variância total, bem como todos os coeficientes de consistência
interna estão acima do limiar preconizado. Já em relação à EMPS, a análise fatorial
juntamente com todos os critérios aplicados, demonstrou sua estrutura pentafatorial
explicando 57% da variância total, assim como apresentando índices de consistência
interna todos acima do limiar indicado pela literatura. Em resumo, pode-se afirmar que
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as três medidas ora empregadas reúnem evidências preliminares de validade fatorial e
consistência interna, justificando-se, portanto, a sua utilização em pesquisas futuras que
levem em conta tais construtos.
O estudo anterior permitiu a execução do terceiro estudo, cujo objetivo foi reunir
evidências complementares de validade e precisão mais robustas de tais medidas
empregadas utilizando Modelagem por Equações Estruturais (SEM) por meio de
Análises Fatoriais Confirmatórias (AFCs). No que tange à testagem das estruturas
fatoriais da EAFCH-R e da EAFHA-R, proposta neste estudo, utilizando a técnica de
Análise Fatorial Confirmatória (AFC), os resultados apontam para a corroboração
daquelas delineadas segundo estudo, baseadas nas análises exploratórias.
No entanto, compararam-se os modelos testados tendo em conta a redução de
itens destes dois instrumentos, os índices de ajuste dos modelos observados culminaram
na consideração de modelos reduzidos (parcimoniosos), no entanto com indicadores de
ajuste e fidedignidade que podem ser considerados adequados para o contexto desta
pesquisa. Em relação à EMPS, tendo em conta os resultados obtidos da análise
exploratória, comparou-se o modelo original, heptafatorial com o pentafatorial, ora
encontrado no contexto brasileiro. Os resultados apontaram indicadores de ajuste
consideravelmente superiores para a solução com cinco fatores, sendo um modelo mais
parcimonioso (Byrne, 2010; Hair et al., 2009; Hooper, Coughlan, & Mullen, 2008;
Tabachnick & Fidell, 2013). Em resumo, o objetivo deste estudo tenha foi alcançado,
isto é, comprovaram-se as estruturas fatoriais e foram propostas versões reduzidas,
parcimoniosas e psicometricamente adequadas das medidas empregadas, reunindo
evidências complementares de validade e precisão.
O quarto estudo, do tipo correlacional, objetivou conhecer a relação entre
atitudes frente à homoparentalidade por adoção, valores humanos, preconceito sexual,
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atitudes frente à conjugalidade homossexual e variáveis comportamentais (contato e
proximidade homoparental), e por sua vez, o quanto estas variáveis explicam as atitudes
frente à homoparentalidade por adoção, em um modelo explicativo tomando em conta
as disposições de aceitação e oposição. As hipóteses elaboradas foram corroboradas e os
modelos

explicativos

de

aceitação

e

oposição

homoparental

ajustaram-se

satisfatoriamente aos dados.
Neste sentido, os resultados mostraram que a aceitação homoparental por adoção
é explicada pela resistência a heteronormatividade, pelos valores humanitários e pela
aceitação da conjugalidade homossexual, e estas, por sua vez, explicam a aceitação do
contato homoparental.

