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Resumo

Este trabalho foi realizado em duas etapas. No Estudo I, foram obtidas normas brasileiras para

240 estímulos do International Affective Picture System (IAPS) e padronizadas 24 fotografias

de casais homossexuais obtidas de outras fontes. Os sujeitos foram 448 universitários (179

homens), que avaliaram as 264 fotografias nas dimensões prazer, alerta e dominância

utilizando o mesmo procedimento dos estudos de Lang et al. (2005) e Ribeiro et al. (2004 e

2005). O foco do estudo foram as diferenças de resposta para os estímulos de casais

homossexuais (HM) e os de heterossexuais (HT) presentes no IAPS. Estímulos HM foram

avaliados pela totalidade dos sujeitos como menos prazerosos, mais alertantes, e associados a

menores níveis de dominância do que estímulos HT. Os homens avaliaram negativamente

estímulos apresentando casais gays e positivamente estímulos apresentando casais de

lésbicas, corroborando para a especificidade sexual da homofobia masculina. O Estudo II

incluiu a medida de reações fisiológicas para confirmar os achados do Estudo I e a análise

comparativa entre grupos por sexo, orientação sexual e distância social declarada a gays e

lésbicas. Participaram 39 sujeitos (18 homens, 19 heterossexuais), expostos a 40 estímulos (16

afetivo-sexuais) enquanto eletromiogramas faciais (atividades dos músculos frontal e

zigomático), condutância da pele e temperatura eram medidos. Os resultados confirmaram as

observações obtidas no estudo I e demonstraram que a) a avaliação negativa de estímulos

afetivo-sexuais ocorreram exclusivamente na amostra heterossexual; b) estímulos afetivo-

sexuais foram classificados como de alto alerta, e estímulos apresentando lésbicas

considerados mais alertantes e associados a maiores respostas eletrodérmicas para a amostra

heterossexual; c) heterossexuais que declaram distância social a gays e lésbicas demonstram

reações subjetivas e fisiológicas mais negativas também a estímulos HT, sugerindo que eles

são menos receptivos a material visual erótico em geral; e d) a dimensão dominância

apresentou-se específica para a orientação sexual, recebendo maiores valores para os

intragrupos e menores para os exogrupos, sugerindo que o preconceito pode estar associado a

sentimentos de baixa dominância (p ex., medo) e, portanto, ter um caráter defensivo.

Palavras-chave: afeto, preconceito sexual, psicofisiologia, nível de alerta/fisiologia,

sexualidade/psicologia.
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1

1. Introdução

Esta tese foi realizada em duas partes. O estudo I envolveu a investigação subjetiva

das emoções através da padronização de um conjunto de 240 estímulos visuais do

International Affective Picture System e outros 24 estímulos de conteúdo homossexual em uma

população de universitários brasileiros. O estudo II envolveu a mensuração das respostas

fisiológicas a um seleto grupo de fotografias padronizadas no estudo I. Para ambos os estudos,

o instrumento de imagens IAPS, padronizado para a população brasileira, nos forneceu os

estímulos de conteúdo heterossexual com as quais fizemos as comparações das respostas. A

seguir, farei uma revisão bibliográfica da literatura em psicologia social com enfoque sobre as

dimensões afetiva, cognitiva e comportamental do preconceito dito “homofobia”, inserindo-o

nos contextos histórico e cultural que fundamentam as transformações sociais de nossos dias.

Por ser uma questão que extrapola o escopo da biologia e do comportamento, uma

análise sobre a problemática da homofobia deve incluir o seu macrocosmo: suas raízes

culturais, sociais e históricas – conjuntamente com a análise de seus correlatos cognitivos e

afetivos, para um melhor entendimento do tema em toda a sua complexidade.

1.1. Definições

Para a melhor compreensão dos termos utilizados na psicologia social, é listada a

seguir a terminologia relacionada.

1.1.1. Homofobia

O psicólogo George Weinberg (1972) primeiramente introduziu o termo “homofobia” no

contexto acadêmico em 1972, um ano antes que a Associação Americana de Psiquiatria

retirasse a homossexualidade de sua lista de desordens mentais. Em seu livro Society and the

Healthy Homosexual,Weinberg descreveu a homofobia como:

“Uma fobia sobre homossexuais (...) Era um medo de homossexuais que parecia

associado ao medo de contágio, um medo de ver reduzidas as coisas pelas quais lutou – lar e

família. Era um temor religioso e levou a uma grande brutalidade, como é típico do medo”

(Herek, 2004 apudWeinberg, 1972).
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Nessa mesma época, o termo “heterossexismo” passou a ser usado como um análogo

do sexismo e do racismo para descrever o sistema ideológico que subjuga a

homossexualidade como uma orientação sexual inferior à heterossexualidade. Apesar do uso

desses termos não ser uniforme, a palavra “homofobia” tem sido tipicamente empregada para

descrever as atitudes e comportamentos individuais contra homossexuais enquanto o

heterossexismo tem sido usado para se referir a ideologias de cunho social e padrões de

opressão institucionalizada contra pessoas não heterossexuais (Herek, 2000).

Etimologicamente, o termo homofobia é ambíguo. Tomando o seu significado do grego

ou do latim, o primeiro fala de “medo do homem”, o outro, de “medo do mesmo”.

Recentemente, Herek (2000) argumentou que a homofobia não seria propriamente um

comportamento do tipo fóbico e propôs a substituição do termo por “preconceito sexual”, que

definiria as atitudes negativas de um indivíduo por conta da orientação sexual. Em outras

palavras, significa que um indivíduo homossexual é alvo da condenação social, não por causa

do medo que os outros podem sentir em ter com ele algum contato ou proximidade, mas por

causa de um preconceito sexual que discrimina a todos aqueles cujos comportamentos não

estejam em consonância com as normas heterossexistas.

Sobre a adequação do termo “homofobia”, Madureira (2007) discute que ele é ao

mesmo tempo adequado e inadequado, argumentando que a homofobia pode estar associada

a sentimentos negativos (medo, ansiedade, ódio) frente a homossexuais, podendo ser

interpretados como “sentimentos irracionais”. Contudo, a homofobia não é resultado de

“sentimentos irracionais”, uma vez que não é construída a partir de uma história individual

(como é o caso das fobias específicas). Por essa razão, a homofobia não se trataria de uma

fobia, mas de um fenômeno construído por uma criação de significados afetivos a partir de uma

construção coletiva, histórica e cultural (Madureira, 2007).

É importante destacar que tanto o CID-10 (Classificação Internacional de Doenças,

World Health Organization, 2007) quanto o DSM-IV (Manual Diagnóstico e Estatístico de

Doenças Mentais – 4ª edição, American Psychiatric Association, 2000) omitem essa fobia ou

“aversão a homossexuais”. Até o momento, a homofobia não foi classificada como uma

perturbação mental e, deste modo, não aparece classificada nessas obras entre as outras
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fobias, ou, pelo menos, não constitui uma reação considerada preocupante em termos de

saúde mental.

1.1.2. Homonegatividade ou homonegativismo

Em 1980, Hudson e Ricketts propuseram a adoção do termo “homonegatividade” como

um substituto mais apropriado para “homofobia”, argumentando que este último é um termo

cientificamente incorreto. Assim definiram “homonegatividade” como um construto

multidimensional que inclui julgamentos morais sobre a homossexualidade, decisões

concernentes a relações pessoais ou sociais e qualquer resposta relativa a crenças,

preferências, legalidade, aceitação social e respostas cognitivas similares, diferenciando-a

assim da “homofobia”, que foi pelos mesmos definida como respostas emocionais e afetivas

incluindo medo, ansiedade, raiva, desconforto e aversão que um indivíduo pode experimentar

frente a um homossexual.

1.1.3. Homofobia internalizada ou ego-distônica

É uma condição clínica, também denominada de Transtorno da Preferência Sexual

Egodistônica ou Orientação Sexual Egodistônica (CID-10, F66.1; WHO, 2007). Trata-se do

medo, ódio ou repulsa que o indivíduo homossexual tem da própria homossexualidade ou de

outros homossexuais. Aplica-se no caso daqueles que já reconhecem a sua orientação

homossexual, porém discordam ou rejeitam essa forma de ser e lutam contra seus

sentimentos. Estudos indicam que a homofobia internalizada correlaciona-se com sentimentos

de desmoralização, culpa, dificuldades sexuais (Meyer, 1995) e suicídio (ideação e/ou

comportamento; Meyer, 1995; Morrison & L’Heureux, 2001).

1.1.4. Heteronormatividade

É a normatização da heterossexualidade como o único modo correto e aceitável de

estruturar o desejo. Compõe-se de regras que são constantemente repetidas e reproduzidas

pela sociedade com o objetivo de controlar o sexo, os papéis sexuais e a sexualidade dos

indivíduos. Ademais, engloba a reprodução de práticas e códigos heterossexuais sustentados

pelo casamento monogâmico, amor romântico, fidelidade conjugal e constituição de família

(Calegari, 2008).
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Nesse paradigma, todas as manifestações da sexualidade que não se enquadram

dentro da norma heterossexual estabelecida – a única encorajada e esperada – são explícita

ou implicitamente ignoradas, marginalizadas ou perseguidas por práticas sociais, credos ou

políticas. No convívio cotidiano de uma sociedade heteronormativa é hábito que todas as

pessoas sejam encaradas a priori como heterossexuais, e assim consideradas até ser

explicitado que não o são.

1.1.5. Heterossexismo

É um termo que se aplica às atitudes negativas, preconceitos e discriminações para

com todos os indivíduos que não se enquadram na norma heterossexual tradicional (na qual se

inserem os papéis de gênero). Tais atitudes partem do pressuposto de que a

heterossexualidade é a única orientação sexual natural ou aceitável, sendo, por isso mesmo,

superior aos outros tipos de orientação sexual. O heterossexismo está fortemente vinculado

aos papéis de gêneros, tidos como opostos e complementares; e configura-se, portanto, como

uma visão tendenciosa sobre a heterossexualidade, desfavorecendo não somente a gays,

lésbicas, bissexuais e transexuais, mas também a heterossexuais que não se enquadram ou

não reproduzem os papéis de gênero tradicionais.

Segundo Franklin (1998), o heterossexismo não é apenas um sistema pessoal de

valores, mas um instrumento para a manutenção da dicotomia de gêneros. Desse modo,

qualquer homem que se recuse a adotar o padrão de comportamento masculino culturalmente

aceito ou qualquer mulher que se oponha à dominação masculina estão sujeitos à

discriminação. O potencial de serem ostracizados como homossexuais a despeito de sua

orientação sexual real pressiona todas as pessoas a se ajustarem dentro de um repertório

estreito de comportamentos de gênero padronizados, assim mantendo e reforçando a estrutura

hierárquica de gêneros dentro da sociedade (Franklin, 1998).

1.1.6. Sexismo

Sobretudo nos países de língua inglesa, o termo “sexismo” é mais comumente usado

para se referir à não isonomia entre os sexos e/ou às formas de opressão contra a mulher.
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O sexismo, como um tipo de preconceito, pode ser encontrado em relações sociais, na

vida cotidiana e nas práticas institucionais (Madureira, 2007). Mulheres também reproduzem

conceitos sexistas e, muitas vezes, suas ações são eliciadoras para o controle social sobre a

conduta de outras mulheres (Madureira, 2007 apud Hoodfar, 1997). Consequentemente, o

controle social – baseado em um ponto de vista sexista – não é apenas um fenômeno que

ocorre entre diferentes gêneros, mas que também ocorre no domínio intra-gênero (Madureira,

2007 apud Parker, 1991).

1.2. Abordagem histórica e psicossocial

1.2.1 Um breve histórico

1.2.1.1. Sobre a mudança de status da homossexualidade no século XX

Durante a pré-história e a antiguidade, a prática homossexual fora um modelo comum a

determinadas tribos e civilizações (a exemplo dos egípcios, gregos, romanos e indianos). A

visão da sociedade quanto à identidade sexual começou a mudar na Idade Média, quando a

igreja relacionou a moralidade com a conduta sexual, criando uma tradição que proibia

qualquer forma de relação sexual que não fosse entre homem e mulher com o objetivo da

procriação. Até o século XIX, as preocupações com o sexo eram referentes à religião e à

moral. Com o surgimento da sexologia, o sexo, ou melhor, a sexualidade, tornou-se objeto de

estudo científico, bem como tornou-se uma preocupação generalizada de especialistas

médicos e de profissionais e reformadores morais (Madureira & Branco, 2007 apud Weeks,

1999). É nesse contexto que surge o termo “homossexualidade”, usado pela primeira vez na

segundo metade do século XIX (Madureira & Branco, 2007 apud Fry & MacRae, 1985). Antes

dessa classificação, tais pessoas eram consideradas como pertencentes a uma categoria geral

e mal definida chamada “sodomita”, que se referia a todos aqueles que apresentavam um

“potencial de natureza pecadora” (Madureira & Branco, 2007 apudWeeks, 1999). De modo que

o sodomita era considerado uma “aberração temporária” (Madureira & Branco, 2007 apud

Foucault, 1976/2007), enquanto o homossexual era considerado uma espécie particular, com

características próprias.

De “pecado”, “crime”, as relações afetivo-sexuais entre pessoas do mesmo sexo

passaram, com o surgimento do conceito de homossexualidade, a serem consideradas
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“doença” e, como tal, necessitadas de tratamento e cura. Criou-se uma delimitação nítida das

identidades sexuais: os “normais” (heterossexuais) e os “anormais” (homossexuais e

bissexuais; Madureira & Branco, 2007 apudWeeks, 1999). A crença comum passou a ser a de

que uma pessoa homossexual é imoral, promíscua e condenada à infelicidade (Madureira &

Branco, 2007).

Portanto, a delimitação das identidades sexuais faz parte de um amplo processo

histórico e cultural de normatização da sexualidade, ou seja, a institucionalização da

heterossexualidade como a única identidade sexual normal e aceitável (Madureira & Branco,

2007), situando as outras identidades em uma posição de alteridade, estigmatizando-as.

No século XX, até meados da década de 50, o estudo científico da sexualidade

humana estava em sua infância e as pesquisas sobre orientação sexual eram quase

desconhecidas. O comportamento homossexual, mesmo se tratando de relações afetivo-

sexuais consentidas entre adultos, era crime na grande maioria dos países, sem distinção entre

capitalistas, socialistas e teocráticos, acrescentando que também fora objeto de perseguição

dos nazistas. Nesse contexto sócio-cultural bastante hostil, praticamente todos os gays e

lésbicas mantinham-se seguros dentro do “armário”, vivendo sua sexualidade secretamente ou

deixando de vivê-la. A homossexualidade era considerada um desvio sexual pelos profissionais

da saúde e estava listada como uma desordem mental pela Associação Americana de

Psiquiatria (APA) no seu Manual de Diagnóstico de Doenças Mentais (DSM-I e DSM-II, APA,

1952 e 1968, respectivamente).

No começo da década de 50, a psicóloga Evelyn Hooker foi inspirada a realizar

pesquisas sobre orientação sexual depois de ter feito amizade com um estudante gay que era

seu aluno na faculdade de psicologia em UCLA (University of California, Los Angeles) e que

não parecia se encaixar em nenhum dos estereótipos conhecidos de homens gays (Valente,

2002). O estudo de Hooker foi inovador em alguns aspectos importantes (Herek, 2007).

Primeiro, em vez de simplesmente aceitar a visão predominante de que a homossexualidade é

uma patologia, ela levantou a seguinte questão: existiriam diferenças psicólogicas reais entre

homossexuais e heterossexuais? Segundo, em vez de estudar pacientes psiquiátricos, ela

recrutou uma amostra de homens homossexuais que estavam normalmente inseridos na

sociedade. Terceiro, ela empregou um procedimento no qual especialistas desinteressados
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avaliaram a performance dos sujeitos experimentais nos testes sem um conhecimento prévio

de suas orientações sexuais (Herek, 2007). O método duplo-cego evitou que o estudo fosse

contaminado pelo tendencionismo, comum às pesquisas mais antigas sobre

homossexualidade.

