
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: COMPARAÇÃO DA ATITUDE DE FUTUROS PROFISSIONAIS DE PSICOLOGIA E DIREITO EM
RELAÇÃO À ADOÇÃO HOMOAFETIVA
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: PSICOLOGIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEUINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): GABRIELLA OLIVEIRA PEREIRA, CAMILLA BRANDÃO DE MOURA, MICHELLE DE
JESUS DIAS, STEPHANNI BIRINDELLI PAGOTTO, TAMIRIS OLIVEIRA CARVALHO
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): CLÁUDIA BORIM DA SILVAORIENTADOR(ES): 



1.  RESUMO 

  

O presente estudo traz uma comparação entre as atitudes de estudantes 

universitários em fase final dos cursos de direito e psicologia em relação à adoção 

de crianças por casais homossexuais. Foram participantes da pesquisa 79 

estudantes concluintes do curso de Psicologia (n=53) e do curso de Direito (n=26), 

visto que esses estudantes serão os futuros profissionais das áreas responsáveis 

por cuidar dos processos de adoção no Brasil. Para a pesquisa foi utilizado um 

questionário sóciodemográfico e a escala EAACH – Escala de Atitudes Face à 

Adoção de Crianças por Homossexuais, validada por Falcão (2004). A coleta de 

dados foi realizada em sala aula, na qual os participantes, após lerem e 

concordarem com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, responderam o 

questionário e a escala de forma individual. Ainda que este tema seja considerado 

um “tabu”, foram observados comportamentos muito favoráveis à adoção de 

crianças por casais homossexuais em toda a amostra, mas diferenças significativas 

foram observadas, sendo o gênero masculino, os solteiros, os ateus e os sem 

religião mais favoráveis à adoção. Embora a amostra seja pequena e não permita a 

generalização dos dados, os resultados são animadores, pois estamos diante de 

futuros profissionais dispostos a respeitar e tolerar a diversidade no convívio em 

sociedade, na busca de um futuro melhor para crianças com estórias já tão tristes de 

vida. 

  

Palavras chaves: adoção, homossexualidade, preconceito. 

  

2. INTRODUÇÃO 

  

O presente estudo visa essencialmente conhecer os níveis de aceitação-

rejeição por parte de estudantes do ensino superior quanto à adoção de crianças por 

casais homossexuais. O estabelecimento deste objetivo foi motivado pela afirmação 

de Falcão (2004) sobre a influência do preconceito contra tal minoria na aceitação ou 

rejeição da sociedade em relação à adoção de filhos. 

Dessa forma, podemos dizer que o preconceito expressa principalmente um 

posicionamento negativo frente a um grupo social, uma minoria, também pressupõe, 

como o seu nome já indica, "pré-julgamento" negativos sobre os membros de uma 



raça ou religião ou sobre os ocupantes de qualquer outro setor social (Jones,1972). 

Conforme Alarcão (2000), “o maior risco para estas famílias [homoparentais] está na 

atitude segregadora da sociedade heterossexual” (p. 230), todavia, para que uma 

criança se desenvolva de forma benéfica, é necessário que os pais/mães 

homossexuais a auxiliem a desenvolver meios de lidar com o preconceito e os 

comportamentos homofóbicos, que poderão ter de enfrentar (Cardeira, 2012). 

No Brasil, o preconceito tem sido estudado como uma característica 

psicológica do indivíduo: uma frustração reprimida e deslocada para grupos mais 

fracos (Lacerda, Pereira & Camino, 2002). No entanto, o preconceito racial e étnico 

tem sido um dos temas mais ativamente pesquisados na área da Psicologia Social, 

porém o preconceito contra homossexuais não têm recebido a mesma atenção 

(Fleury & Torres, 2007). 

Castro, Abramovay e Silva (2004) apontam a necessidade de pesquisadores 

da Psicologia Social se dedicarem mais ao estudo do preconceito contra os 

homossexuais. Os autores desenvolveram uma pesquisa em 14 capitais brasileiras 

que revelou que 25% dos estudantes pesquisados não gostariam de ter um colega 

de classe homossexual. E ao longo da pesquisa, foi questionado se consideravam a 

homossexualidade uma doença. As respostas obtidas revelaram que 18% de 

goianienses e 11,9% de porto-alegrenses acreditam que a homossexualidade é uma 

doença, configurando esses percentuais como os maiores índices do país. Essa 

pesquisa também constatou que 33% dos pais de alunos goianos não gostariam que 

os filhos tivessem colegas de sala homossexuais. 