Ou seja, indivíduos mais resistentes a conceber a

heterossexualidade como a única orientação sexual normal, guiados por valores
humanitários e propensos a conjugalidade homossexual tendem a aceitar a parentalidade
constituída por homossexuais e ainda aceitar o contato com o contexto homoparental.
A oposição homoparental foi explicada pela aversão a gays e lésbicas, pelo
heterossexismo, valores normativos e oposição à conjugalidade homossexual, e estas,
por sua vez, explicam a oposição ao contato homoparental, ou seja, indivíduos que
experienciam sentimentos de aversão frente a gays e lésbicas, norteiam-se pela
referência da heterossexualidade nas relações familiares e conjugais, que priorizam a
manutenção da sociedade através da tradição e da obediência às regras e ainda que
sejam contrários a conjugalidade homossexual tendem a se opor aos arranjos familiares
constituídos por homossexuais e por sua vez rejeitar o contanto com o contexto
homoparental.
O quinto e último estudo objetivou conhecer as atitudes implícitas frente à
homoparentalidade e os seus correlatos explícitos. Tendo sido manipulado o efeito das
seguintes variáveis: faixa etária da criança adotada (bebê e criança), o sexo e a
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orientação sexual dos casais adotantes (homem e mulher heterossexuais e homens e
mulheres homossexuais).
Os principais resultados indicaram que os arranjos familiares heteroparentais
foram considerados mais convencionais, do que os arranjos homoparentais, tanto os
constituídos por dois homens, quanto por duas mulheres, corroborando a hipótese
heteronormativa independente a idade da criança e da orientação sexual casais dos
arranjos familiares. No entanto, quando foram comparados arranjos familiares
homoparentais entre si, os arranjos constituídos por duas mulheres foram considerados
mais convencionais do que os arranjos familiares constituídos por dois homens quando
a criança adotada foi um bebê. Não obstante, quando a criança adotada foi de idade
mais avançada os participantes associaram os arranjos homoparentais constituídos por
dois homens como mais convencionais do que os arranjos constituídos por duas
mulheres.
Observou-se também a influência da desejabilidade social, ou seja, a propensão
ao falseamento das respostas em direção do que é socialmente aceitável (Furnham,
1986; Seisdedos, 1996) que neste caso em questão é a heteronormatividade. Neste
sentido, as medidas explícitas de atitudes negativas frente à homoparentalidade se
correlacionaram positivamente com as medidas implícitas (isentas de desejabilidade
social) indicando que quanto mais a pessoa associa adoção de crianças por casais
heteroparentais como sendo algo convencional, menos ela está propensa a aceitar a
homoparentalidade. E, por fim, foi corroborada a ideia da contextualização axiológica,
especificamente da subfunção normativa, a qual se correlacionou com as atitudes
implícitas frente à homoparentalidade, indicando que, quanto mais normativa a pessoa
é, mais ela tenderá a associar famílias com adoção de bebês por arranjos heteroparentais
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e homoparentais constituídos por duas mulheres como algo convencional, do que por
homoparentais do sexo masculino.
9.2. Limitações do Estudo
Apesar dos objetivos terem sido satisfatoriamente alcançados e das contribuições
teóricas e empíricas previamente apresentadas acerca dos estudos realizados sobre as
atitudes frente à homoparentalidade na presente tese, não se descartam limitações, dada
a impossibilidade de apreender a totalidade do objeto de estudo em questão. Em
primeiro lugar, ressalta-se que adoção envolve, além dos aspectos psicológicos e sociais