Hooker administrou 3 testes projetivos: o Roschach, o Teste de Apercepção Temática

(TAT) e o Make-a-Picture-Story (MAPS) a 30 homens homossexuais e a 30 heterossexuais

recrutados em organizações comunitárias e pareados por idade, quociente intelectual (QI) e

nível de escolaridade. Nenhum sujeito fazia terapia na época do estudo (Valente, 2002)

Desconhecendo as orientações sexuais dos sujeitos, especialistas nos testes aplicados

avaliaram os resultados usando uma escala de 5 pontos e classificaram dois terços dos

heterossexuais e dois terços dos homossexuais nas três categorias mais altas de ajustamento

psicológico. Em nenhum teste foram encontradas diferenças significativas entre os dois grupos

(Valente, 2002). Hooker concluiu desses dados que a homossexualidade não é uma condição

clínica e que não está intrinsecamente relacionada com psicopatologias (Valente, 2002). Com

esses dados, Hooker publicou um relatório chamado “The Adjustament of the Male Overt

Homossexual”, demonstrando que “homossexuais não são inerentemente anormais e que não

há diferenças entre homens homossexuais e heterossexuais em termos de patologia” (Herek,

2007 apud Hooker, 1957). Depois disso, um grande número de publicações passaram a refutar

a noção de que a homossexualidade per se seja indicativo de psicopatologia (Herek, 2007

apud Hart et al., 1978; Riess, 1980; Gonsiorek, 1991).

Confrontados com as evidências empíricas e pressionados pelas mudanças na visão

cultural, psiquiatras e psicólogos radicalmente alteraram seu parecer durante as últimas

décadas do século XX. Em 1973, o corpo de diretores da Associação Americana de Psiquiatria

(APA) votaram pela remoção da homossexualidade do DSM (de modo que ela deixou de

constar no DSM-III; APA, 1980). Em resposta a esse ato, uma facção de psiquiatras que se

opunha à mudança instigou uma votação de todos os membros da Associação em 1974;

entretanto, a nova votação reafirmou a decisão anterior. Essa mudança teve papel

preponderante em influenciar as atitudes sociais e em prover uma base para reverter muitas

das leis e políticas contrárias à homossexualidade e aos homossexuais decretadas no começo

do século XX (Herek, 2007 apud Zaller, 1992). No ramo da psicologia social, iniciou-se uma
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série de estudos acerca das atitudes fortemente negativas de heterossexuais contra

homossexuais (Herek, 2004). Desse modo, as instituições médicas e científicas que

forneceram muito do rationale ideológico para a estigmatização da homossexualidade na

primeira metade do século XX, protagonizaram uma reviravolta no último terço do século.

A Dra. Hooker encabeçou a força-tarefa sobre homossexualidade no Instituto Nacional

de Saúde Mental por muitos anos. Muitos homossexuais relataram que ela mudou suas vidas

por remover o estigma e permitir a aceitação social e pessoal (Valente, 2002).

Na atualidade, todas as organizações profissionais na área da saúde consideram a

homossexualidade como uma orientação sexual normal, natural e fixa, com a exceção de um

pequeno grupo, a Associação Nacional de Pesquisa e Terapia da Homosexualidade, cujas

crenças estão fundamentadas na teologia cristã, apoiando grupos e instituições que oferecem

terapia de reversão da homossexualidade (a exemplo da instituição mórmon Evergreen

International, sediada em Salt Lake City, nos EUA).

É relevante ressaltar que até a conclusão desta dissertação a homossexualidade

permanece criminalizada em cerca de 80 países, sendo que em 8 deles (todos nações

islâmicas) é punida com a pena de morte. Curiosamente, em alguns desses países a lei se

posiciona apenas a respeito da homossexualidade masculina, sem fazer menção à

homossexualidade feminina ou prevendo penas mais brandas para esta.

O Brasil é um caso raro de país onde a homossexualidade deixou de ser criminalizada

ainda no século XIX. A pena de morte que era prevista para os “sodomitas” deixou de existir

com a extinção dos Tribunais do Santo Ofício, e o Código Penal do Império Brasileiro, que

passou a vigorar em 1830, excluiu o crime da sodomia.

1.2.1.2. Sobre as terapias de reversão da homossexualidade

Se a homossexualidade era considerada uma patologia, a resposta lógica era curá-la

ou preveni-la. Assim sendo, as terapias de reversão da homossexualidade frutificaram até que

a APA a removesse de sua lista de desordens psiquiátricas. Mas a despeito das mudanças

históricas, as terapias de reversão não deixaram de existir e até os dias atuais é possível

encontrar instituições ligadas a denominações religiosas que defendem o direito de “tratar a

homossexualidade” – tratamento esse em alguns casos fornecido pelas mesmas.
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Tais tratamentos incluíam uma variedade de intervenções psicológicas, de métodos

comportamentais a abordagens psicanalíticas. Um grande número de homens e mulheres

homossexuais passaram intermináveis horas em psicoterapias que demonstraram ser, na

maioria, uma vã tentativa de mudar sua orientação sexual (Haldeman, 2002 apud Haldeman,

1991). Quando a psicoterapia não funcionava, muitos tentaram métodos drásticos, incluindo

hipnose, administração de hormônios, condicionamento aversivo com choques elétricos ou

drogas indutoras de náuseas (administrados simultaneamente com a apresentação de

estímulos homoeróticos; Haldeman, 2002). Métodos menos cruéis incluíam recondicionamento

masturbatório, visualização e treinamento de habilidades sociais. Todas essas abordagens

citadas tinham sua base teórica na premissa de que a orientação homossexual era um

comportamento aprendido e que poderia ser de algum modo recondicionado (Haldeman,

2002). Seqüelas típicas das terapias de conversão são depressão crônica, baixa auto-estima,

dificuldade de manter relacionamentos e disfunção sexual (Haldeman, 2002).

1.2.2. O preconceito no contexto sócio-cultural

1.2.2.1. Homofobia, política e direitos civis

Atualmente, no Brasil, gays, lésbicas e bissexuais são estigmatizados, alvo de

preconceitos e discriminações que se expressam das formas mais sutis às explícitas,

marginalizados, vilificados ou tornados invisíveis por muitas instituições sociais. Dado que em

nosso país as instituições não são neutras, os conceitos passam pelo crivo das ideologias

institucionais e do poder e desempenham o seu papel construindo configurações sociais. A

homofobia não é um fato isolado: é construída em vários setores da sociedade, como a mídia,

a família, a escola, o exército, a universidade, a política, a religião, entre outros (DeOliveira,

2005). A exemplo disso, muitas escolas encontram dificuldade em ensinar sobre a diversidade

sexual por razões que incluem o temor das reações de pais e da comunidade, conflitos morais

e religiosos, falha em reconhecer que o assunto é importante e o medo de que o ensino sobre

a diversidade sexual seja tomado por promoção da homossexualidade (Flood & Hamilton, 2005

apud Bonnici & Tucker, 2002).

Países como Dinamarca, Espanha, Bélgica e Holanda foram os primeiros a dar um

grande passo no que diz respeito aos direitos civis, com a aprovação de leis que permitem a
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união civil de pessoas do mesmo sexo. Essa atitude permite desconstruir um dos maiores

tabus existentes na sociedade: o de que a homossexualidade é “anormal”, “anti-natural”, um

desvio sexual, uma doença, um pecado ou um desequilíbrio emocional (Darde, 2008). No

extremo oposto, enormes ainda são as resistências nos países onde prevalecem

fundamentalismos religiosos de qualquer tipo (católico, protestante, muçulmano, entre outros) à

inclusão de direitos sexuais na pauta de direitos humanos. Se no tocante às mulheres já é

possível vislumbrar alguns tênues avanços, no que diz respeito a gays, lésbicas e transgêneros

a intolerância assume a feição de tabu e alcança tal magnitude que parece fora de cogitação,

no cenário atual, o reconhecimento da liberdade de orientação sexual e identidade de gênero

como direitos humanos (Mello, 2006).

O Brasil atualmente carece de uma legislação que assegure direitos civis a casais

homossexuais, deixando-os sem amparo legal e totalmente à mercê da interpretação dos

juízes quando suas reivindicações são levadas aos tribunais. Perante a negação dos direitos

civis, é criada uma segunda classe de cidadãos sem acesso a direitos e benefícios

contingentes ao status marital providos pelo governo e instituições privadas (Rostosky et al.,

2009 apud Riggle & Rostosky, 2007). Aqui, como em outros países, gays e lésbicas estão no

centro de um conflito cultural. Durante as pesquisas para compor esta revisão, a autora ficou

impressionada com a grande quantidade de informações obtidas sobre a “culture wars” (guerra

cultural) que divide segmentos liberais e conservadores nos Estados Unidos, colocando no

centro de seus debates – e, logo, tornando instrumentos de suas querelas – dois temas em

particular: os direitos civis dos homossexuais e o direito ao aborto. Esses dois temas têm se

tornado nos últimos anos motivos de muitos debates também no Brasil.

Os acadêmicos têm discutido se as campanhas políticas contra gays e lésbicas têm

sozinhas o potencial de refletir, criar e sustentar o ambiente que compromete o bem estar e a

saúde dessas pessoas e de suas famílias (Rostosky et al., 2009). Campanhas contra os

direitos de união civil e casamento da população homossexual têm o intuito de restringir os

seus direitos de cidadania e são acompanhados por uma retórica inflamada e hostil

disseminada pela imprensa e veiculada pela mídia geral, reforçando o estigma, o preconceito e

a discriminação (Berlet & Chamberlein, 2006). As estratégias usadas no lobby contra gays e

lésbicas incluem a disseminação de posições ideológicas, apresentação de falsas evidências
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científicas, uso de linguagem evocativa, emprego de narrativas degradantes e uso de imagens

que demonizam e/ou problematizam os homossexuais (Rostosky et al., 2009 apud Irvine,

2005), ao rotulá-los como pessoas de vida “complicada”, sem família, infelizes, vítimas e/ou

perpetradoras de abuso sexual, usuários de drogas e grandes responsáveis pela epidemia de

AIDS. Como resultado disso, Russel & Richards (2003) listaram um número de fatores de

estresse e resiliência identificados em indivíduos homossexuais expostos a essas campanhas.

Os participantes relataram choque, medo, raiva e tristeza em resposta aos seus encontros com

a homofobia patente em tais campanhas públicas; e também relataram sentir vergonha, entre

outros sentimentos negativos internalizados, que são indicativo de homofobia internalizada

(Rostosky et al., 2009 apud Shidlo, 1994). A retórica e as imagens negativas são a matéria

prima que a mídia utiliza nessas campanhas e servem para manter a ignorância e o medo às

custas da dignidade de seres humanos (Rostosky et al., 2009 apud Russel, 2004).

1.2.2.2. O papel da vitimização religiosa na homofobia

A agressão religiosa é definida como o ato de usar a religião para ferir outras pessoas.

Pesquisas indicam que há uma associação entre religião e atos ofensivos, como o preconceito

contra LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros; Rowatt et al., 2006). Outras

variáveis de personalidades correlacionadas ao preconceito são ortodoxia religiosa,

autoritarismo de direita, fundamentalismo e pouca familiaridade com gays e lésbicas.

Pesquisadores argumentam que alguns preconceitos, a exemplo do racismo, são proscritos

das religiões organizadas, enquanto outros, como o preconceito a homossexuais, não o são –

pelo contrário, são tolerados e até mesmo encorajados (Ford et al., 2009; Herek, 1987).

No Brasil e em outros países, as relações entre direitos LGBT e religiões cristãs vêm se

constituindo historicamente como uma relação de oposição. Segmentos religiosos não apenas

mantêm posicionamentos contrários ao reconhecimento das minorias sexuais, como

empregam estratégias para emperrar a discussão de projetos em tramitação. Um exemplo foi o

que aconteceu quando o projeto de lei PLC-122/2006, sobre a criminalização da homofobia,

tramitava no Senado Federal. Nessa ocasião, pastores e outras personalidades da mídia

religiosa vieram a público defender sua liberdade de crença e o direito de pregar contra o

“homossexualismo”. A lei em questão foi por eles apelidada de “mordaça gay”, e considerada
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um artifício do movimento LGBT para impor seus interesses, implantar uma ”ditadura gay” e

perseguir religiosos. Diante desse discurso hegemônico dos segmentos cristãos, fica evidente

que a expansão dos direitos de gays e lésbicas é percebida por eles como uma violação dos

seus próprios direitos. Esses discursos tentam desqualificar a diversidade sexual e caracterizar

os homossexuais como indivíduos perigosos, que devem ser objeto de controle e sujeição.

As proibições contra a homossexualidade nas tradições religiosas judaico-cristãs são

bem conhecidas (Helminiak, 1998). Uma vez que essas instituições religiosas têm poder sobre

seus congregados, o efeito psicológico das doutrinas anti-homossexuais pode ser devastador

sobre gays e lésbicas. Esta é a principal causa do sentimento anti-religioso que existe em

alguma proporção na comunidade LGBT. Apesar de alguns homossexuais serem religiosos,

geralmente a espiritualidade e a orientação sexual estão em conflito, e muitos homossexuais

sentem-se desamparados pelo fato das principais religiões não proverem a eles uma

convivência viável com seus dogmas (Denney, 2008 apud Ritter & O'Neill, 1989).

Frequentemente, gays e lésbicas têm uma forte inclinação espiritual para buscar comunidades

religiosas que recebem e amparam pessoas de todas as orientações sexuais. Essa solução, no

entanto, nem sempre se aplica aos indivíduos que são fortemente enraizados nas suas

comunidades religiosas originais (Haldeman, 2002).

1.2.2.3. A moralidade e a cultura

Muito da nossa história social recente consiste em moralizar e amoralizar tipos

particulares de comportamento (Pinker, 2008). Um exemplo disso é que comportamentos que

antes eram considerados falhas morais agora são encarados como escolhas de vida, como o

divórcio, as uniões não oficializadas, a maternidade e a paternidade fora do casamento, a

homossexualidade e, eventualmente, o uso da maconha. A mudança no tratamento dessas

questões é visível: o termo patologizante “homossexualismo” foi substituído pelo neutro

“homossexualidade”, a drogadição hoje é denominada doença, a sífilis deixou de ser

considerada “o preço de um comportamento pernicioso” para se tornar uma doença

sexualmente transmissível (Pinker, 2008). Ao mesmo tempo, o hábito de fumar passou a ser

(des)moralizado, principalmente depois das descobertas sobre os inúmeros efeitos nocivos do

fumo direto e indireto. Como resultado disso, os fumantes passaram a ser ostracizados,
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imagens de pessoas fumando são censuradas na mídia e entidades ligadas ao tabaco sofrem

rotineiramente com retaliações e medidas punitivas (Pinker, 2008). Esses casos exemplificam a

fluidez dos códigos morais na sociedade e como eles se transformam ao longo do tempo.

O senso moral pode ser simultaneamente universal e variável. Tomando por base a

hipótese das fundações morais, Graham e cols. (2009) teorizam que a moralidade humana

está fundamentada em cinco esferas: 1) Segurança/agressão, que prevê o respeito à

integridade física, moral e emocional de uma pessoa (ou animal); 2) Justiça, que leva em

consideração a isonomia de direitos entre os indivíduos, ou se determinado ato é justo ou

injusto; 3) Comunidade/endogrupo, referente à lealdade ao grupo social (comunidade, clã,

família, etc.) a que o indivíduo pertence; 4) Autoridade, que leva em conta o respeito à

hierarquia e obediência aos deveres para com as autoridades, bem como as obrigações das

autoridades para com os subordinados; e 5) Pureza/santidade, que está relacionada à

preservação da pureza física e/ou espiritual, baseando-se na evitação de atos considerados

nojentos, degradantes ou pecaminosos (Graham et al., 2009).