Os dados acima apontam a presença de um esquema social discriminatório 

contra o homossexual na sociedade brasileira. Contudo os poucos trabalhos sobre o 

preconceito e a discriminação contra homossexuais realizados no Brasil (Falcão, 

2004; Lacerda et al., 2002; Pereira, 2004) apresentam resultados que apontam a 

expressão flagrante do preconceito contra os homossexuais, ou seja, mais aberta e 

mais direta, menos preocupada em atender às normas do igualitarismo (Fleury & 

Torres, 2007). 

Podemos notar que tais preconceitos e a falta de estudos sobre o tema 

acabam acarretando em uma influência negativa perante adoção de crianças por 

casais homoafetivos de acordo com Pereira, Torres, Falcão e Pereira (2013). No 

entanto a partir do reconhecimento do estatuto legal das uniões entre pessoas do 

mesmo sexo em diversas partes do mundo, abriu-se espaço para o desenvolvimento 



dos primeiros estudos na área, buscando notadamente compreender a implicação 

da homoparentalidade na criação e no desenvolvimento dos filhos (Barrett & Tasker, 

2001) 

É válido ressaltar que, atualmente, no Brasil, a Psicologia tem uma 

Resolução do Conselho Federal de Psicologia (CFP) aprovada no ano de 1999 que 

estabelece que a homossexualidade não constitui doença, distúrbio ou perversão e 

que os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização de 

comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotarão ação coercitiva tendente a 

orientar homossexuais para tratamentos não solicitados (Toledo & Pinaf, 2012). 

No entanto, há uma premissa que dificulta a adoção por casais 

homoafetivos: de que a criança sofreria prejuízos em seu desenvolvimento em 

relação aos processos de identificação e constituição de sua identidade, devido à 

ausência de referências paterna ou materna (Cecílio, Comin & Santos, 2013). Já o 

estudo de Brooks e Goldberg (2001, citados por Cardeira, 2012), revela que os pais 

homossexuais são pessoas que podem oferecer um lar seguro para qualquer 

criança que está à espera de um lar. Nesse sentido, estes especialistas defendem 

que o foco principal deve ser o de os pais poderem ou não oferecerem um lugar 

seguro e uma boa educação e não a orientação sexual destes. 

  

3. OBJETIVOS 

  

O presente estudo teve como objetivo principal avaliar e comparar a atitude 

de aceitação ou rejeição quanto à adoção de crianças por casais homoafetivos dos 

alunos concluintes dos cursos de Psicologia e Direito de uma universidade particular 

de São Paulo. 

Como objetivos específicos, foram comparadas as atitudes dos alunos em 

relação ao gênero, à religiosidade, ao estado civil e correlacionadas as atitudes com 

a idade. 

  

4. METODOLOGIA 

  

Este estudo é caracterizado como uma pesquisa de campo descritiva-

correlacional, sendo estabelecidas relações entre os resultados e as variáveis 

propostas; transversal, onde é executada com dois grupos diferentes em um curto 



espaço de tempo; De característica quantitativa, pois emprega-se números 

matemáticos para representação de fenômenos de interesse, tornando viável o 

emprego de procedimentos de análise estatística (Gil, 2010). 

  

5. DESENVOLVIMENTO 

  

Participaram desta pesquisa 53 estudantes quintanistas dos cursos de 

Psicologia e 26 do curso de Direito, de uma universidade particular da cidade de São 

Paulo. 

Foi utilizado um questionário sociodemográfico, que inclui idade, gênero, 

estado civil, crença em Deus e o grau da religiosidade dos participantes e a Escala 

de Atitudes Face à Adoção de Crianças por Homossexuais (EAACH) que foi 

construída por Falcão (2004) inicialmente com 37 itens, porém após o estudo de 

validação, 7 itens tiveram carga fatorial baixa e foram excluídos, sendo assim 

ficando apenas com 30 itens que representam um único fator bipolar (aceitação ou 

rejeição), que foi utilizada neste trabalho. 

A escala é do tipo Likert, em que o nível de Aceitação/Rejeição é assinalado 

numa escala que varia de 1 discordo totalmente a 7 como concordo totalmente. No 

entanto, após a obtenção dos resultados foi necessário inverter a pontuação das 

afirmativas negativas para que fosse feita a soma da pontuação. Desta maneira, 

conforme o relato de Falcão (2004) “Após a inversão dos itens cujo conteúdo era 

contrário à adoção por casais homossexuais, a direção da escala ficou então no 

sentido que, quanto maior a média, maior a concordância com a adoção de criança 

por homossexuais” (p.109). 