considerados nesta oportunidade, aspectos jurídicos igualmente relevantes que
demandam atenção em estudos que levam em conta esta temática. Neste sentido, apesar
de não terem sido contemplados destaca-se que toda e qualquer discussão a esse
respeito não deve ficar aquém destes aspectos. Contudo, assume-se o compromisso de
considerá-los em outra oportunidade, de maneira mais fragmentada, em função da
amplitude já alcançada neste trabalho.
Outra ponderação, importante de se frisar, é o fato das amostras dos estudos aqui
mencionados apresentarem vieses, uma vez que não foram probabilísticas e foram
coletadas online por meio da internet. Portanto, certamente não são representativas das
populações das quais foram retiradas, restringindo quaisquer possibilidades de
generalizações. Ademais o pesquisador não teve controle das variáveis potencialmente
distratoras do contexto de coleta de dados, em função de a mesma ter ocorrido via
survey. No marco do delineamento (ex post facto e quase-experimental), ressalta-se que
também não foram estabelecidos cuidados para comprovação de variáveis
intervenientes que poderiam estar afetando as relações estabelecidas entre as variáveis
tidas em conta nos estudos. Portanto, demandam-se pesquisas futuras, podendo-se
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utilizar os instrumentos ora empregados de forma a aprofundar o conhecimento acerca
da relação entre os construtos em tela.
Além disso, nesta tese não foram investigadas, especificamente, as pessoas que
tenham adotado crianças, o que se cogita que poderia enriquecer ainda mais esta
proposta com elementos concretos acerca das parentalidades exercidas a partir da
filiação adotiva. Acrescenta-se ainda, o fato de terem sido considerados apenas duas
orientações sexuais (hetero e homossexual) dos casais adotantes, desconsiderando
outras identidades de gênero, tais como travestis e transexuais que têm recebido pouca
visibilidade, por parte da comunidade acadêmica, nos estudos que consideram o
contexto da constituição parental no âmbito nacional e internacional, mas que se
encontram muito presentes em diversas notícias propagadas nos meios de comunicação
em geral. Ainda nesta direção, além da idade da criança adotada, sexo e orientações
sexuais dos pais, julgam-se igualmente importantes de serem consideradas as variáveis
raça e classe social, tanto dos adotantes quanto da criança adotada, em função da
potencial influência destas variáveis nas atitudes frente à homoparentalidade.
Também, destaca-se que apesar de previamente ter sido empregada a expressão
“modelo explicativo”, clarividente está que, excetuando no delineamento experimental,
é impossível, de fato, estabelecer relações de causa-e-efeito entre variáveis. Quando se
propôs modelos explicativos, unicamente se pretendeu transmitir a ideia de que, de
acordo com o modelo elaborado, é plausível pensar em uma sequência temporal de
influência das variáveis, mas sem esgotar outras possibilidades de explicação.
Finalmente, cabe uma ponderação referente ao componente desejabilidade social
inerente as medidas explícitas utilizadas. Mesmo que se tenha elaborado uma medida
implícita que pressupõe diminuir ou anular a reatividade da medida, é importante levar
em conta sua influência em relação aos estudos que abordam tais construtos. Ainda, se
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chama atenção para a escassez de estudos realizados com esta temática, no contexto
brasileiro. Neste sentido, dificultou-se constatar a coerência dos achados descritos com
a literatura científica, tendo que se recorrer a estudos publicados no contexto
internacional.