Essas cinco esferas morais são universais, mas o modo como elas são ordenadas por

relevância, estabelecendo uma ordem de prioridades em áreas específicas da vida, como sexo,

política, finanças, religião, saúde, etc., é variável e dependente da cultura. Por essa razão,

alguns costumes de comunidades distantes, que nos parecem à primeira vista

incompreensíveis, tornam-se mais fáceis de entender quando se reconhece que os impulsos

morais que a civilização ocidental canaliza para as áreas da justiça social e da segurança,

outros canalizam para outras esferas morais; como pode ser visto, por exemplo, no temor dos

japoneses pela não conformidade (comunidade), ou nas restrições alimentares de hindus e

judeus (pureza), ou no sentimento de ultraje dos muçulmanos frente a insultos contra o profeta

Maomé (autoridade). Do mesmo modo, certas visões da ética ocidental podem ser totalmente

estranhas sob o ponto de vista de outras culturas. Por exemplo, a sociedade brasileira encara

como escândalo o nepotismo em suas instituições políticas, pois tal prática fere a moral de

justiça; no entanto, em outras sociedades esse posicionamento pode ser incompreensível –

afinal, que crápula iria favorecer um estranho em detrimento do seu próprio irmão?

Haidt (2001) argumenta que os julgamentos morais que as pessoas fazem – decidindo

se um ato é certo ou errado – não são meros produtos de racionalização cognitiva, mas antes
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sustentados por intuições inconscientes dotadas de valência afetiva (bom/mau,

agradável/desagradável), automáticas e geradoras de um forte sentimento sobre o que é

correto ou incorreto. A partir dessas intuições afetivas, o indivíduo busca cognitivamente

racionalizar e produzir uma argumentação lógica que as justifique. Haidt e Hersh (2001)

estudaram mais profundamente esse assunto em experimentos nos quais sujeitos de

diferentes orientações políticas (liberais ou conservadores) ouviam histórias e situações

hipotéticas que deveriam julgar como “certas” ou “erradas” e posteriormente justificar sua

decisão. As situações descritas tocavam em tabus sexuais, como o incesto entre irmãos,

homossexualidade, masturbação ou excitação sexual com animais; os experimentadores

forneceram evidências de que essas circunstâncias não ofereciam nenhum risco ou malefício

aos seus personagens ficcionais. Segundo os pesquisadores, os participantes mais

conservadores julgaram mais situações como moralmente erradas, oferecendo variadas

justificativas para sustentar seu julgamento. No entanto, ao serem confrontados com a

argumentação lógica que reduziu tais situações a atos inofensivos, os participantes chegavam

a um comportamento que foi descrito pelos pesquisadores como “aturdimento moral” (moral

dumbfounding), no qual não conseguiam justificar o seu julgamento, embora continuassem

sentindo fortemente que os atos eram “errados”. De acordo com o estudo de Haidt e Hersh

(2001), os tabus são os alvos mais prováveis das condenações afetivas, ou seja, condenações

suportadas unicamente pela reação emocional.

A diferença entre os julgamentos morais de liberais e conservadores, sobretudo no que

diz respeito à moralidade sexual, deve-se ao fato desses dois grupos basearem seus

julgamentos em pressupostos morais diferentes (Haidt, 2001; Haidt & Hersh, 2001; Graham et

al., 2009), de modo que pessoas liberais constroem seu sistema moral primeiramente sobre

dois fundamentos psicológicos – segurança e justiça –, enquanto pessoas conservadoras

constroem seu sistema moral mais frequentemente sobre cinco fundamentos psicológicos –

segurança e justiça, mais comunidade, autoridade e pureza (Graham et al., 2009). Desse

modo, o sistema moral de uma pessoa tipicamente conservadora é mais amplo e complexo do

que o de uma pessoa tipicamente liberal. Para um liberal, determinado ato não é moralmente

errado caso não implique em ferir a integridade física, moral e emocional ou os direitos de

alguém. Mas um conservador poderá considerar esse mesmo ato errado caso apresente
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alguma ofensa à ordem social tradicional, à religião, às diversas formas de autoridade (p.ex.

governamental, militar, religiosa), ou aos princípios de pureza física e espiritual. Ao trabalhar

com um processamento moral mais amplo, é previsível que os conservadores sejam mais

propensos a se deparar com conflitos e dilemas morais.

A homofobia pode estar enraizada nesse sentido de "moralmente errado", totalmente

emocional e não sustentado por racionalização. Se as pessoas acreditam que a

homossexualidade provoca danos às pessoas ou à sociedade, ou que é um desvio do que

acreditam ser o funcionamento psicológico normal, então elas a julgam como sendo

moralmente errada. De modo contrário, quando se baseiam no pressuposto de que não há

ofensa ou doença nessas ações, eles as julgam como questões de escolha pessoal ou de

conveniência social, e não como violações morais (Haidt, 2001).

1.2.2.4. A etiologia das diferenças de sexo na homofobia

Muitas pesquisas indicam que a homofobia é, em grande parte, um fenômeno

masculino (Dovidio et al., 1997; Herek & Capitanio, 1999; Mahaffey, 2005b). Mahaffey et al.

(2005b) reporta que mulheres, quando comparadas aos homens, têm uma resposta menos

negativa perante gays e lésbicas e tendem a ser mais receptivas às questões referentes aos

direitos civis da população homossexual. É teorizado que as diferenças entre homens e

mulheres na homofobia se dá em razão dos papéis sociais destinados a cada sexo e à

extensão em que a aderência a estes papéis influencia o status social (Whitley, 2001).

Comparados às mulheres, os homens tendem a dar mais importância às normas sociais

tradicionais (Mahaffey et al.,2005b), possivelmente porque têm mais a perder ao violá-las e

mais a ganhar ao obedecê-las. Assim, no intuito de manter o seu status social, os homens

demonstram uma tendência de advogar pelos papéis sexuais tradicionais em favor de si

próprios e dos outros homens. Evidências indicam que a hiperadesão a papéis sexuais não

apenas se correlaciona com as atitudes homofóbicas (p ex: crenças sobre homossexuais),

como também é preditora de comportamentos homofóbicos (p ex: agressões verbais e físicas

contra homossexuais, Mahaffeyet al., 2005b apud Mosher & Sirkin, 1984).

A discriminação sofrida por homossexuais pode ser entendida também pela disputa de

poder entre as relações de gênero e sexualidade. Louro (2007) explica que gênero se refere a
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um conceito elaborado por estudiosas feministas para assinalar o caráter fundamentalmente

social das distinções baseadas no sexo. Dessa forma, os gêneros feminino e masculino não

estariam ancorados na biologia. Os gêneros, construídos e reproduzidos socialmente não são

resultado de uma determinação biológica, e sim entendidos como resultado de múltiplos

discursos, símbolos, regras e representações reproduzidos por todas as instituições sociais.

Mas os jogos de poder nas relações de gênero são complexos; o paradigma da dominação

masculina divide homens e mulheres em grupos hierárquicos, conferindo privilégio aos homens

à custa das mulheres (Welzer-Lang, 2001).

O masculino é menos perceptível que o feminino na medida em que o primeiro pode

mais facilmente ser disfarçado de interesse geral: os conteúdos culturais completamente

neutros em aparência mascaram a predominância masculina (como é evidenciado pelo uso da

palavra “homem” para designar a espécie humana em geral). Ou, como comentado por

Beauvoir (1949/2009), a relação entre os gêneros não é igual à de dois pólos opostos, pois o

masculino representa tanto o positivo quanto o neutro. Não é de estranhar que qualquer

característica considerada feminina, quando associada a um homem, é imediatamente

percebida como excêntrica.

Segundo Welzer-Lang (2001), em ambientes predominantemente masculinos e

monossexuados (como clubes, estádios de futebol, bares, etc., ou seja, lugares aos quais os

homens se atribuem a exclusividade de uso ou de presença) os meninos são educados de

modo a absorver a idéia de que para serem verdadeiros homens devem combater os aspectos

que poderiam fazê-los associados às mulheres. Nesse caso, “o feminino se torna o pólo de

rejeição central, o inimigo interior que deve ser combatido sob pena de ser também assimilado

a uma mulher e ser (mal) tratado como tal” (Welzer-Lang, 2001). Fora desse paradigma de

virilidade, todos os outros – os gays, as mulheres, os fracos – são considerados não-homens

(Welzer-Lang, 2001). A excessiva identificação e exaltação do papel tradicional do gênero

masculino foi denominada de hipermasculinidade (Mosher, 1991).

A masculinidade tem sido descrita como algo “terrivelmente frágil” (Franklin, 2004 apud

Kauffman, 1997) porque existe apenas na mentalidade dos homens (e também das mulheres

que sustentam concepções machistas), como uma ideologia ou um repertório de

comportamentos. Em outras palavras, ela não é conferida biologicamente, mas apenas existe
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em contraste com o seu supostamente oposto: a feminilidade (Franklin, 2004). Desde que

poucos homens possam alcançar esse ideal, a maioria desperdiça suas vidas na busca pela

masculinidade, temendo constantemente serem expostos como fraudes (Franklin, 2004). Uma

das formas com as quais os homens em ambientes hipermasculinos se reasseguram sobre sua

heterossexualidade e masculinidade é através dos constantes gracejos e perseguições

homofóbicas.

Na sociedade brasileira, o medo de recriminação social encontra apoio na observação

cotidiana do comportamento masculino. Uma das maneiras mais recorrentes de se afirmar a

masculinidade é evitar todo e qualquer gesto que pareça remotamente feminino, como se esse

“princípio” – a masculinidade – só pudesse se sustentar através de uma incansável negação da

feminilidade. É comum, portanto, o repúdio à delicadeza e a adoção de um repertório de

comportamentos rígidos e agressivos, onde até os movimentos, os trejeitos e o modo de falar

são policiados – pelo próprio indivíduo e pelos seus semelhantes. No estereótipo do “macho”,

a desvinculação obsessiva de tudo o que é considerado feminino somado à agressividade e à

vigilância do comportamento parece compor uma mistura particularmente perigosa, pois

indiretamente implica que para ser considerado “um homem de verdade” o indivíduo tem que

ser homofóbico, sendo parte do seu papel apontar, reprimir, humilhar, ridicularizar e até agredir

os homens que não se encaixam no mesmo perfil. A homossexualidade é transformada num

equivalente simbólico da feminilidade; e assim sendo, a homofobia atua como um reforço das

fronteiras entre os gêneros e pode ser interpretada como uma função direta da masculinidade

hegemônica (Kimmel, 1997).

Madureira (2007) argumenta que sexismo e homofobia são invenções culturais que

contribuem para o constante processo de criação e manutenção de importantes limites

simbólicos. Quando esses limites simbólicos são transgredidos, pode-se ver a violência

associar-se ao preconceito. A homofobia é necessária para manter o sexismo; ambos são

centrais para a manutenção de um alto nível de desigualdades de poder e são elementos

essenciais na escalada do poder nas interações sociais em diferentes domínios da vida diária

(Madureira, 2007). Ainda segundo Madureira (2007), o sexismo é expresso em uma dicotomia

entre atividade e passividade. Essa visão dualística de gênero – “feminino/ sexualmente

passivo/ o valor da virgindade feminina versus masculinidade/ sexualmente ativo/ o valor da
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experiência sexual diversificada” – é uma referência cultural relevante que estrutura os

significados sobre a sexualidade em diferentes contextos, como ocorre nas sociedades latino

americanas (Madureira, 2007 apud González-Lopes, 2005). Por exemplo, de acordo com a

cultura brasileira, quando um homem tem sexo com outro homem é importante saber: “quem é

passivo e quem é ativo”, pois o “homem ativo” mantém o seu status masculino, mas o “homem

passivo” perde seu status masculino e passa a ser considerado um “homem feminino”

(semelhante às mulheres). Obviamente, homens e mulheres não deixam de ser masculinos ou

femininos por exercerem sua sexualidade com parceiros do mesmo sexo. Há diversas formas

de masculinidade e feminilidade, mas a sociedade reproduz e mantêm apenas uma forma de

cada, padronizadas como “normais”.

Kite e Deux (1987) propuseram a noção de que o preconceito contra homossexuais

deve estar fundamentado no sistema de crenças de gênero, que é composto de “um conjunto

de crenças e opiniões sobre homens e mulheres e das qualidades intrínsecas da

masculinidade e da feminilidade”. Isso está baseado na idéia de que as pessoas se utilizam de

julgamentos absolutos sobre as questões de gênero, como se a masculinidade e feminilidade

fossem pólos opostos, reciprocamente excludentes, e não pudessem coexistir em um mesmo

indivíduo. Nesse sistema de pensamento, tudo o que não é feminino, é homem, e tudo o que

não é masculino é mulher (Kite & Deaux, 1987). Há evidências de que essa polaridade de

gênero é imposta sobre lésbicas e gays quando eles estão sendo percebidos por

heterossexuais. Se um homem exibe um comportamento feminino, ele é considerado gay

(McCreary, 1994); inversamente, se um homem é de fato gay, ele é colocado sob um

estereótipo que o associa ao papel feminino (Kite & Deaux, 1987). Similarmente, o senso

comum associa às lésbicas características masculinas, e qualquer mulher que exiba

características masculinas é julgada como sendo lésbica. No entanto, há uma interessante

disparidade na aplicação e percepção dos papéis de gênero: homens relatam que a sociedade

é mais severa com eles (em comparação às mulheres) quando violam esses papéis (McCreary,

1994). Talvez seja pela percepção dessa pressão social – independentemente se ela é real ou

imaginária – que os homens tendem a se agarrar com mais firmeza nas crenças sobre os

papéis sexuais tradicionais. Aparentemente, isso explica porque os homens se perturbam mais

com as violações das normas de gênero tradicionais inerentes à homossexualidade.
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Comparado às pesquisas sobre atitudes frente a homens gays, o conhecimento

empírico das atitudes anti-lésbicas é mínimo. De acordo com o que há na literatura, é sabido

que lésbicas continuam a sofrer maiores níveis de vitimização na vida em relação às mulheres

heterossexuais (Wilkinson, 2008 apud Balsam et al., 2005) e apresentam mais problemas de

saúde física e mental resultados do estigma sexual (Sandfort et al., 2001). Basow e Johnson

(2004) descobriram que diferentemente do que ocorre nas atitudes negativas de homens

heterossexuais frente a gays, as atitudes negativas de mulheres heterossexuais frente a

lésbicas não se fundamentam em sentimentos de inadequação quanto às falhas que estas

podem apresentar no padrão cultural de feminilidade. Contudo, há indicativos de que as

mulheres que dão importância ao papel tradicional do gênero feminino demonstram mais

atitudes negativas frente a lésbicas (Wilkinson, 2008). Nas mulheres heterossexuais, Wilkinson

(2006) descobriu que as atitudes benevolentes para com homens e adesão aos papéis de

gênero tradicionais têm papel preponderante em três dimensões das atitudes anti-lésbicas:

apreensão de contato, crenças morais e estereotípicas. Ademais, pesquisas de Louderback &

Whitley (1997) sugerem que as atitudes positivas de homens heterossexuais frente a lésbicas é

parcialmente atribuível à erotização que eles fazem destas.

Um estudo conduzido por Parrot & Gallagher (2008) analisou as avaliações afetivas de

mulheres heterossexuais frente a vídeos de sexo heterossexual e lésbico e encontrou que

aquelas que reportaram maiores níveis de raiva exclusivamente frente aos vídeos de lésbicas

eram mulheres que manifestavam maior concordância com os papéis tradicionais de gênero.

Um comentário dos autores foi que, apesar desses achados, as atitudes negativas

manifestadas por mulheres heterossexuais frente a lésbicas não se comparam às atitudes de

homens heterossexuais frente a gays, sabidamente muito mais intensas.