Para a realização da pesquisa foram concedidas autorizações das 

coordenações de Direito e de Psicologia para a coleta de dados ser feita com uma 

turma de quinto ano de cada curso, e aprovação pelo  Comitê de Ética
1

. E dessa 

forma, a pesquisa foi realizada em sala de aula, na qual os instrumentos foram 

aplicados pelos próprios pesquisadores, que assim explicaram os objetivos da 

pesquisa. Os alunos que concordaram em participar assinaram um TCLE (Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido) e logo após receberam o questionário 

                                                 
1
  CEP, parecer n°: 2.068.719 e CAAE: 68226717.8.0000.0089. 



sociodemográfico e a escala EAACH para responderem individualmente, tendo 

como duração média 20 minutos. 

Para a análise de dados foi efetuado o tratamento estatístico dos dados no 

programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) na versão 21. A partir 

dos resultados foi feita a soma da pontuação total da Escala de Atitudes após a 

inversão das afirmativas negativas. E assim, para responder aos objetivos 

específicos, foram utilizados os testes t, Anova e correlação linear de Pearson, com 

nível de significância  de 5%. 

  

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

A pontuação na escala poderia variar entre 30 e 210 pontos (com um ponto 

médio de 120 pontos), sendo que quanto maior a pontuação, maior a concordância 

com a adoção de criança por homossexuais. Na amostra toda, a média da 

pontuação na escala foi 181,3 (DP=20,8), muito acima do ponto médio e indicando 

uma tendência forte de aceitação por parte destes graduandos da adoção. 

Ao comparar estas atitudes por curso, não houve diferença 

estatisticamente significativa como é possível observar na Tabela 1, contrariando 

nossa hipótese inicial em que era esperada uma rejeição maior por parte do curso 

de Direito, do mesmo modo que citado por Falcão (2004), “na pesquisa de 

Figueirêdo (2003) os profissionais do direito foram os que menos aceitaram a 

adoção pelo casal homossexual” (p.146). É importante ressaltar a significância 

destes cursos para com a adoção homoafetiva, considerando que serão 

profissionais ligados diretamente aos encargos de uma possível adoção, devendo 

garantir a imparcialidade diante de seus valores ou crenças, visando, acima de tudo, 

o melhor interesse da criança a ser adotada, independente da formação ou 

orientação sexual de sua possível família substituta. 

Ainda na Tabela 1 é possível verificar que há diferença significativa entre os 

gêneros feminino e masculino, no qual o gênero feminino se mostra mais propenso à 

rejeição da adoção por casais homossexuais e que há uma diferença 

estatisticamente significativa em relação ao estado civil, ou seja, que os indivíduos 

com a experiência de casado (que corresponde aos indivíduos divorciados, viúvos e 

casados) apresentam uma rejeição maior a adoção de crianças por homossexuais 

do que os solteiros. Estes dados corroboram com os resultados de Cardeira (2012), 



que diz que a rejeição é maior nos participantes casados, seguindo-se dos 

divorciados/separados e, por último, os solteiros. 

  

Tabela 1 

Média, desvio padrão e teste t da comparação entre Cursos,Género e Estado civil.  

Comparação 

entre 

Grupos N M DP t* P 

Curso Direito 26 180,3 26,6   

-0,238 

  

0,813 

Psicologia 53 181,7 17,4 

Gênero Feminino 69 179,5 20,2   

1,975 

  

0,026 

Masculino 10 193,2 21,1 

Estado civil Solteiro 66 183,7 17,9   

2,458 

  

  

0,016 

  
Experiência de 

casado 

13 168,7 29,1 

t= teste t de Student para grupos independentes, unicaudal;           

  

Em relação ao grau de religiosidade um dos participantes deixou de 

responder essa questão. Entretanto, como podemos observar na Tabela 2, os 

resultados mostram que não há diferença estatisticamente significativa entre o grau 

de religiosidade e as atitudes de aceitação ou rejeição frente a adoção por casais 

homoafetivos, ou seja, sendo nada religioso ou muito religioso isso não afetará a 

atitude de aceitação ou rejeição diante da adoção homoafetiva, destoando do estudo 

de Cardeira (2012), “Para o fator Aceitação, verificamos que quanto maior a crença 

em Deus e o grau de religiosidade, menor é a aceitação da adoção por casais 

homossexuais”(p.37). 

Tabela 2 

Média, desvio padrão e Anova do Grau de religiosidade. 

Grau de religiosidade N M DP F P 

Nada religiosa 13 189,3 20,3     

Pouco religiosa 18 182,1 17,7     

Moderadamente religiosa 34 182,0 19,2 2,141 0,102 



Muito religiosa 13 169,5 26,3     

Total 78 181,2 20,8     

  

Foi verificado que não houve diferença significativa entre as afirmativas 

sobre a crença em Deus; Não acredito, mas já acreditei (M=194,0 DP=17,3), Agora 

acredito, mas antes não acreditava (M=167,6 DP= 33,3), Sempre acreditei (M=179,9 

DP=20,2) segundo a Análise de variância (ANOVA) [F(2,75)=2,547 p=0,085]. 