Contudo, mesmo considerando estas ponderações, confia-se que os

resultados encontrados sejam sólidos, plausíveis, congruentes, importantes e
esclarecedores no que concerne à explicação das atitudes frente à homoparentalidade.
9.3. Direcionamentos Futuros
No que diz despeito de possibilidades de estudos futuros, é supraimportante que
esta pesquisa seja replicada em outros contextos culturais e em outras amostras,
inclusive em grupos de pessoas de arranjos familiares constituídos por adoção de
crianças, observando evidências de validade preditiva das medidas empregadas. Neste
sentido, seria igualmente relevante considerar amostras maiores e mais heterogêneas,
incluindo pessoas de diferentes níveis de escolaridade, classes sociais, religião, raça,
orientações sexuais e identidades de gênero. Inclusive, seria procedente checar a
invariância fatorial destas medidas em diferentes contextos (por exemplo, países em que
o casamento homossexual e a adoção homoparental são legalizados e países que não
dispõe de uma legislação específica a respeito).
Vale ressaltar que embora esta tese represente uma pesquisa de cunho
eminentemente básico, é impossível deixar de reconhecer algumas potenciais
aplicações. Presume-se que estes achados possam orientar ações educativas para tornar
os jovens mais propensos a aceitação da diversidade parental, subsidiando, por
exemplo, possíveis programas de intervenção fundamentados nos valores humanos e na
diminuição do preconceito sexual. Cogita-se que essa proposta seja exequível, uma vez
que estudos longitudinais com adolescentes australianos e estadunidenses apontaram
que de forma geral, a maioria dos participantes apresentou mudança de atitudes em uma
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direção positiva pró arranjos homoparentais (Baunach, 2012; Smith, 2014). Neste
sentido, o presente estudo parece representar uma contribuição à área, favorecendo uma
aproximação mais adequada entre os construtos considerados na presente tese.
9.4. Considerações Finais
Por fim, de forma sumária, conclui-se que as atitudes em relação à
homoparentalidade são acompanhadas por um discurso de aceitação desde que tais
arranjos familiares atestem um contexto de favorabilidade para exercer a parentalidade
neste âmbito. Contudo, observou-se que o preconceito frente a tais arranjos que
confrontam o modelo de família tradicional apresenta-se de maneira velada e
manifestada implicitamente em aspectos como a preocupação com o desenvolvimento
infantil da criança adotada, tendo sido identificados a influência dos papéis sociais de
gênero quanto à paternidade e maternidade homoparental por filiação adotiva.
Constatou-se também que apesar de serem preponderantes, o preconceito sexual
e a rejeição/aceitação do contato e proximidade homoparental, tal padrão atitudinal
passa por uma contextualização axiológica, especificamente, influenciado pelos valores
normativos quanto à rejeição e por valores humanitários em relação à aceitação
homoparental. Outro aspecto relevante identificado nesta tese foi a influência da
orientação heteronormativa frente à configuração dos arranjos familiares, uma vez que o
arranjos heteroparentais foram considerados mais convencionais do que os arranjos
homoparentais tanto constituídos por dois homens ou duas mulheres, independente da
idade da criança adotada e que quando se consideram arranjos homoparentais
constituídos por homossexuais do sexo masculino estes são considerados como os mais
anti-convencionais, e portanto, menos propensos a aceitação social mesmo com avanços
relativos à legitimação de direitos das minorias sexuais encampadas, dentre outros, pelo
judiciário brasileiro.
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Diante do exposto, considera-se necessário que sejam desenvolvidas políticas
públicas voltadas para promoção da aceitação da diversidade parental no Brasil, uma
vez que segundo Zambrano (2006) esta situação ainda é crítica e suscitadora de mitos e
preconceitos, mesmo existindo evidências empíricas que apontam para ausência de
diferenças quanto ao desenvolvimento e socialização de crianças inseridas famílias
hetero ou homoparentais (Bailey, Dobrow, Wolfe & Mikach, 1995; Flak; Ficher;
Masterpasqua, 1995; Golombok; Tasker, 1996; Picazio, 1998; Tarnovski, 2002;
González, 2005, Pereira et. al., 2013), neste sentido este aspecto demanda uma atenção
especial por parte da sociedade civil organizada e pelo Estado.
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Anexo 1: Certião de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos
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Anexo 2. Termo de Consentimento Liver e Esclarecido – TCLE
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CCHLA – DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
DOUTORADO EM PSICOLOGIA SOCIAL
NÚCLEO DE PESQUISA BASES NORMATIVAS DO COMPORTAMENTO SOCIAL
LABORATÓRIO DE PSICOLOGIA SOCIAL EXPERIMENTAL
CEP 58.051-900 – João Pessoa - PB
Tel.: (83) 3216-7924 / Fax: (83) 3216-7064
E-MAIL: leogildo.alves@hotmail.com
HOMEPAGE: vvgouveia.net
Prezado(a) colaborador(a),