Geralmente, lésbicas são percebidas como detentoras de características mais

associadas à masculinidade e alguns autores têm encontrado que os julgamentos que fazem

delas são tanto mais negativos quanto mais elas se enquadram no estereótipo (Corley &

Pollack, 1997). No entanto, os estereótipos de lésbicas variam, existindo até mesmo os

estereótipos valorizados, como os que associam a lésbica à imagem de mulher prática,

emancipada e orientada para o trabalho.
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De acordo com os estudos feministas, há o pressuposto de que as atitudes anti-

lésbicas funcionam para manter uma posição de subordinação das mulheres ameaçando

rotular como lésbica qualquer mulher que não se conforme nos papéis tradicionais de gênero, e

desse modo taxá-la como uma “não-mulher” desmerecedora de privilégios ou respeito

(Wilkinson, 2008 apud Pharr, 1988). Para algumas acadêmicas feministas, o desdém de muitos

heterossexuais frente à lésbicas justifica-se na percepção delas como uma forma de

resistência feminista ao patriarcado (Calhoun, 1994). Crenças associadas ao sexismo hostil

oferecem uma visão das mulheres como incapazes de serem detentoras de poder na

sociedade, o que funciona para mantê-las em posição de subordinação e dependência dos

homens. Como mencionado acima, parece que na mente de alguns heterossexuais a mulher

lésbica representa um desafio aos modelos de subordinação e dependência dos homens, e

deste modo tem-se uma ligação evidente entre o sexismo e as atitudes anti-lésbicas

(Wilkinson, 2008 apudWhitley, 2001).

1.2.3. Levantamentos sobre a homofobia no Brasil

Uma pesquisa realizada em 2008 no Brasil, pela Fundação Perseu Abramo e Rosa

Luxemburg Stiftung uniu entidades e pesquisadores dedicados ao estudo da estigmatização e

da discriminação de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT). A pesquisa

contou com mais de dois mil entrevistados em 150 cidades das cinco regiões do país. Ao

serem perguntados sobre a existência do preconceito contra LGBT no Brasil, quase a

totalidade dos entrevistados respondeu afirmativamente: 93% identificam preconceito contra

travestis, 92% contra gays e lésbicas e 90% contra bissexuais. Contudo, ao serem perguntados

se eram preconceituosos, apenas 29% admitiram ter preconceito contra travestis, 27% contra

lésbicas e bissexuais e 26% contra gays. Essa observação das pessoas atribuírem

preconceitos aos outros sem reconhecer os próprios pode ser explicada, segundo os

pesquisadores, pelo fato da atitude preconceituosa ser atualmente considerada politicamente

incorreta (Fundação Perseu Abramo, 2008). No entanto, chamou a atenção a grande

porcentagem de pessoas que admitiu ter preconceitos contra os grupos LGBT, posto que na

pesquisa Discriminação Racial e Preconceito de Cor no Brasil (Fundação Perseu Abramo,
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2003), 90% dos entrevistados reconheceram que há racismo no Brasil, mas apenas 4% dos

não afro-descendentes assumiram ser preconceituosos em relação aos negros.

Uma explicação plausível é que a maior admissão de preconceito contra LGBT seria

devida ao fato dele ser mais arraigado, mais assimilado e menos criticado socialmente. Outra

hipótese seria de que a maior admissão de preconceito contra LGBT teria a ver com a natureza

da identidade sexual, por muitos considerada uma opção ou preferência – em contraste com as

identidades raciais ou etárias que independem das escolhas individuais, e por isso mesmo as

pessoas não as julguem passíveis de crítica ou considerem mais incorreto discriminá-las

(Fundação Perseu Abramo, 2008).

A pesquisa também revelou que as identidades não heterossexuais só perderam em

taxa de intolerância para os ateus (42% de aversão) e os usuários de drogas (41%). Embora

quase um terço da população tenha negado que tem preconceito contra LGBT, a pesquisa

procurou indícios de preconceito implícito, medindo o índice de concordância popular com

assertivas do senso comum sobre a questão da sexualidade. A frase “Deus fez o homem e a

mulher com sexos diferentes para que cumpram seu papel e tenham filhos” teve a

concordância de 92% dos entrevistados, e 66% concordaram que “a homossexualidade é um

pecado contra as leis de Deus”. Segundo o relatório, esses dados revelam o tamanho da

colaboração religiosa para a intolerância com a diversidade sexual. Verifica-se ainda o apoio a

potenciais medidas discriminatórias, manifestadas nas frases: “casais de gays ou de lésbicas

não deveriam andar abraçados ou ficar se beijando em lugares públicos”, que obteve 64% de

concordância, e “casais de gays ou de lésbicas não deveriam criar filhos”, com 47% de

concordância. Por fim, 37% concordam que “a homossexualidade é safadeza e falta de caráter”

e 34% que “os gays são os principais culpados pelo fato de a AIDS estar se espalhando pelo

mundo” (Fundação Perseu Abramo, 2008).

Por trás da imagem de liberalidade que o senso comum atribui ao povo brasileiro,

particularmente no que concerne ao comportamento e à sexualidade, nossa liberalidade

coexiste com níveis bastante elevados de preconceito sexual contra não heterossexuais –

coerentes, na verdade, com a provável liderança internacional do Brasil em crimes

homofóbicos. O relatório do GGB (Grupo Gay da Bahia) aponta que foram assassinados 190

homossexuais no ano de 2008 no Brasil – um a cada dois dias. O número é 55% maior que o
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registrado pelo mesmo grupo em 2007, quando foram registrados 122 crimes do tipo. Das

vítimas, 64% eram gays, 32% travestis e 4% lésbicas. Pernambuco é o Estado mais violento

para esse tipo de crime, com 27 mortes, e o Nordeste aparece como a região mais perigosa:

um homossexual nordestino corre 84% mais risco de ser assassinado do que no Sudeste e no

Sul (GGB, 2008). Segundo o levantamento, predominam entre as vítimas travestis que se

prostituem, cabeleireiros, professores e vendedores ambulantes. Gays são mais assassinados

dentro de casa a facadas ou por estrangulamento, enquanto travestis são mortos na rua a tiros

(GGB, 2008). A maioria dos assassinos (80%) são desconhecidos das vítimas (GGB, 2008).

1.2.4. Fatores correlacionados

Pesquisas empíricas têm demonstrado que atitudes de heterossexuais para com gays

e lésbicas é consistentemente correlacionada com algumas variáveis sociais, psicológicas e

demográficas. Segundo Herek (2000), o preconceito sexual está altamente correlacionado com

o fato de o indivíduo heterossexual conhecer ou não homossexuais pessoalmente. Menores

níveis de preconceito são encontrados em heterossexuais que tem amigos ou familiares gays e

descrevem suas relações como próximas, relatando ter discutido diretamente sobre a

orientação sexual dos mesmos. Em contraste aos heterossexuais com atitudes favoráveis, os

que exibem atitudes negativas têm maior probabilidade de serem: homens, mais velhos, com

baixo nível de escolaridade e residentes de áreas geográficas onde as atitudes negativas são a

norma (por exemplo, áreas rurais). Essas pessoas também têm maior probabilidade de

comparecer frequentemente a cultos religiosos, a endossar crenças religiosas ortodoxas e a

terem uma orientação política mais conservadora. Também tendem a apresentar maiores

níveis de autoritarismo psicológico, serem menos sexualmente permissivos, defensores dos

papéis de gênero tradicionais e serem mais inclinados a acreditar que a homossexualidade é

uma escolha (Herek, 1994). No estudo de Siebert e cols. (2009) também foi encontrado que

pessoas que têm filhos geralmente exibem maior nível de distância social a homossexuais em

relação a pessoas sem filhos. Isso deve refletir o desejo de distanciar as crianças do contato

com gays e lésbicas, ainda que o próprio pai ou mãe não se sinta desconfortável em relação à

homossexualidade.
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As atitudes e crenças que as pessoas têm podem influenciar seus comportamentos

tanto consciente quanto inconscientemente. Aqueles que têm atitudes ou crenças homofóbicas

não irão necessariamente agir de forma hostil ou discriminatória para com gays e lésbicas, e

seus comportamentos para com eles serão influenciados por uma variedade de fatores

pessoais e sociais.

1.2.5. As consequências da homofobia

Nas palavras de Flood & Hamilton (2005): “Gays e lésbicas experimentam invisibilidade

cultural; seus sentimentos íntimos são rotineiramente classificados como nojentos, perigosos,

‘só uma fase’ ou inexistentes; a eles são negados direitos civis e legais e o reconhecimento de

seus companheiros e relacionamentos; suas relações sexuais consentidas são, por vezes,

criminalizadas e vigiadas; e eles estão sujeitos a aborrecimentos, perseguições e até

assassinatos”.

Um estudo realizado por Herek e Capitanio (1999) demonstrou que os homossexuais

que sobreviveram a crimes de ódio sofrem mais danos emocionais (p.ex., depressão, irritação,

transtorno de estresse pós-traumático, distúrbios de sono, abuso de drogas, etc.) do que

indivíduos homossexuais que sobreviveram a crimes não motivados pelo preconceito. Um

estudo holandês realizado com uma grande amostra populacional demonstrou que a incidência

e a prevalência de distúrbios psiquiátricos (como depressão maior, transtorno bipolar,

transtorno obsessivo-compulsivo, agorafobia, abuso e dependência de substâncias) são

maiores em homossexuais quando comparados a heterossexuais do mesmo sexo (Sandfort et

al., 2001). Segundo os autores, essa diferença se deveria a predisposições biológicas (de

natureza individual) e fatores sociais (como estigmatização, preconceito e discriminação,

somados a preocupações com doenças sexualmente transmissíveis, solidão e dificuldades de

encontrar parceiros para relacionamentos estáveis), que juntos teriam um impacto significativo

no status de saúde mental da população homossexual.

A vivência de situações de agressão e violência pode trazer conseqüências

psicológicas que perduram por muito tempo, após os efeitos físicos imediatos terem se

dissipado. Herek (1991) faz uma revisão acerca das conseqüências psicológicas que esta

experiência pode trazer. Ser alvo de discriminação, por exemplo, gera sentimentos de tristeza,
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ansiedade, além de insatisfação com a comunidade à que pertence. Ao sofrer uma violência

física, eleva-se o nível de estresse psicológico. Além dos sentimentos imediatos de negação e

medo, freqüentemente surgem sentimentos de raiva, tristeza, autopiedade, culpa e

inadequação. Sentimentos de perda, rejeição, humilhação e depressão também são comuns.

Reações comportamentais e somáticas incluem distúrbios no sono, choro incontrolável,

agitação, uso de drogas e deterioração dos relacionamentos interpessoais (Herek & Berril,

1991). Além disso, a vivência dos chamados “crimes de ódio” pode vir a modificar a visão que a

pessoa tem de si mesma: ser um homossexual ou bissexual pode ser posteriormente

vivenciado como uma fonte de perigo, dor e punição, e não de intimidade, amor e comunidade

(Herek et al., 1999). Lembrando que, justamente no quesito “comunidade”, os homossexuais

são os únicos entre as minorias que não têm o benefício de pertencer a famílias que dividam

com eles o mesmo status de minoria. Em contraste, minorias étnicas são tipicamente criadas

em famílias pertencentes à mesma minoria étnica, que pode lhes prover modelos para lidar

com as dificuldades impostas pelo status de minoria, desenvolvendo uma identidade de grupo

positiva, o que lhes serve como um fator de proteção (McCarthy, 2008 apud Savin-Williams,

1994). Os jovens homossexuais, em contrapartida, não têm necessariamente esses modelos

disponíveis em suas famílias imediatas (McCarthy, 2008 apud Savin-Williams, 1994), e em

alguns casos a própria família se torna para esses indivíduos uma fonte de desamparo e, por

conseguinte, de estresse.

Curiosamente, uma vez que a homossexualidade de uma pessoa é conhecida, esse

fato é considerado como uma das informações mais importantes que os outros têm a respeito

dela. É o que estabelece tal indivíduo como membro do exogrupo em relação à maioria

heterossexual (o endogrupo). A individualidade da pessoa fica sujeita à dissolução no

estereótipo de grupo, é ignorada ou minimizada, e o indivíduo é percebido como similar a todos

os outros gays, lésbicas ou bissexuais. Consequentemente, os estereótipos sobre

homossexuais tendem a ser aplicados sobre o indivíduo.

Considerando esses fatos, pode-se afirmar que a homofobia atinge a todas as

pessoas, uma vez que as força dentro de padrões rígidos de comportamentos e crenças, inibe

a capacidade de formar relações íntimas com membros do mesmo sexo, encoraja
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comportamentos machistas e pode ser usada para estigmatizar também a pessoas

heterossexuais que são vistas como portadoras de características “gays”.

1.3. Abordagem psicológica e neurocientífica

1.3.1. As dimensões afetiva, cognitiva e comportamental do preconceito

Gordon Allport foi um dos pioneiros no estudo do preconceito em psicologia social. Sua

definição, publicada em 1954, é ainda hoje a mais utilizada nos estudos sobre o tema. Para

ele, o preconceito seria “uma atitude evitativa ou hostil contra uma pessoa que pertence a um

grupo simplesmente porque ela pertence àquele grupo, e está, portanto, presumido que ela

tem as qualidades atribuídas ao grupo” (Allport, 1954).

É importante destacar que preconceito e discriminação são fenômenos distintos; o

primeiro remete ao sentimento e ao pensamento (afeto e cognição), enquanto o segundo se

refere à ação de fato (comportamento; Fishbein, 2004). Preconceito e discriminação não

ocorrem obrigatoriamente juntos, mas, em geral, estão associados e se fortalecem

mutuamente. Nos estudos sobre o preconceito há três dimensões a serem consideradas:

cognição, comportamento e afeto. O preconceito é essencialmente definido em termos da

dimensão avaliação-afetividade (Guglielmi, 1999 apud Hilton & Hippel, 1996). Julgamentos

desfavoráveis ou reações emocionais negativas para com determinado grupo (preconceito) são

sustentados por uma crença estrutural particular (estereótipo) e podem resultar em uma reação

social adversa (discriminação; Guglielmi, 1999). A discriminação, em poucas palavras, é

preconceito em ação.

Segundo Madureira (2007), a relação entre preconceito e discriminação é complexa,

pois há uma integração entre as esferas da ação, da cognição e da emoção, pois o preconceito

não está ancorado apenas na cognição, mas principalmente na emoção (Madureira, 2007). Se

os preconceitos fossem apenas fenômenos cognitivos, prover informação e mudar a

compreensão cognitiva das questões envolvidas seria suficiente para combater os preconceitos

em nossa sociedade. Seria suficiente prover a necessária informação em nossas escolas e os

valores mudariam. Entretanto, o problema é muito mais complexo, pois há nos seres humanos

relações complexas entre as dimensões afetiva e cognitiva (Madureira, 2007).
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O componente afetivo das atitudes refere-se às emoções evocadas por um grupo alvo,

(como, por exemplo, os sentimentos de nojo em ver um casal gay de mãos dadas). Já o

componente cognitivo das atitudes consiste nas crenças sobre as características atribuídas a

um grupo, bem como a crenças fundamentadas em valores, que podem ser violadas ou

afirmadas pelo grupo alvo (Trinder, 2008 apud Haddock & Zanna, 1999). Cognição e o afeto

influenciam um ao outro, de modo que é improvável haver afeto totalmente livre da cognição e

vice-e-versa (Trinder, 2008 apud Trafimow & Sheeran, 1998).