Quanto aos tipos de religião como mostra a Tabela 3 pode-se notar uma 

diferença estatisticamente significativa, sendo que Ateus e sem religião apresentam 

maior aceitação em relação a adoção por casais homoafetivos, já os Evangélicos 

apresentam a maior rejeição. Estes resultados concordam com os obtidos por                                

Cardeira (2012), “para o fator Aceitação as médias são maiores para os ateus, 

seguindo-se os sem religião; os católicos e os que professam outra religião são os 

que pontuam menos em termos de aceitação”(p.39).  Embora a tendência geral de 

todos os participantes, independente da religião, serem mais favoráveis à adoção, 

este resultado requer atenção, dado que trata-se de futuros profissionais que 

poderão tratar diretamente este assunto, necessitando assim buscar uma 

imparcialidade,  uma vez que este valor moral pode influenciar a decisão diante da 

atitude de uma adoção homoafetiva, considerando que muitas religiões conceituam 

a homossexualidade como algo imoral, desconsiderando o ser humano como um 

todo, reduzindo-o a sua orientação sexual de forma preconceituosa. 

  

Tabela 3 

Média, desvio padrão e Anova dos Tipos de religiosidade.  

Tipos de religião N M DP F P 

Ateu 4 197,5 11,1   

  

  

  

  

  

3,216 

  

  

  

  

  

  

0,008 

Evangélico 16 163,7 25,9 

Católico 27 182,9 19,3 

Espírita 9 182,7 10,7 



Umbandistas 2 196,5 9,1 

Sem religião 16 187,1 17,5 

Outros 4 190,3 15,3     

Total 77 181,2 21,0     

  

Não houve correlação linear significativa entre a pontuação de atitudes de 

aceitação e rejeição com a idade [r (77) = -0,123 p = 0,282], indicando assim, que a 

idade de um indivíduo não interfere nas suas atitudes de rejeição ou aceitação em 

relação a adoção de crianças por casais homoafetivos. Este resultado mais uma vez 

contraria nossa hipótese inicial de que participantes mais jovens teriam um nível 

maior de aceitação, mas pode-se dever pelo fato de que 90% da amostra tinha entre 

21 e 30 anos. Corroborando com a nossa hipótese e opondo-se ao resultado desta 

investigação há a dissertação de Cardeira (2012) que contava com participantes 

entre um mínimo de 17 e um máximo de 60 anos, “considerando o fator Aceitação, 

constatamos que quanto maior a idade, menor é a aceitação da adoção por casais 

homossexuais. (...) Inversamente com a dimensão Rejeição a relação é positiva, 

indicando que quanto mais idade, mais fortes são as atitudes de rejeição em relação 

à adoção de crianças por casais homossexuais” (p. 26). 

  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O intuito do presente artigo foi de investigar as atitudes em relação a adoção 

por casais homossexuais de concluintes dos cursos de Psicologia e Direito, que 

poderão participar no futuro de um processo nesta condição, partindo do 

pressuposto que a adoção é uma forma de auxiliar o desenvolvimento da criança e 

proteger seus direitos, desta maneira, buscando encontrar uma família adequada, 

independente da formação ou orientação sexual desta. É possível pressupor que o 

processo de adoção vem sendo pensado mais como uma forma de auxílio ao 

desenvolvimento da criança. Ademais, segundo Rego (2012), “a institucionalização 

das crianças e adolescentes interfere no seu desenvolvimento psicológico, pela 

restrita inserção social e a inexistência de vínculos afetivos. Sendo assim, é do 



melhor interesse da criança ser colocada em uma família substituta, não importa a 

sua formação.” (p.18). 

É fundamental salientar que, embora tenhamos trabalhado com uma amostra 

limitada quanto à sua diversidade e tamanho, é possível observar uma atitude 

favorável para aceitação e que não há diferença significativa entre a atitude de 

graduandos em Psicologia e Direito, nem mesmo por conta da intensidade de 

religiosidade, crença em Deus ou idade, mesmo contrariando nossa hipótese inicial, 

o que é positivo quando se pensa no cenário de adoção no qual tais graduandos 

podem vir a atuar, uma vez que a imparcialidade diante de seus valores ou crenças 

é essencial. 

Assim como dito por Falcão (2004), é esperado que este artigo “contribua 

para o entendimento do preconceito contra o casal homossexual em nossa 

sociedade e possa subsidiar cientificamente o debate legal sobre a adoção de 

crianças por casais homossexuais” (p. 151), para que esse processo ocorra de modo 

mais simples e menos conturbado aos envolvidos, e para que haja um debate sobre 

o assunto com o intuito de respeitar e tolerar a diversidade no convívio em 

sociedade. 
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