Estamos realizando uma pesquisa no contexto brasileiro com o propósito de conhecer as atitudes frente à
homoparentalidades. Para efetivação do estudo, gostaríamos de contar com sua colaboração respondendo
a este questionário. Este estudo tem como objetivo geral conhecer os antecedentes e consequentes das
atitudes frente à adoção de crianças por casais homossexuais. Como possível risco na sua participação,
talvez alguns itens dos instrumentos possam causar algum desconforto psicológico tendo em vista a
natureza da pesquisa. No entanto, como vantagem, destaca-se a possibilidade de suas respostas
permitirem ampliar a discussão sobre essa temática, refletindo o posicionamento da população.
Solicitamos a sua colaboração nesta pesquisa, como também sua autorização para utilizar os dados deste
estudo em trabalhos acadêmicos, teses e publicações científicas. Destaca-se, ainda, que esta pesquisa foi
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos (Protocolo Nº 659.604 – CEP-UFRR).
Esclarecemos que sua participação no estudo é totalmente voluntária e, portanto, você não é obrigado (a)
a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo pesquisador, podendo, a
qualquer momento, desistir de participar. Caso discorde ou se sinta constrangido em responder, você pode
declinar da pesquisa a qualquer momento.
Não obstante, sua participação é muito importante para nós, assim gostaríamos que colaborasse
respondendo todo o questionário. Visando assegurar sua participação, indicamos que este estudo é
anônimo e confidencial, sendo as respostas dos participantes apenas consideradas em seu conjunto.
Em média, serão necessários 15 minutos para concluir sua participação nesta pesquisa. Vale ressaltar que,
caso precise interromper o preenchimento, este pode ser retomado posteriormente desde que você não
apague seu histórico de navegação.
Por fim, antes de prosseguir, de acordo com o disposto na resolução 466/12 do Conselho Nacional de
Saúde, faz-se necessário documentar seu consentimento como a seguir se indica. Desde logo, caso
necessite, colocamos-nos à sua inteira disposição no endereço acima para esclarecer qualquer dúvida.
Atenciosamente,
Leogildo Alves Freires (Doutorando)
Prof. Dr. Valdiney Veloso Gouveia (Orientador)
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE
Apertando na tecla "Próximo", estarei concordando em participar do estudo acima mencionado, sob a
coordenação dos pesquisadores Leogildo A. Freires e Prof. Dr. Valdiney Veloso Gouveia.
Estou ciente de que os dados, no seu conjunto, poderão ser utilizados para fins acadêmicos e científicos.
Em caso de maiores esclarecimentos, poderei contatar o responsáveis por este estudo por telefone [(95)
98105-3133], ou emails (leogildo.alves@hotmail.com/vvgouveia@gmail.com).
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Anexo 3. Escala de Atitudes Frente à Conjugalidade Homossexual - Reduzida
(EAFCH-R)

Discordo totalmente

Discordo muito

Discordo

Indeciso

Concordo

Concordo muito

Concordo totalmente

INSTRUÇÔES.
Indique
seu
grau
de
concordância/discordância com as afirmações a seguir. Ao
lado de cada afirmação, escolha um número que melhor
expressa a sua opinião, de acordo com a escala de resposta
abaixo. Saiba que quanto maior o número, maior será sua
concordância. Portanto, se escolher 1 significará que você
discorda totalmente com o que é afirmado, ao passo que se
escolher o 7 estará concordando totalmente. Você poderá
usar qualquer número entre 1 e 7, segundo seu grau de
concordância/discordância.

01. O casamento homossexual é um pecado segundo
as leis de Deus.

1

2

3

4

5

6

7

02. O amor é fundamental para o casamento entre
heterossexuais ou homossexuais.

1

2

3

4

5

6

7

03. Deus não aceitaria o casamento entre pessoas do
mesmo sexo.

1

2

3

4

5

6

7

04. Os homossexuais devem ter direito à pensão e
herança nas relações estáveis.

1

2

3

4

5

6

7

05. Aceitar o casamento homossexual é banalizar um
desvio de gênero.

1

2

3

4

5

6

7

06. Se duas pessoas se amam, elas têm o direito de
casarem independente do sexo.

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

07. O direito à pensão e à herança de um casal
homossexual deve ser igual ao de um casal
heterossexual.
08. A pessoa tem o direito de escolher o sexo do(a)
parceiro(a) com quem deseja se casar.

274

Anexo 4. Escala de Atitudes Frente à Homoparentalidade por Adoção - Reduzida
(EAFHA-R).