Talvez o modelo sócio-psicológico atual mais claro do preconceito seja a abordagem

da socialização geral. Esse paradigma se baseia na aprendizagem, assume que a razão

primária para os indivíduos exibirem comportamentos hostis, racistas e discriminatórios para

com outros é porque, a partir da primeira infância, eles têm sido socializados e treinados para

sentirem-se e comportarem-se desse modo. Certas atitudes hostis e comportamentos

discriminatórios são considerados apropriados e recompensados e, desse modo, reforçados,

enquanto aqueles considerados inapropriados são punidos e eventualmente excluídos do

repertório individual (Sidanius & Pratto, 1999). Nessa perspectiva mais comportamentalista, o

indivíduo não necessita de uma teoria complexa dos processos intrapsíquicos e

psicodinâmicos, mas simplesmente atender àquilo que aprendeu ser apropriado ou

inapropriado em determinada cultura ou contexto.

1.3.2. Neurociência social – As bases neurais das atitudes implícitas

As atitudes nos permitem reagir rápida e eficientemente a estímulos simples, e também

a experiências multifacetadas como indivíduos, grupos, objetos e eventos que encontramos em

nosso mundo social. Diferentemente de outros organismos, os seres humanos têm a habilidade

de identificar introspectivamente e até mesmo mudar suas atitudes. Essa habilidade de

examinar os conteúdos de nossas mentes e de manipulá-las é exclusivamente humana

(Stanley et al., 2008). Pesquisas em psicologia social têm mostrado que, além de nossas

atitudes conscientes, temos atitudes eliciadas automaticamente que podem influenciar o

comportamento de modo inconsciente (Stanley et al. , 2008 apud Fazio et al., 1995; Greenwald

& Banaji, 1995). Uma vez que essas atitudes são introspectivamente não-identificadas são
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denominadas implícitas, e assim distinguidas das atitudes explícitas, que refletem nossos

pensamentos e crenças conscientes.

Quando indivíduos de determinado grupo social (endogrupo) são confrontados com

indivíduos de outros grupos (exogrupos), respostas indiretas de avaliação negativa podem

ocorrer automaticamente em nível subcortical – portanto, inconsciente – demonstrando a

existência de um julgamento implícito que ocorre independentemente do comportamento

explícito, ou manifesto. Estudos que examinam os processos implícitos usam medidas indiretas

sobre as quais o participante tem pouco controle ou sobre os quais pode estar inconsciente.

Algumas dessas medidas requerem que os participantes respondam o mais rapidamente

possível, assim limitando a introspecção (Stanley et al., 2008 apud Nosek et al., 2006). Outros

métodos medem respostas fisiológicas, como condutância da pele e reflexo palpebral, para

examinar as reações automáticas do participante frente a estímulos alvo (Phelps et al., 2000;

Mahaffey et al., 2005a e 2005b). Em contraste, os estudos que examinam os processos

explícitos geralmente requerem deliberação consciente por parte do sujeito e/ou se baseiam

em auto-relato. Medidas indiretas têm sido usadas para estudar uma ampla variedade de

atitudes implícitas, incluindo, mas não se limitando a, raças, gêneros, orientação sexual, idade,

religião e assuntos políticos (Stanley et al., 2008 apud Nosek et al., 2007).

Atitudes implícitas são preditoras de comportamentos como escolhas, julgamentos e

comportamentos não-verbais frente a membros de outros grupos sociais, e, em alguns casos,

eles podem ser mais informativos do que as atitudes explícitas. Atitudes implícitas são eliciadas

automaticamente, geralmente sem a participação consciente, de um modo que depende do

contexto social em particular (Blair, 2002).

Uma importante contribuição das neurociências foi a identificação da amígdala como

uma região cerebral envolvida na expressão das atitudes implícitas. A amígdala é um

agrupamento de núcleos situado no lobo temporal anterior e está relacionada à memória

emocional e aprendizados emocionais implícitos. Estruturalmente, a amígdala combina

informações sociais aferentes e cognitivas, modula a cognição e os aspectos automáticos do

comportamento (Stanley et al., 2008). Em particular, tem se demonstrado que a amígdala é

fundamental para o condicionamento de medo – que é a expressão implícita, fisiológica das

respostas emocionais a estímulos neutros que foram pareados a estímulos aversivos (Phillips
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& LeDoux, 1992); estudos indicam que ela está envolvida também em outras formas de

aprendizado associativo, incluindo recompensa e aprendizado apetitivo (Dolan, 2002 apud

Johnsrude et al., 2000; O’Doherty et al., 2002).

A amígdala esquerda é essencial para a expressão de medos simbolicamente

adquiridos – medos que são imaginados e antecipados, mas nunca experimentados de fato

(Phelps, 2006). Por exemplo, pode-se aprender a ter medo do cachorro do vizinho sem ter com

ele uma experiência aversiva direta, mas apenas por ouvir relatos sobre a agressividade

daquele animal. Esse aprendizado de medo instruído e observacional, dependente da

linguagem, é característica única da espécie humana e é igualmente a amígdala que

desempenha o papel preponderante na aquisição desse conhecimento simbólico, abstrato

(Phelps, 2006). Recentemente foi sugerido que o envolvimento da amígdala na expressão do

aprendizado de medo por meios sociais se estende também ao aprendizado cultural de

estereótipos e grupos sociais, especialmente no que diz respeito às raças e na expressão

indireta do preconceito racial (Amodio et al., 2003; Cunningham et al., 2004; Hart et al., 2000;

Phelps et al., 2000; Phelps, 2006)

A amígdala foi primeiramente ligada às atitudes implícitas em um estudo de Phelps et

al. (2000). Os autores usaram ressonância magnética funcional para medir os níveis

dependentes de oxigênio no sangue (“blood-oxigen-level dependent” – BOLD) em respostas de

brancos norte-americanos enquanto eles observavam faces de homens desconhecidos negros

e brancos. Adicionalmente, eles coletaram medidas comportamentais avaliando as atitudes

implícitas e explícitas relacionadas à cor da pele. A magnitude de ativação da amígdala quando

os participantes observaram faces de negros, em comparação a faces de brancos,

correlacionou-se significativamente com as respostas individuais implícitas, mas não com as

atitudes explícitas declaradas pelos voluntários (Phelps et al., 2000). Esses dados sugerem

que a amígdala tem o papel de avaliar outros grupos sociais e que esse papel reflete a

experiência individual.

Ademais, Krendl e cols. (2006) estudaram as estruturas cerebrais relacionadas à

estigmatização (avaliação negativa) por ressonância magnética funcional e verificaram que,

quando os voluntários eram expostos a imagens de grupos sociais estigmatizados (pessoas

obesas, com piercing, transexuais e indivíduos fisicamente pouco atraentes), algumas áreas
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cerebrais eram fortemente ativadas, entre elas: amígdala bilateral, ínsula esquerda, córtex pré-

frontal lateral e cíngulo anterior. Somando-se a essas evidências, um estudo de Amodio e Frith

(2006) reportou que o córtex frontal medial (sobretudo o cíngulo anterior) tem sido atribuído

como centro cortical da cognição social e está implicado na solução de dilemas morais, ou

seja, no processo pelo qual damos preferência às decisões que mais nos parecem corretas,

ainda que em detrimento de uma análise lógica. Um aspecto importante é que as decisões de

ordem moral não são simplesmente reflexo dos valores próprios, mas estão diretamente

relacionadas à imagem que o indivíduo deseja projetar na mente alheia: sua reputação

(Amodio & Frith, 2006).

1.3.3. Estudos sobre a homofobia

1.3.3.1. A função defensiva da homofobia

Meier e cols. (2006) comentam que, para um sujeito homofóbico, uma interação com

um indivíduo homossexual pode eliciar uma ansiedade muito semelhante à ansiedade

característica das fobias específicas (por exemplo, fobia de cobras; Meier et al., 2006).

Contudo, Herek (2000) teoriza que as atitudes negativas não estariam necessariamente

associadas a uma aversão do tipo “fóbica”, uma vez que o preconceito não necessariamente

envolve forte aversão emocional, mas pode estar fundamentado simplesmente em valores e

crenças e não na hostilidade para com a população alvo, diferenciando-o em dois tipos:

preconceito de ordem afetiva e de ordem cognitiva, respectivamente. Dessa forma, Herek

(2000) sugere a existência de duas categorias distintas de homofóbicos: os que exibem

reações defensivas e os que não exibem reações particularmente defensivas.

O elemento homoerótico da homofobia tem sido mais claramente caracterizado pelos

teóricos que vêem a homofobia como uma defesa contra os desejos homossexuais ocultos e

talvez inconscientes do próprio indivíduo. Essa idéia é melhor descrita no trabalho de Herek

(1986), que oferece quatro funções do preconceito sexual para explicar as diferentes

motivações para os sentimentos negativos com base na orientação sexual. Uma função é do

tipo “expressão de valores”, em que os indivíduos aderem a atitudes preconceituosas porque

são consistentes com suas respectivas religiões ou crenças morais. A segunda função é

“expressão social”, e descreve situações onde o indivíduo demonstra preconceito sexual no
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intuito de agir de acordo com as normas de seu grupo social. Uma terceira função é a

“experimental”, em que o indivíduo desgosta de todos os homossexuais porque ele mesmo

nunca teve a experiência de conhecer pessoalmente ou conviver com um, ou talvez porque

teve uma má experiência com uma pessoa homossexual e a partir de então generalizou os

seus sentimentos negativos para todo o grupo. A quarta função do preconceito sexual é a

função “defensiva”, em que uma pessoa é ameaçada pela homossexualidade baseada em

seus medos pessoais em relação à própria sexualidade ou conformidade de gênero (Herek,

2000). Esta quarta função distingue a homofobia das outras formas de preconceito e está mais

fortemente associada à crença no componente homoerótico da homofobia.

Um problema de qualquer motivação “defensiva”, bem como são geralmente definidas,

é a pressuposição de que essas motivações são inconscientes (Herek & Berril, 1991), e desse

modo, difíceis de medir. Alguns pesquisadores optaram por medir a homofobia

fisiologicamente, e essa abordagem tem se mostrado promissora. Shields e Harriman (1984)

mediram a freqüência cardíaca enquanto os participantes visualizavam slides. Uma resposta

cardíaca defensiva (p.ex.: aumento da freqüência cardíaca) foi observada em alguns

participantes homofóbicos, mas não ocorreu em nenhum dos participantes não-homofóbicos.

Ademais, Adams et al. (1996) mediram a intumescência peniana em homens homofóbicos e

não-homofóbicos usando um pletismógrafo peniano. O alerta sexual foi medido enquanto os

participantes assistiam a vídeos eróticos de sexo entre um homem e uma mulher, sexo entre

duas mulheres e sexo entre dois homens. Neste estudo, enquanto todos os participantes

demonstraram alerta sexual assistindo a filmes de heterossexuais e de lésbicas, apenas os

homens homofóbicos apresentaram alerta sexual enquanto assistiam a vídeos eróticos gays

(Adams et al. 1996). Esses achados são especialmente intrigantes porque vinculam a função

defensiva da homofobia às incertezas e à confusão de identidade sexual.

1.3.3.2. Abordagens psicofisiológicas no estudo da homofobia

As medidas fisiológicas tornaram-se particularmente interessantes perante a noção de

que algumas emoções ocorrem em nível inconsciente. Alguns pesquisadores têm postulado

que, quando este é o caso, os indivíduos devem realmente ter pouca ou nenhuma consciência
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de seus verdadeiros sentimentos para com outros e deste modo é improvável que sejam

capazes de relatá-lo a contento (Vanman et al., 1997).

A resposta de sobressalto é um reflexo primitivo de defesa eliciado por estímulos

intensos e rápidos. Alguns estudos têm demonstrado que as respostas de sobressalto são

aumentadas ou potenciadas por estímulos que evocam respostas afetivas negativas (p. ex.,

uma imagem de pessoa acidentada), e diminuídas ou inibidas por estímulos que evocam

respostas afetivamente prazerosas (p. ex., uma paisagem relaxante) ou apetitivas (p. ex., uma

imagem sensual de nu feminino; Lang, 1995). Foi demonstrado que as respostas de

sobressalto podem prever com precisão reações afetivas automáticas para com um grupo

particular de pessoas, como um grupo racial, por exemplo (Amodio et al., 2003). Mahaffey e

cols. (2005a) conduziram um estudo em que o reflexo palpebral de sobressalto forneceu uma

medida confiável na mensuração do componente afetivo da homofobia. Os resultados

demonstraram que uma parcela dos homens apresenta respostas fisiológicas muito intensas e

negativas frente a estímulos de conteúdo homossexual e que as medidas fisiológicas

correlacionaram-se com a atitude declarada explicitamente pelos voluntários.

Outros estudos confirmam que as eletromiografias de músculos faciais (EMG) podem

ser medidas úteis de atitudes em protocolos experimentais (Vanman et al., 1997; Ito &

Cacioppo, 1999). É possível determinar através dos movimentos dos músculos zigomático e

corrugador se o sujeito está experimentando emoções positivas ou negativas perante um

estímulo (Vanman et al., 1997; Ito & Cacioppo, 1999). Outros estudos reportam que a

visualização de estímulos homoeróticos está associada com freqüência cardíaca aumentada

(Shields & Harriman, 1984), alerta sexual aumentado (Adams et al., 1996); ambos estudos

realizados exclusivamente com sujeitos do sexo masculino.

É importante, no entanto, não confiar a análise somente numa única medida. Medidas

por auto-relato são úteis para que os sujeitos forneçam uma medida do nível de preconceito

(Wittenbrink et al., 1997), com os quais podemos comparar as respostas implícitas, ou

psicofisiológicas entre níveis diferentes de preconceito. Por exemplo, Parrot & Zeichner (2008)

pesquisaram as avaliações afetivas de homens heterossexuais frente a vídeos de sexo

heterossexual e gay e verificaram que os homens com maior adesão à hipermasculinidade

relataram maiores respostas de raiva perante vídeos de sexo gay. O estudo também verificou
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que a hipermasculinidade também se correlacionou com maior comportamento agressivo

desses homens para com gays em situações hipotéticas (criadas pelos experimentadores) mas

somente depois que eles assistiam aos vídeos de sexo gay.

1.4. Procedimentos envolvidos na medida das emoções

1.4.1. International Affective Picture System (IAPS)

Para induzir estados emocionais em laboratório deve-se utilizar estímulos padronizados

e que permitam uma reprodutibilidade experimental; o mais extenso conjunto de estímulos que

satisfaz esses quesitos é o International Affective Picture System (IAPS). Primeiramente

descrito por Lang et al. (1988), o IAPS engloba centenas de fotografias coloridas de alta

resolução capazes de induzir diversos estados emocionais e que foram projetadas para uso em

pesquisa ao redor do mundo como materiais afetivos padronizados. Os estímulos do IAPS

representam características importantes dos valores culturais e sociais transmitidos pelos

meios de comunicação (artes, cinema, televisão, revistas, etc.). Esses estímulos visuais

representam muitos aspectos da vida real (esportes, moda, paisagens, desastres naturais,

pornografia, violência, etc.), atuando como potentes geradores de emoções a serem facilmente

apresentados no contexto de laboratório experimental, permitindo assim o controle preciso do

seu momento e tempo de exposição (Bradley et al., 2001a e 2001b). São as diferenças

culturais e, por conseguinte, as diferenças nas respostas emocionais, que tornaram necessária

a padronização do IAPS para sua aplicação no contexto brasileiro (Ribeiro, 2004; Ribeiro et al.,

2005; Ribeiro et al., 2007; Lasaitis et al., 2008a e 2008b).

Os pesquisadores concordam que pelo menos duas dimensões são necessárias para

descrever a experiência afetiva. Essas dimensões são comumente referidas como “valência”

(que nós adaptamos como “prazer”) e alerta, que são representados por dois continua ou

eixos. Juntas, essas dimensões compõem o modelo circumplexo (Lang et al., 1993). O

continuum de valência varia do negativo (desagradável) ao positivo (agradável), enquanto o

eixo de alerta varia de baixo a alto alerta (relaxante a alertante).

No entanto, há razões para sustentar que um modelo tridimensional seria necessário

para descrever adequadamente a experiência emocional. Esse terceiro fator é a dominância.

Dominância é definida como “sentimentos de controle e influência sobre situações cotidianas,
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eventos e relacionamentos versus sentimentos de ser controlado ou influenciado por

circunstâncias ou outros” (Mehrabian, 1994). Apenas o terceiro fator da emoção – a

dominância – é confiável para diferenciar essas duas diferentes emoções. Por exemplo, raiva e

medo são associados com sentimentos de dominância e submissão, respectivamente. A

dimensão dominância separa raiva, hostilidade e desprezo (que envolvem níveis altos de

controlabilidade percebida) de outras manifestações negativas como tristeza, timidez e

vergonha, que se correlacionam a níveis baixos de dominância (Demaree et al., 2005). A

dimensão dominância também separa experiências emocionais de valência positiva, como

autoconfiança (moderada dominância) de arrogância (alta dominância) ou

admiração/reverência (baixa dominância; Demaree et al., 2005). Mais genericamente, a

dominância distingue comportamentos internalizados versus externalizados. Sensações

internalizadas características de baixa dominância são ansiedade, depressão, tristeza,

vergonha e culpa (Demaree et al., 2005 apud Blumberg & Izard, 1986) e sentimentos

externalizados associados a alta dominância são raiva (Demaree et al., 2005 apud Bradley et

al., 2001), provocação, exultação, presunção e desdém (Demaree et al., 2005 apud Miller &

Olson, 2000). Emoções relacionadas à dominância são importantes na agressão reativa e

geralmente envolvem raiva (Demaree et al., 2005 apud Lemerise & Dodge, 2000).

A avaliação afetiva dos estímulos do IAPS pode ser inserida em um espaço

bidimensional definido pelas dimensões “prazer” e “alerta” (Russel, 1980; Watson & Tellegen,

1985), que, juntas, constituem um espaço afetivo representativo da valência hedônica e da

ativação motivacional (Russel & Mehrabian, 1977). As figuras do IAPS se distribuem através

desse espaço afetivo de prazer e alerta (ver figura 1), podendo ser categorizadas, de acordo

com os estados psicofisiológicos que produzem, em: imagens agradáveis alertantes,

agradáveis relaxantes, neutras ou desagradáveis (Ribeiro et al., 2007). A terceira dimensão –

“dominância” – reflete o nível de controle da resposta emocional (cujo espectro varia de

submisso a dominante). Para a avaliação subjetiva das emoções nessas três dimensões

descritas, Lang (1980) construiu um instrumento de desenhos orientados denominado Self-

Assessment Manikin (SAM; figura 2).

Curiosamente, o IAPS não dispõe de imagens desagradáveis de baixo alerta. Ademais,

Lang e cols. (2005) não mencionam a existência de figuras agradáveis associadas a baixos
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níveis de alerta, como foi visto através de mensurações psicofisiológicas realizadas por Ribeiro

e cols. (2007).

Nas padronizações americana (Lang, 2005) e espanhola (Moltó, 2000; Vila, 2001), a

distribuição das imagens do IAPS no espaço afetivo de prazer e alerta reproduz um padrão

“bumerangue”, com dois braços bifurcando a partir de uma base afetivamente neutra em

direção a dois extremos de valência (agradável no quadrante superior e desagradável no

inferior), ambos alertantes. Esse padrão é conseqüência da associação do baixo alerta com

figuras neutras e do alto alerta com figuras emocionais, tanto agradáveis quanto

desagradáveis; como conseqüência desse padrão de resposta, há apenas uma leve correlação

linear entre essas duas dimensões. Entretanto, a padronização brasileira conduzida por Ribeiro

e cols. (2004 e 2005) e mais recentemente por Lasaitis e cols. (2008a e 2008b) encontraram

um padrão diferente de distribuição dos estímulos no espaço afetivo, no qual as fotografias

neutras localizam-se no centro do gráfico (tomando o número 5 como ponto neutro para as

dimensões alerta e prazer), as figuras desagradáveis no quadrante inferior direito, enquanto as

figuras agradáveis podem ser subdivididas em relaxantes (quadrante superior esquerdo) e

alertantes (quadrante superior direito). É interessante destacar que o IAPS, largamente

utilizado em estudos sobre afetividade, também tem se mostrado um bom instrumento para

estudos direcionados ao preconceito (Ito et al., 1998; Devine et al., 2002; Amodio et al., 2003; e

especificamente sobre homofobia: Mahaffey et al., 2005a e 2005b).
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Figura 1 – Distribuição de 240 fotografias do International Affective Picture System (conjuntos

13 a 16, (Lang, 2005) por médias para sujeitos brasileiros ( ) e norte-americanos ( ) no

espaço afetivo determinado pelas dimensões prazer e alerta (Lasaitis et al., 2008).

1.4.2. Instrumentos de avaliação das emoções

É consenso entre pesquisadores da psicologia social que os preconceitos sociais

consistem em três componentes: cognitivo, comportamental e afetivo (Van de Ven et al., 1996).

As dimensões cognitiva e comportamental têm sido o foco da maioria dos estudos, geralmente

baseados em métodos de auto-relato; entretanto, a dimensão afetiva do preconceito não é

acessível por esta abordagem, uma vez que as emoções não são sempre efeitos conscientes

(Mahaffey et al., 2005a apud Clore et al., 1994), e desta maneira, os indivíduos nem sempre

estariam cientes das reações viscerais de ameaça, medo, raiva ou nojo que eles podem

experimentar face-a-face com um membro do exogrupo (Mahaffey et al., 2005a).

Para uma abordagem mais ampla da dimensão afetiva, o presente estudo envolverá

duas metodologias para mensurar emoções em nível consciente e inconsciente: 1) auto-relato,

através da escala SAM para avaliação afetiva de estímulos; e 2) respostas fisiológicas.
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1.4.2.1. Avaliação subjetiva

Para a avaliação subjetiva dos estímulos do IAPS foi usada a escala de desenhos

orientados Self Assessment Manikin (SAM; ver figura 2), um instrumento de auto-relato

composto por três escalas, sendo uma para cada dimensão estudada (prazer, alerta e

dominância). Cada dimensão é retratada por 5 desenhos que simbolizam diferentes gradações

emocionais, por exemplo: a dimensão prazer é representada por um boneco triste/descontente

em um extremo e um alegre/sorridente em outro, e suas respectivas gradações estão

intercaladas entre esses extremos. Os sujeitos respondem às fotografias marcando um X sobre

um dos cinco desenhos em cada escala ou nos espaços entre eles, resultando em 9

possibilidades de resposta. O valor mais baixo para cada dimensão é 1, que indica o escore

mais baixo de prazer, alerta ou dominância, enquanto 9 é o valor máximo e reflete o nível mais

elevado das mesmas dimensões. O SAM é um instrumento de fácil utilização e pode ser usado

para aferir respostas emocionais a variados estímulos e em diferentes tipos de sujeitos

experimentais.

Figura 2 – As escalas de prazer, alerta e dominância do Self Assessment Manikin (SAM, Lang

1980) com os respectivos valores dos desenhos-orientados.

Prazer

Alerta

Dominância

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 8 7 6 5 4 3 2 1

9 8 7 6 5 4 3 2 1
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1.4.2.2. Respostas fisiológicas

Assumindo, como proposto por Bradley e Lang (2000), que a emoção é organizada

pelos sistemas motivacionais do cérebro (prazer-desprazer) modulados pela intensidade de

respostas (alerta) – que parece ser um termo equivalente a atenção –, reações

comportamentais e fisiológicas aos estímulos afetivos também deveriam refletir esta

organização. Uma das maneiras de se avaliar essa correlação seria relacionar a reatividade

fisiológica a relatos afetivos do grau de prazer e alerta de estímulos emocionais. Uma análise

fatorial entre as medidas de relatos afetivos, medidas fisiológicas e comportamentais resulta

em dois fatores com a dimensão prazer, freqüência cardíaca e a atividade dos músculos faciais

(corrugadores e zigomáticos) caracterizando o fator “PRAZER”, e a dimensão alerta, grau de

interesse, tempo de observação, condutância da pele, caracterizando consistentemente um

segundo fator “ALERTA” (Lang et al. 1993).

Eletromiogramas faciais – Os músculos frontais são responsáveis pelo relaxamento e

contração da testa, uma ação facial que pode ser considerada como um índice de sofrimento,

tormento, angústia, aflição (Bradley & Lang, 2000). Assim, uma ativação das unidades motoras

destes músculos é esperada quando uma figura (ou som) é julgada como sendo desagradável.

Já a atividade do músculo zigomático está envolvida com a expressão do sorriso (Bradley &

Lang, 2000). Essa atividade aumenta frente a estímulos classificados como agradáveis, e

também tende a aumentar frente a estímulos aversivos.

Condutância da Pele – As respostas eletrodérmicas são talvez a medida

psicofisiológica mais informativa, e vêm sendo amplamente utilizadas para estudar emoções

(Tranel, 2000). Estão relacionadas à atividade do sistema nervoso autônomo simpático nas

glândulas sudoríparas, e é uma medida altamente correlacionada com relatos afetivos de

alerta; tendendo a aumentar frente a estímulos desagradáveis (Bradley & Lang, 2000).

Temperatura – A temperatura da extremidade é medida no dedo indicador da mão

não-dominante e sua variação mostra-se estreitamente correlacionada às variações na

condutância da pele. Geralmente, os aumentos na condutância são acompanhados de queda

na temperatura de extremidade. Estudos em psicofisiologia demonstram que sentimentos de

raiva estão associados ao aumento de temperatura, enquanto o medo se correlaciona com

diminuição de temperatura na extremidade do dedo (Lisetti & Nasoz, 2004).
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2. Objetivos

Geral:

Analisar as avaliações afetivas de homens e mulheres perante estímulos fotográficos

de conteúdo afetivo-sexual homossexual e heterossexual, analisando as diferenças nas

respostas para cada categoria de estímulo no intuito de avaliar a existência de homofobia

implícita na população estudada.

Específicos:

2.1. Estudo I

a. Comparar as avaliações afetivas de uma população de sujeitos universitários

brasileiros para estímulos fotográficos de conteúdo afetivo-sexual homossexual e

heterossexual nas dimensões prazer, alerta e dominância, tomando por foco da análise a

categoria do estímulo.

b. Comparar as diferenças nas avaliações afetivas de homens e mulheres frente a

estímulos de conteúdo afetivo-sexual homossexual e heterossexual.

2.2. Estudo II

a. Obter a confirmação fisiológica das avaliações afetivas obtidas no estudo I para as

fotografias de conteúdo homossexual e heterossexual, através das medidas de:

i. Eletromiograma de músculo frontal;

ii. Eletromiograma de músculo zigomático;

iii. Condutância da pele;

iv. Temperatura de extremidade;

Que nos fornecerão dados para estabelecer comparações entre os sujeitos de acordo

com:

i. Sexo;

ii. Orientação sexual; e

iii. Distância social a gays e lésbicas.
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3. Estudo I

Este estudo teve por objetivo analisar o padrão de respostas nas avaliações afetivas de

sujeitos universitários brasileiros frente a imagens de conteúdo afetivo-sexual homossexual e

heterossexual (dentre outros tipos de imagens apresentadas, retiradas do IAPS) nas

dimensões prazer, alerta e dominância, e estabelecer comparações de acordo com a categoria

dos estímulos para estudar a existência de homofobia implícita na população. Também foram

realizadas comparações entre as respostas de homens e mulheres para análise posterior das

diferenças de sexo na homofobia.

3.1. Materiais e Métodos

3.1.1. Sujeitos

Participaram do estudo 448 universitários brasileiros de ambos os sexos (179 homens

e 269 mulheres), de idades entre 18 e 62 anos (média 24,2 ± 7,8), selecionados de diferentes

cursos (medicina, biomedicina, psicologia, ciências contábeis, administração e educação física)

de universidades públicas e privadas da cidade de São Paulo.

3.1.2. Fotografias

Foram selecionadas 240 fotografias do IAPS representando diversas situações e, uma

vez que o instrumento não dispõe de material fotográfico de conteúdo homossexual, também

foram escolhidas 24 fotografias representando situações explícitas de envolvimento

homoafetivo (como sedução, romance, sexo e casamento; exemplos no anexo 6) semelhantes

às de conteúdo heterossexual disponíveis no IAPS (Lang, 2005, anexo 6). As imagens foram

agrupadas aleatoriamente em 8 conjuntos de 35 fotografias cada. Algumas fotografias de

conteúdo heterossexual do IAPS foram repetidas entre os conjuntos para que estivessem

equalizadas em número às fotografias de conteúdo homossexual durante as apresentações.

3.1.3. Self Assessment Manikin (SAM; Lang et al., 1980)

Para que os participantes fizessem a classificação dos estímulos, foi usada uma versão

impressa da escala SAM (versão em papel e caneta, ver anexo 1; Lang, 1980), um instrumento

de desenhos orientados que permite classificar cada fotografia em 3 escalas de 9 pontos,
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sendo elas: prazer (variando de 1 para mais agradável a 9 para desagradável), alerta (variando

de 1 para calmo/relaxado a 9 para agitado/alerta) e dominância (variando de 1 para submisso a

9 para dominante). Os sujeitos avaliaram cada fotografia apresentada marcando um “x” em

cada uma das três escalas.

3.2. Procedimento

O comitê de ética em pesquisa da UNIFESP aprovou os protocolos do projeto no qual

este estudo está inserido (projeto nº 1608/06, anexo 2). Os sujeitos foram informados de que

participariam de um estudo sobre imagens emocionais (anexo 3) e assinaram um termo de

consentimento (anexo 4).

Os experimentos foram conduzidos em sala de aula com um projetor do tipo datashow.

Os voluntários avaliaram cada uma das fotografias em três dimensões (prazer, alerta e

dominância) assinalando as respostas em uma folha impressa com as escalas do SAM (roteiro

das instruções no anexo 5). No total, 494 sujeitos participaram do estudo. Os dados dos

voluntários que não tinham visão corrigida, que não reportaram seu sexo ou que foram

negligentes no preenchimento das escalas foram excluídos da análise, representando um total

de 9,3% dos participantes.

As 240 fotografias do IAPS mais as 24 fotografias de conteúdo homossexual retiradas

de outras fontes foram agrupadas aleatoriamente em 8 conjuntos de 35 fotografias cada. Em

cada conjunto foram apresentadas 3 figuras de conteúdo homossexual e 3 figuras de conteúdo

heterossexual. O número de fotografias eróticas e não eróticas foi equivalente. Cada sessão

experimental incluiu uma explicação preliminar sobre o experimento e instruções de como usar

a escala SAM. Além das imagens apresentadas em cada sessão, três fotografias foram

apresentadas como exemplos e os sujeitos avaliaram seu conteúdo emocional em uma folha

treino. Durante o experimento, cada avaliação começou com a apresentação de um slide

preparatório de 5 segundos mostrando o número (1-35) da próxima fotografia. Depois, a

fotografia alvo foi apresentada na tela durante 5 segundos. Nos 15 segundos restantes,

nenhuma fotografia foi apresentada e os sujeitos fizeram suas avaliações nas dimensões

prazer, alerta e dominância. Cada sessão experimental foi realizada em turmas de 13 a 60

alunos com iluminação adequada para a visualização de slides.
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3.3. Análise Estatística

Para cada fotografia, foram calculadas as médias e desvios padrão das avaliações

afetivas nas três dimensões (prazer, alerta e dominância) para todos os sujeitos e,

separadamente, para homens e mulheres. As unidades de medida empregadas nas análises

estatísticas foram as médias das avaliações médias de todas as fotografias, pela totalidade de

sujeitos e por sexo, para as figuras de conteúdo afetivo homo e heterossexual. Essas variáveis

foram comparadas através de testes t de Student para amostras independentes e correlações

de Spearmann. Os gráficos foram feitos no programa Microsoft® Office Excel (Copyright

Microsoft Corporation, 1985-2003) e os testes realizados no programa Statística (Copyright

StatSoft, Inc., 1991).