Discordo Muito

Discordo
Indeciso

Concordo

Concordo muito

Concordo Totalmente

01. Um menino adotado por lésbicas se tornará gay pela falta
de um referencial masculino em casa.

Discordo Totalmente

INSTRUÇÕES. Indique seu grau de concordância/discordância com
as afirmações a seguir. Ao lado de cada afirmação, escolha um
número que melhor expressa a sua opinião, de acordo com a escala
de resposta abaixo. Saiba que quanto maior o número, maior será sua
concordância. Portanto, se escolher 1 significará que você discorda
totalmente com o que é afirmado, ao passo que se escolher o 7 estará
concordando totalmente. Você poderá usar qualquer número entre 1 e
7, segundo seu grau de concordância/discordância

1

2

3 4

5

6

7

2

3 4 5

6

7

2

3 4 5

6

7

04. Uma criança adotada por lésbicas no futuro terá medo de
1
homens.

2

3 4 5

6

7

05. Um menino criado por um casal de gays terá medo de
1
mulheres no futuro.

2

3 4 5

6

7

06. Em um lar formado por homossexuais onde existe muito
1
diálogo, a criança adotada não guardará traumas de infância.

2

3 4 5

6

7

07. Uma criança educada com os valores morais em uma
1
família homoparental será um adulto adaptado socialmente.

2

3 4 5

6

7

08. Casais homossexuais têm condições emocionais de oferecer
1
lares dignos para crianças.

2

3 4 5

6

7

2

3 4 5

6

7

2

3 4 5

6

7

02. Uma criança criada por gays apresentará inseguranças e
1
problemas psicológicos pela falta da figura materna.
03. Se o casal homossexual é formado por duas pessoas
ajustadas psicologicamente, a criança se desenvolverá 1
normalmente.

09. Devido aos homossexuais serem mais promíscuos, uma
criança adotada por gays ou lésbicas futuramente também será 1
promiscua.
10. Um (a) jovem adotado(a) por homossexuais ao chegar na
adolescência questionará a orientação sexual dos adotantes 1
(gays ou lésbicas) e provavelmente se tornará um delinquente.
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Anexo 5. Escala Multidimensional de Preconceito Sexual (EMPS).
INSTRUÇÔES. Indique seu grau de concordância com as afirmações abaixo. Circule a nota que
melhor expressa a sua opinião. Quanto maior for a nota, maior será a sua concordância, sendo 1 a
nota que indica a sua discordância total e 5 a nota que não indica a sua concordância total.
1

2

Discordo Totalmente

Discordo

3

4

Indiferente Concordo

5
Concordo Totalmente

1. O comportamento homossexual entre dois homens é simplesmente errado.
2. Se duas pessoas realmente se amam, então não deveria importar se são um homem e
uma mulher, duas mulheres ou dois homens.
3. É importante que gays e lésbicas sigam seus sentimentos e desejos.
4. A ideia de um casamento homossexual masculino me parece ridícula.
5. Em média, as pessoas da nossa sociedade tratam os gays e os heterossexuais igualmente.
6. A maioria das lésbicas e gays não sofrem mais de discriminação.
7. A sociedade alcançou o ponto onde gays e heterossexuais têm oportunidades iguais de
crescimento.
8. É raro ver gays e lésbicas sendo tratados de forma homofóbica na televisão.
9. A discriminação contra gays e lésbicas não é mais um problema no Brasil.
10. Lésbicas e gays muitas vezes perdem bons empregos devido à discriminação.
11. Muitas lésbicas e gays ainda perdem o emprego e promoções devido à sua orientação
sexual.
12. Eu tentaria evitar contato com um gay.
13. Ficaria chateado se descobrisse que fiquei sozinho com um gay.
14. Penso que gays são nojentos.
15. Gays não podem ter comportamentos masculinos.
16. Lésbicas não são mulheres de verdade.
17. Tento evitar contato com lésbicas.
18. Ficaria chateado (a) se descobrisse que fiquei sozinho(a) com uma lésbica.
19. Se minha filha dissesse que talvez seja lésbica, eu a encorajaria a explorar este aspecto
dela.
20. Se meu filho dissesse que talvez seja gay, eu a encorajaria a explorar este aspecto dele.
21. Vejo o movimento gay e lésbico como algo positivo.
22. Sinto-me limitado pelo rótulo de gênero que as pessoas atribuem a mim.
23. Sinto-me limitado pelo rótulo sexual que as pessoas atribuem a mim.
24. Sinto-me limitado pelos comportamentos sexuais que são esperados de mim.
25. Sinto-me limitado pelas regras e normas sexuais da sociedade.
26. Sinto-me limitado pelas expectativas que as pessoas têm de mim em função do meu
gênero.
27. Preocupo-me quanto a privilégios que recebo da sociedade em função da minha
orientação sexual.
28. Acredito que a maioria das pessoas e basicamente bissexual.
29. Os gays são mais acessíveis emocionalmente do que os homens heterossexuais.
30. Ser gay pode fazer um homem mais compassivo.
31. Homens heterossexuais tem muito o que aprender com os gays sobre moda.
32. Homens gays são mais criativos que os heterossexuais.
33. Ser lésbica pode fazer uma mulher mais autossuficiente.
34. As lésbicas têm muito o que ensinar a outras mulheres sobre ser independente.
35. Penso que as lésbicas são mais disponíveis emocionalmente que as outras mulheres.

1
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4

5

1
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3

4
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3
3
3
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4
4
4
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5
5
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4
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2
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3
3
3

4
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4
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4
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1
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3
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2
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Anexo 6. Questionário dos Valores Básicos (QVB).
INSTRUÇÕES. Por favor, leia atentamente a lista de valores descritos a seguir,
considerando seu conteúdo. Utilizando a escala de resposta abaixo, indique com um
número ao lado de cada valor o grau de importância que este tem como um princípio
que guia sua vida.
1
Totalmente
não
importante

2

3

Não
importante

Pouco
importante

4
5
6
Mais ou
Muito
menos
Importante
importante
importante

7
Totalmente
importante

01.____APOIO SOCIAL. Obter ajuda quando a necessite; sentir que não está só no
mundo.
02.____ÊXITO. Obter o que se propõe; ser eficiente em tudo que faz.
03.____PODER. Ter poder para influenciar os outros e controlar decisões; ser o chefe
de uma equipe.
04.____CONHECIMENTO. Procurar notícias atualizadas sobre assuntos pouco
conhecidos; tentar descobrir coisas novas sobre o mundo.
05.____EMOÇÃO. Desfrutar desafiando o perigo; buscar aventuras.
06.____ESTABILIDADE PESSOAL. Ter certeza de que amanhã terá tudo o que tem
hoje; ter uma vida organizada e planificada.
07.____AFETIVIDADE. Ter uma relação de afeto profunda e duradoura; ter alguém
para compartilhar seus êxitos e fracassos.
08.____RELIGIOSIDADE. Crer em Deus como o salvador da humanidade; cumprir a
vontade de Deus.
09.____SAÚDE. Preocupar-se com sua saúde antes de ficar doente; não estar física ou
mentalmente enfermo.
10.____PRAZER. Desfrutar da vida; satisfazer todos os seus desejos.
11.____PRESTÍGIO. Saber que muita gente lhe conhece e admira; quando velho
receber uma homenagem por suas contribuições.
12.____OBEDIÊNCIA. Cumprir seus deveres e obrigações do dia a dia; respeitar aos
seus pais e aos mais velhos.
13.____ SEXUALIDADE. Ter relações sexuais; obter prazer sexual.
14.____CONVIVÊNCIA. Conviver diariamente com os vizinhos; fazer parte de algum
grupo, como social ou esportivo.
15.____BELEZA. Ser capaz de apreciar o melhor da arte, música e literatura; ir a
museus ou exposições onde possa ver coisas belas.
16.____TRADIÇÃO. Seguir as normas sociais do seu país; respeitar as tradições da
sua sociedade.
17.____SOBREVIVÊNCIA. Ter água, comida e poder dormir bem todos os dias; viver
em um lugar com abundância de alimentos.
18.____MATURIDADE. Sentir que conseguiu alcançar seus propósitos na vida;
desenvolver todas as suas capacidades.
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Anexo 7. Questionário Sociodemográfico
02. Sexo:  Masculino