Posteriormente, as análises com foco sobre o erotismo dos estímulos foram realizadas

por ANOVAs fatoriais individuais para cada dimensão afetiva (prazer, alerta e dominância). O

teste post hoc usado em todas as análises foi o de Tukey. O nível de significância mínimo

estabelecido foi de 5%. As amostras foram a priori testadas quanto à normalidade e

homocedasticidade. Essas análises foram feitas com o auxílio do programa Statística

(Copyright StatSoft, Inc., 1991).

3.4 Resultados

As médias das classificações de um total de 240 figuras do IAPS para homens e

mulheres foram representadas graficamente no espaço afetivo das figuras 3 e 4

(respectivamente, prazer X alerta e prazer X dominância). Segundo a classificação proposta

por Ribeiro et al. (2007), os estímulos do IAPS podem ser subdivididos em 4 categorias:

imagens agradáveis alertantes, agradáveis relaxantes, neutras e desagradáveis. A distribuição

das médias de alerta e prazer no espaço afetivo da figura 3 nos permite identificar os

estímulos agradáveis alertantes no quadrante superior direito do gráfico, os estímulos

agradáveis relaxantes no quadrante superior esquerdo, os estímulos neutros na região central

do gráfico e os estímulos desagradáveis (em geral, de alto nível de alerta) no quadrante inferior

direito. A correlação entre prazer e alerta para homens e mulheres foi negativa e elevada. Na

comparação entre os sexos não houve diferenças significativas nas dimensões prazer e alerta.
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Alerta X Prazer - Figuras do IAPS
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Figura 3 – Distribuição das 240 fotografias do IAPS (conjuntos 1 a 8) por médias para homens

(N=179) e mulheres (N=269) no espaço afetivo determinado pelas dimensões prazer e alerta.

Correlação linear entre as dimensões prazer e alerta para homens: r= -0,68* (*p<0,05) e para

mulheres: r= -0,85* (*p<0,05).
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A dimensão dominância está altamente correlacionada à dimensão prazer e reflete o

nível de controle da resposta emocional. Na distribuição das médias de prazer e dominância no

espaço afetivo representado pela figura 4, verifica-se que estímulos prazerosos, em geral,

suscitam maior nível de dominância (metade superior do gráfico) enquanto estímulos

desagradáveis produzem baixa dominância (metade inferior do gráfico). A correlação entre

prazer e dominância para homens e mulheres foi positiva e elevada.

Dominância X Prazer - Figuras do IAPS
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Figura 4 – Distribuição das 240 fotografias do IAPS (conjuntos 1 a 8) por médias para homens

(N=179) e mulheres (N=269) no espaço afetivo determinado pelas dimensões prazer e

dominância. Correlação linear entre as dimensões prazer e dominância para homens: r= 0,87*

(*p<0,05) e para mulheres: r= 0,92* (*p<0,05).
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As médias e desvios padrão gerais das classificações de homens e mulheres para os

240 estímulos do IAPS usados no estudo estão listados na tabela 1. Na comparação entre os

sexos não houve diferenças significativas nas classificações de prazer e alerta. Para a

dimensão dominância, as mulheres reportaram valores mais baixos que os homens.

Tabela 1 – Médias e desvios padrão das classificações de homens e mulheres para as 240

fotografias do IAPS (conjuntos 1 a 8) para as dimensões prazer, alerta e dominância.

DP = Desvio Padrão

*p<0,05

Ademais, as médias e desvios padrões obtidos para as classificações de prazer, alerta

e dominância de todos os participantes, homens e mulheres para cada estímulo do IAPS são

listados no anexo 7. As médias e desvios padrões para as classificações de prazer, alerta e

dominância de todos os participantes, homens e mulheres para as imagens de conteúdo

heterossexual do IAPS estão listadas no anexo 8, e das imagens de conteúdo homossexual

utilizadas, no anexo 9.

Homens Mulheres
Média DP Média DP

Prazer 5,26 2,20 5,03 2,37
Alerta 5,42 1,66 5,47 1,88

Dominância 5,21* 1,21 4,94 1,56
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Quando foram comparadas as classificações para os estímulos de conteúdo

heterossexual presentes nos conjuntos 13 a 16 do IAPS (N=13) com os de conteúdo

homossexual escolhido de outras fontes (N=24), verificou-se uma clara dicotomia no espaço

afetivo representado na figura 5, no qual os estímulos de conteúdo homossexual foram

classificados pela totalidade dos sujeitos como sendo menos prazerosos (média=4,56* ± 2,66)

e mais alertantes (média= 5,75* ± 2,26) do que estímulos de conteúdo heterossexual (prazer:

média= 7,59 ± 1,75; alerta: média= 4,41 ± 2,46) (*p<0,05).
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Figura 5 – Distribuição das fotografias de conteúdo afetivo heterossexual (N=13) e

homossexual (N=24) por médias para todos os sujeitos (N=448) no espaço afetivo determinado

pelas dimensões prazer e alerta.
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Tal dicotomia também foi observada no espaço afetivo composto pelas dimensões

prazer e dominância (figura 6), no qual a totalidade dos sujeitos reportou um nível de

dominância significativamente maior enquanto olhavam para figuras de conteúdo heterossexual

(média= 6,53 ± 1,97) em comparação às figuras de conteúdo homossexual (média= 5,18* ±

2,09) (*p<0,05).
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Figura 6 – Distribuição das fotografias de conteúdo afetivo heterossexual (N=13) e

homossexual (N=24) por médias para todos os sujeitos (N=448) no espaço afetivo determinado

pelas dimensões prazer e dominância.
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Em seguida, foram analisados os estímulos de conteúdo homossexual separados por

sexo (gays, N=12; e lésbicas, N=12) em relação aos estímulos de conteúdo heterossexual

(N=13). Como visto na distribuição das classificações de prazer e alerta para a totalidade dos

sujeitos (figura 7), foi encontrada uma variação significativa relacionada a gênero dentro da

categoria de estímulos de conteúdo homossexual. A média geral das classificações para

estímulos mostrando casais de mulheres tendeu para a neutralidade quanto ao prazer (média=

5,16* ± 2,85) e nível de alerta médio a alto (média= 5,77* ± 2,31), enquanto imagens

mostrando casais de homens foram classificadas como desagradáveis (média= 3,96* ± 2,48) e

de alto alerta (média= 6,00* ± 2,37). As médias de prazer e alerta para ambas categorias de

imagens de conteúdo homossexual foram significativamente diferentes daquelas obtidas para

imagens de conteúdo heterossexual (*p<0,05).
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Figura 7 – Distribuição das médias no espaço afetivo de prazer e alerta das fotografias de

casais heterossexuais, gays e lésbicas para todos os sujeitos (N=448).
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Para as classificações nas dimensões prazer X dominância (figura 8) não foram

encontradas diferenças significativas relacionadas a sexo nos estímulos de conteúdo

homossexual. A totalidade dos sujeitos reportou nível médio de dominância quando

observavam imagens de casais de lésbicas (média= 5,53* ± 2,14) e casais gays (média= 4,83*

± 2,05). Contudo, as médias de dominância para ambas categorias de estímulos de conteúdo

homossexual foram significativamente menores quando comparados aos estímulos de

conteúdo heterossexual (média= 6,53 ± 1,97) (*p<0,05).
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Figura 8 – Distribuição das médias no espaço afetivo de prazer e dominância das fotografias

de casais heterossexuais, gays e lésbicas para todos os sujeitos (N=448).
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A seguir foi feita a análise pareada do sexo dos sujeitos com a categoria do estímulo.

Como apresentado no gráfico da figura 9, para os sujeitos do sexo masculino, não foram

encontradas diferenças significativas nas médias de prazer para figuras de conteúdo

heterossexual (média=7,6 ± 1,58) e homossexual feminino (média=7,17 ± 2,17), enquanto

foram atribuídos valores baixos de prazer para figuras de conteúdo homossexual masculino

(média=2,99* ± 2,53). As médias de alerta foram semelhantes entre as duas categorias de

figuras de conteúdo homossexual (gays: média=6,00* ± 2,37 e lésbicas: média=5,84* ± 2,71),

consideradas mais alertantes do que as figuras de conteúdo heterossexual (média=4,75 ± 2,42)

(*p<0,05).
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Figura 9 – Distribuição das médias no espaço afetivo de prazer e alerta das fotografias de

casais heterossexuais, gays e lésbicas para os sujeitos do sexo masculino (N=179).
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Quanto à dominância, não foram observadas diferenças significativas nas médias de

resposta dos sujeitos masculinos para figuras de conteúdo heterossexual (média=6,49 ± 1,79)

e homossexual feminino (média=6,47 ± 1,96), porém, foram reportados valores mais baixos de

dominância para as figuras de conteúdo homossexual masculino (média=4,51* ± 2,21), como

mostra o gráfico da figura 10 (*p<0,05).
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Figura 10 – Distribuição das médias no espaço afetivo de prazer e dominância das fotografias

de casais heterossexuais, gays e lésbicas para os sujeitos do sexo masculino (N=179).
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Como apresentado na figura 11, os sujeitos do sexo feminino atribuíram valores

médios de prazer para figuras representando casais gays (média=4,58* ± 2,19), valores baixos

para figuras representando casais de lésbicas (média=3,81* ± 2,33), enquanto as figuras de

casais heterossexuais foram classificadas como agradáveis (média=7,57 ± 1,67). Quanto ao

alerta, as figuras de conteúdo heterossexual foram consideradas mais relaxantes (média=4,16

± 2,42) do que as figuras de conteúdo homossexual, tanto masculino (média=5,49* ± 2,02),

quanto feminino (média= 5,65* ± 1,9). É interessante notar que as classificações individuais

das figuras mostrando casais gays exibem alto grau de dispersão na dimensão prazer quando

comparadas às figuras que apresentam casais de lésbicas (*p<0,05).
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Figura 11 – Distribuição das médias no espaço afetivo de prazer e alerta das fotografias de

casais heterossexuais, gays e lésbicas para os sujeitos do sexo feminino (N=269).
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Ademais, as mulheres atribuíram maiores valores de dominância para imagens

mostrando casais heterossexuais (média= 6,52 ± 1,99), médios valores de dominância para

imagens mostrando casais gays (média=4,99* ± 1,86) e casais de lésbicas (média= 4,86* ±

1,92), como mostra o gráfico da figura 12 (*p<0,05).
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Figura 12 – Distribuição das médias no espaço afetivo de prazer e dominância das fotografias

de casais heterossexuais, gays e lésbicas para sujeitos do sexo feminino (N=269).
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De acordo com as avaliações de prazer dos estímulos estudados, as fotografias foram

reagrupadas nas seguintes categorias: agradáveis (média de prazer maior do que 6), neutras

(média de prazer entre 4 e 6) e desagradáveis (média de prazer menor do que 4),

separadamente para homens e mulheres (tabela 2). Tal categorização tornou evidente o fator

sexo-dependente na avaliação negativa dos estímulos homossexuais, uma vez que nenhuma

fotografia de conteúdo gay foi considerada agradável na média total da amostra masculina e

nenhuma fotografia de lésbicas foi considerada agradável na média total da amostra feminina.

Inversamente, os homens consideraram agradáveis quase a totalidade de imagens de lésbicas,

superando inclusive as imagens de casais heterossexuais. Já as mulheres tenderam a

classificar como agradáveis e neutras a maior parte das figuras de casais heterossexuais,

como neutras e desagradáveis as imagens de casais de lésbicas, e apresentaram uma

classificação mais flexível, variando de agradável a desagradável, para as imagens de casais

gays

Tabela 2. Número de figuras de cada categoria (gays, lésbicas e heterossexuais) classificadas

como sendo agradáveis, neutras ou desagradáveis por homens e mulheres.

Fotografias
Agradáveis
(prazer > 6)

Neutras
(prazer entre 4 e 6)

Desagradáveis
(prazer < 4)

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

Gays (N=12) 0 2 2 7 10 3

Lésbicas (N=12) 11 0 1 6 0 6

Heterossexuais (N=13) 7 7 6 5 0 1
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O efeito do erotismo

Para estudar se as diferenças encontradas nas avaliações afetivas podem ser devidas,

em parte, ao efeito específico do erotismo nas fotografias, procedemos com uma análise

comparando somente as fotografias de conteúdo afetivo-sexual eróticas (mostrando casais nus

em situação de envolvimento sexual) e não eróticas (casais em situação de envolvimento

amoroso, mas sem nudez).

Para verificar se as fotografias eróticas e não eróticas diferem nas avaliações de

prazer, foi realizada uma ANOVA fatorial (fator erotismo: “S” – sim ou “N” – não; fator tipo de

fotografia: “L” – lésbicas, “G” – Gays e “HT” – Heterossexuais).

Houve interação entre o erotismo dos estímulos e o sexo dos participantes, F (2,30)=

14,74*, com *p<0,001. Em geral, os homens atribuíram maiores valores de prazer a imagens

eróticas quando comparados às mulheres (figura 13, quadro esquerdo)

Também foi encontrada interação entre a categoria da fotografia (L, G ou HT) e sexo

do participante, F(4,60)= 14,75*, com *p<0,001. Homens atribuíram menores valores de prazer

a imagens G em relação a L e HT. Mulheres atribuíram menores valores de prazer a imagens

G e L em relação às HT (figura 13).

E finalmente, houve uma interação entre erotismo, categoria e sexo, F(4,60)= 8,81*,

com *p<0,001. Para imagens eróticas, os homens atribuíram mais prazer a imagens L do que

de HT e G (com *p<0,001 em ambos os casos). E também atribuíram mais prazer a imagens

HT do que a G (*p<0,001). Também foi visto que imagens G eróticas e não eróticas são

classificadas por eles como igualmente desagradáveis. E ainda, os homens classificaram as

imagens L e HT eróticas e não eróticas como igualmente agradáveis. Já as mulheres

atribuíram mais prazer a imagens HT não eróticas do que a todas as outras categorias,

indistintamente (com *p<0,001 para todos os casos, dados mostrados na figura 13).
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Figura 13 – ANOVA fatorial para as médias de prazer de homens (Prazer M) e mulheres

(Prazer F) para fotografias de lésbicas (L), gays (G) e heterossexuais (HT) analisadas

separadamente em função do conteúdo erótico. Homens atribuíram níveis os maiores de

prazer para estímulos eróticos L (*) e os mais baixos para G (**). Mulheres atribuíram maiores

níveis de prazer a estímulos HT não eróticos (#).
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Foi realizada uma ANOVA nos mesmos padrões para verificar a influência do erotismo

nas avaliações de alerta das fotografias estudadas. Foi detectada uma interação entre erotismo

e sexo F(2,30)= 9,14*, com *p<0,001. Homens e mulheres atribuíram maiores níveis de alerta a

imagens eróticas comparadas às não eróticas. Também houve relação significativa entre

categoria de imagem (L, G ou HT) e o sexo do sujeito F(4,60)= 7,35* com *p<0,001. Homens e

mulheres atribuíram menores valores de alerta a imagens HT em comparação a L e G (com

*p<0,001 para os homens e *p<0,05 para as mulheres, figura 14)

Ademais, houve interação entre erotismo, categoria e sexo F(4,60)=2,72* com *p<0,05.

Para os homens, as imagens HT não eróticas se mostraram mais relaxantes do que todas as

outras (*p<0,05), exceto imagens HT eróticas. Para as mulheres, as imagens HT não eróticas

são mais relaxantes do que todas as outras, com *p<0,001 (figura 14, quadro direito).

Figura 14 – ANOVA fatorial para as médias de alerta de homens (Alerta M) e mulheres (Alerta

F) para fotografias de lésbicas (L), gays (G) e heterossexuais (HT) analisadas separadamente

em função do conteúdo erótico. Homens e mulheres reportaram como mais relaxantes os

estímulos HT não eróticos (*).
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Por fim, foi verificado o papel do erotismo nas avaliações de dominância para as

fotografias estudadas. A análise revelou uma relação significativa entre o erotismo e o sexo do

participante F(2,30)= 9,15* com *p<0,001. Homens e mulheres atribuíram menores valores de

dominância a imagens eróticas comparadas às não eróticas (figura 15).