01. Idade ______ anos

 Feminino

03. Qual sua cidade/estado/País?
Cidade:______________
Estado: __________________
País:_____________________.
04. Qual orientação sexual faz parte da sua identidade sexual? Em caso de mais de uma
orientação, por favor, levar em consideração aquela que em maior intensidade é
definidora, pelo menos neste momento da sua sexualidade.
 Heterossexual

 Homossexual

 Bissexual

 Outra

(Especifique ______________).
05. Qual é o seu grau de escolaridade?
 Não Estudou

 Ensino Fundamental

 Ensino Fundamental

Incompleto
 Ensino Médio

 Ensino Médio Completo  Ensino Superior Incompleto

 Ensino Superior Complet  Pós Graduação
06. Qual sua orientação religiosa/espiritual?
 Católica  Evangélica  Espírita  Agnóstico  Ateu  Outra (_________)
07. Que importância tem a religião na sua vida? (Circule).
Não é importante

1

2

3

4

5

É muito Importante

08. Em comparação com as pessoas da sua cidade, você diria que sua família é da
(circule):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Classe baixa
Classe média
Classe alta
09. Por favor, indique o quão disposto(a) você estaria a matricular seu(sua) filho(a) em
uma escola que tenha filhos(as) adotivos(as) de casais homossexuais?
Nada Disposto

1

2

3

4

5

Muito Disposto

10. Por favor, indique no espaço a seguir o quanto você aceitaria/rejeitaria a amizade de
seu (sua) filho(a) com crianças adotadas por casais homossexuais
Totalmente
Inaceitável

1

2

3

4

5

Totalmente
Aceitável

AGRADECEMOS SUA PARTICIPAÇÃO!
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Anexo 8. TAI Heteroparental/Homoparental (bebê de colo)
TAI TAI Heteroparental/Homoparental (bebê de colo) Teste 1
Convencional
Anticonvencional
Típico

Atípico

Normal

Anormal

Comum

Incomum

Ajustado

Desajustado
Heteroparentais

Homoparentais
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TAI TAI Heteroparental/Homoparental (bebê de colo) Teste 2.
Convencional
Anticonvencional
Típico

Atípico

Normal

Anormal

Comum

Incomum

Ajustado

Desajustado
Heteroparentais

Homoparentais
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TAI TAI Heteroparental/Homoparental (bebê de colo) Teste 3.
Convencional
Anticonvencional
Típico

Atípico

Normal

Anormal

Comum

Incomum

Ajustado

Desajustado
Família Lésbica

Família Gay

281

Anexo 9. TAI Heteroparental/Homoparental (criança)
TAI TAI Heteroparental/Homoparental (criança) Teste 4.
Convencional
Anticonvencional
Típico

Atípico

Normal

Anormal

Comum

Incomum

Ajustado

Desajustado
Heteroparentais

Homoparentais
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TAI TAI Heteroparental/Homoparental (criança) Teste 5.
Convencional
Anticonvencional
Típico

Atípico

Normal

Anormal

Comum

Incomum

Ajustado

Desajustado
Heteroparentais

Homoparentais
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TAI TAI Heteroparental/Homoparental (criança) Teste 6.
Convencional
Anticonvencional
Típico

Atípico

Normal

Anormal

Comum

Incomum

Ajustado

Desajustado
Família Lésbica

Família Gay
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