Foi encontrada também uma relação entre a categoria de imagem (L, G ou HT) e o

sexo do participante F(4,60)= 11,92* (com *p<0,001). Homens atribuíram menores valores de

dominância para fotografias G quando comparadas a L (*p<0,001), mas não a HT. Mulheres

atribuíram maiores valores de dominância a imagens HT quando comparadas a G e L (*p<0,05

ambas).

Ademais, os homens atribuíram às fotografias L eróticas maior dominância do que G

(*p<0,05) e a imagens L e HT não eróticas maior dominância do que G (*p<0,05 ambas). Para

as mulheres não se verificou diferença de dominância entre as categorias de imagens eróticas.

Elas reportaram maior dominância para imagens HT não eróticas quando comparadas a

imagens G e L não eróticas (*p<0,001 ambas, figura 15).

Figura 15 – ANOVA fatorial para as médias de dominância de homens (Dom M) e mulheres

(Dom F) para fotografias de lésbicas (L), gays (G) e heterossexuais (HT) analisadas

separadamente em função do conteúdo erótico. Homens atribuíram menores níveis de

dominância a estímulos G, independentemente do conteúdo erótico (*).
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3.5. Discussão

Este estudo teve foco na dimensão afetiva da homofobia, no qual foram analisados

exclusivamente os relatos subjetivos dos sujeitos através de escalas emocionais. Nesta etapa

não foram utilizados questionários de orientação sexual ou escalas de distância social para

com homossexuais, uma vez que o objetivo do primeiro estudo era: 1) padronizar as imagens

utilizadas e 2) fazer uma análise geral da existência de preconceito sexual de ordem afetiva na

população universitária.

Para fins de comparação, o estudo incluiu uma grande variedade de estímulos

presentes no IAPS, que nos auxiliou a categorizar as figuras de conteúdo afetivo homossexual,

adquiridas de outras fontes, segundo as possíveis classificações no espaço afetivo, como:

figuras agradáveis alertantes, agradáveis relaxantes, neutras e desagradáveis (Ribeiro et al.,

2005; Lasaitis et al., 2008b). Apesar de pequenas variações nas médias das classificações,

nas dimensões prazer e alerta não houve diferenças significativas nas respostas de homens e

mulheres para os estímulos do IAPS (Lasaitis et al., 2008a). Contudo, verificou-se que os

homens declararam, em geral, maior nível de dominância do que as mulheres (Lasaitis et al.,

2008a). É interessante notar que as figuras consideradas mais agradáveis variaram entre os

sexos. As mulheres tenderam a classificar como mais agradáveis fotografias de bebês,

paisagens, flores; e os homens, por sua vez, também atribuíram níveis elevados de prazer a

fotografias eróticas e de esportes radicais. Aparentemente, essas observações se enquadram

nos estereótipos culturais vinculados aos sexos.

No aspecto geral, os sujeitos classificaram as imagens de conteúdo homossexual como

sendo menos prazerosas, mais alertantes, e também produtoras de menor sentimento de

dominância em comparação às figuras de casais heterossexuais em contextos semelhantes.

Isso já era esperado, pois é previsível que em uma amostra geral o número de heterossexuais

supere o de homo e bissexuais, refletindo conseqüentemente em avaliações mais positivas

para estímulos de conteúdo heterossexual. Contudo, a avaliação diferenciada dos estímulos

homossexuais não é em si mesma um indicativo de homofobia. O fato de um estímulo não

provocar alerta sexual ou prazer não indica necessariamente uma avaliação negativa, poder-

se-ia considerá-lo simplesmente como neutro. No entanto, verificamos que os estímulos de

conteúdo homossexual tenderam, num plano geral, a serem classificados entre as categorias
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neutra e desagradável, indicando uma avaliação afetiva negativa, o que nos sugere uma

prevalência de preconceito sexual de ordem afetiva na nossa amostra total de sujeitos.

Também verificamos que os estímulos homossexuais foram classificados como sendo

mais alertantes que os heterossexuais, indicando que os sujeitos sentiram-se mais vigilantes

ou sobressaltados durante sua apresentação. O sobressalto é uma resposta comum a

estímulos aversivos ou inusitados. Uma explicação para o nível elevado de alerta seria a

característica de que situações de envolvimento homoafetivo são pouco usuais em nossa

sociedade e, quando exibidas abertamente em contexto social, geralmente são acompanhadas

de manifestações de hostilidade, lembrando que em algumas culturas – inclusive na brasileira

– a homofobia é considerada por uma parcela da população como um “pré-requisito” do papel

masculino, o que a torna, de certa forma, uma imposição (Mahaffey et al., 2005b). Tais

manifestações foram observadas pela experimentadora durante a exibição dos slides, na forma

de reações de sobressalto, surpresa, risos e comentários diversos, especificamente durante a

exibição das fotografias de conteúdo homoerótico, mesmo quando era pedido e reiterado aos

voluntários que fizessem silêncio.

Não descartamos a possibilidade de que, durante o preenchimento das escalas, alguns

sujeitos tenham confundido o conceito de “alerta fisiológico” com “alerta sexual”; nesse caso,

os valores de alerta atribuídos às figuras de conteúdo homossexual poderiam ser ainda

maiores do que os encontrados.

Verificamos que os sujeitos reportaram menor nível de dominância para os estímulos

homossexuais em comparação aos estímulos heterossexuais, em outras palavras, sentiram-se

menos influentes e mais submissos, diminuídos ou intimidados. Os valores reduzidos de

dominância suportam a hipótese de que a homofobia tenha uma característica defensiva;

portanto, o preconceito teria a função de defender o indivíduo contra algo que lhe parece

aversivo ou ameaçador.

Quando analisamos detidamente as diferenças entre os sexos na homofobia,

encontramos uma relação sexo-dependente, na qual os indivíduos tendem a avaliar mais

negativamente os homossexuais de seu mesmo sexo; essa tendência já foi retratada em outros

trabalhos (Millham &Weinberger, 1977; Polimeni et al., 2000). As mulheres participantes deste

estudo atribuíram menor prazer aos estímulos que mostravam casais de lésbicas,
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classificando-os como desagradáveis ou neutros; enquanto atribuíram maiores médias de

prazer e exibiram maior flexibilidade e diversificação nas respostas para os estímulos

mostrando casais gays, classificando-os como agradáveis, neutros ou desagradáveis. As

figuras de conteúdo heterossexual foram avaliadas como agradáveis relaxantes em sua

maioria. Não houve diferenças significativas quanto à dominância para os estímulos mostrando

gays e lésbicas, sendo que ambos foram associados a níveis de dominância médio a baixo

enquanto os estímulos heterossexuais foram associados a alta dominância.

Para os homens, a divisão das classificações por sexo foi dramática. Todas as figuras

apresentando casais gays foram classificadas como desagradáveis e quase todas as figuras

mostrando casais de lésbicas foram consideradas agradáveis. Não houve diferenças

significativas nas classificações de prazer para figuras de casais heterossexuais e de casais de

lésbicas, contudo, é interessante notar que as essas últimas, majoritariamente, foram

classificadas como sendo altamente alertantes enquanto figuras heterossexuais se dividiram

entre alertantes e relaxantes. Na dimensão dominância também houve essa diferenciação:

imagens de lésbicas e casais heterossexuais foram classificadas como produtoras de alta

dominância, enquanto estímulos de casais gays produziram dominância média a baixa.

Quando analisamos o papel do erotismo nas avaliações afetivas, verificamos que: 1) as

fotografias mostrando casais de lésbicas, independentemente do conteúdo erótico, são

agradáveis para os homens, 2) as fotografias mostrando casais gays, independentemente do

conteúdo erótico, são desagradáveis para os homens, 3) as fotografias de casais

heterossexuais não eróticas são mais agradáveis que as eróticas para os homens, e 4) para as

mulheres, as fotografias não eróticas de casais heterossexuais foram particularmente mais

agradáveis do que todas as outras fotografias de conteúdo afetivo-sexual. Os níveis de

dominância reportados mostraram-se estreitamente correlacionados aos níveis de prazer: os

homens reportaram maiores valores de dominância para fotografias de lésbicas, menores

valores para fotografias de gays, e este efeito não dependeu do conteúdo erótico dos

estímulos. E para as mulheres, as imagens heterossexuais não eróticas foram relacionadas a

valores de dominância significativamente maiores do que para todos os outros tipos de

fotografias de conteúdo erótico e não-erótico.
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Considerando a dimensão alerta, foi visto que o conteúdo erótico tem relação com o

alto nível de alerta para os estímulos heterossexuais. No entanto, fotografias mostrando casais

homossexuais foram consideradas alertantes independentemente do seu erotismo.

Esses dados indicam que o efeito do erotismo nas fotografias estudadas foi leve para

os homens e forte para as mulheres, sendo que estas se mostraram mais inclinadas a reações

erotofóbicas (ou seja, desagrado frente a conteúdo erótico). No entanto, o indício de erotofobia

não anula as evidências de avaliações afetivas homonegativas, uma vez que o efeito do

erotismo nos estímulos de conteúdo homossexual foi mínimo se comparado aos estímulos

heterossexuais (isto é, imagens de casais homossexuais eróticas e não-eróticas tiveram

avaliações semelhantes; o mesmo não ocorreu com as fotografias de casais heterossexuais).

O fato de imagens mostrando casais de lésbicas induzirem altos níveis de prazer e

alerta na amostra masculina reforça o estereótipo existente em nossa cultura de que os

homens sentem-se estimulados por material erótico e situações de envolvimento homossexual

feminino. E a análise do papel do erotismo nas avaliações afetivas reforça a observação de

Louderback & Whitley (1997), de que a população masculina heterossexual tende a erotizar as

lésbicas. Os dados obtidos com as imagens de casais gays também confirmam um fato

bastante conhecido na literatura: de que a homofobia é predominantemente um fenômeno

masculino, e principalmente direcionada contra homens gays.

Um estudo conduzido por Cottrell & Neuberg (2005) encontrou evidências de que

grupos sociais estigmatizados eliciam sentimentos específicos de ameaça, como contaminação

e injúria; e essas ameaças sócio-funcionais são associadas a diferentes emoções,

respectivamente, nojo e raiva. Tais emoções compõem o cerne dos preconceitos sociais, que

assumem diferentes matizes de acordo com o grupo alvo. O preconceito contra afro-

descendentes, por exemplo, está mais associado à raiva como emoção reportada, enquanto o

preconceito contra gays é mais associado ao nojo (Cottrell & Neuberg, 2005). Tal associação

de emoções provavelmente se deve ao fato de que os estereótipos gays remetem a uma

condição de impureza (por exemplo, “doente”, “anormal”), de modo que gays sejam vistos

como uma ameaça “infecciosa”, tanto por serem compreendidos como portadores de doenças

ou, metaforicamente, como uma ameaça aos valores tradicionais. Em um estudo realizado com

homens norte-americanos (Tapias et al., 2007), frases associadas a gays ou negros foram
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usadas como indutores emocionais (primes) na parte inicial de um experimento em que os

sujeitos ouviam histórias de caráter revoltante (não relacionadas a esses grupos) e reportavam

suas diferentes emoções através de escalas. De modo interessante, observou-se que os

“primes gays” relacionaram-se a respostas emocionais de medo e nojo mais intensas do que

os “primes negros”. Podemos tecer um paralelo entre essa observação e os dados obtidos no

presente estudo, uma vez que emoções negativas como medo e nojo estão relacionados à

sensação de intimidação, de impotência, que se refletiu nos baixos valores de dominância que

os participantes deste estudo reportaram quando viram fotografias de conteúdo gay.
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3.6. Conclusões do estudo I

Não houve diferenças significativas entre os sexos nas avaliações de prazer e alerta

para as figuras do IAPS.

A média de dominância para os estímulos do IAPS foi maior para os homens em

relação às mulheres.

Estímulos de conteúdo homossexual foram avaliados como sendo menos prazerosos,

mais alertantes, e associados a menores níveis de dominância do que estímulos de conteúdo

heterossexual.

Os homens avaliaram positivamente estímulos mostrando casais de lésbicas e

heterossexuais e negativamente estímulos mostrando casais gays, independentemente dos

estímulos serem eróticos ou não eróticos.

Comparadas aos homens, as mulheres não demonstram respostas negativas a gays

nem positivas a lésbicas, mas avaliaram as fotografias de casais heterossexuais mais

positivamente.

Em geral, estímulos eróticos não parecem agradar às mulheres, o que pode ser um

indicativo de erotofobia na população feminina.

Nossos achados sugerem que o preconceito contra homossexuais tem um forte

componente emocional de caráter defensivo.
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4. Estudo II

Para investigar mais detidamente as diferenças nas avaliações de prazer e alerta entre

fotografias de conteúdo heterossexual e homossexual obtidas no estudo I, procuramos obter

medidas objetivas/fisiológicas que confirmassem essas observações, bem como nos

permitissem fazer comparações das respostas de sujeitos de acordo com a orientação sexual

(homo/bissexuais e heterossexuais), sexo (homens e mulheres) e nível de distância social

declarada a gays e lésbicas.

4.1. Materiais e Métodos

4.1.1. Sujeitos

Uma amostra populacional de adultos, de ambos os sexos, entre 18 e 39 anos de idade

(média = 24,0 ± 5,7 anos), foi recrutada para um estudo incidental sobre reatividade emocional

a imagens. Para o recrutamento foram utilizadas vias de divulgação que visaram atingir a maior

variabilidade de perfis, de acordo com os grupos de interesse do estudo. Foram publicados

anúncios de recrutamento em canais da internet visando atingir o público de universidades,

grupos e associações de distintos interesses. Também foram espalhados cartazes de

recrutamento na universidade.

Como critério de seleção, os sujeitos preencheram um questionário sócio-econômico e

étnico-cultural (anexo 10), onde os dados de interesse para seleção foram sexo, orientação

sexual e nível de distância social a gays e/ou lésbicas. Foram selecionados 39 sujeitos para o

experimento, sendo:

- 18 Homens (9 heterossexuais, 7 homossexuais e 2 bissexuais)

- 21 Mulheres (10 heterossexuais, 4 homossexuais e 7 bissexuais)

Os participantes eram saudáveis, não tomavam nenhuma medicação na época do

estudo, tinham a visão perfeita ou corrigida com óculos ou lentes de contato e o português

como língua nativa. Todos os participantes assinaram um termo de consentimento livre e

esclarecido (anexo 4).

Ao final do experimento, receberam um ressarcimento no valor de R$10,00 (dez reais)

para eventuais despesas com transporte e alimentação.
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Foram excluídos da análise os dados dos sujeitos que relataram estarem se tratando

com medicações diversas, que foram negligentes no preenchimento das escalas ou quando a

situação experimental envolveu problemas imprevistos (por exemplo, a presença de mosquitos

na sala de experimentação que impediram que o participante se concentrasse). Os dados

cancelados correspondem a 13,3% da amostra.

4.1.2. Fotografias

Todas as apresentações foram realizadas com um mesmo conjunto de 40 fotografias.

Os estímulos foram retirados do International Affective Picture System (IAPS), exceto as 8

fotografias de casais homossexuais que foram conseguidas de outras fontes. As fotografias

selecionadas incluíam:

Fotografias sem conteúdo afetivo-sexual:

- 8 desagradáveis;

- 8 neutras;

- 8 agradáveis;

Fotografias com conteúdo afetivo-sexual (exemplos no anexo 6):

- 8 imagens de casais heterossexuais (4 eróticas);

- 4 imagens de casais gays (2 eróticas); e,

- 4 imagens de casais de lésbicas (2 eróticas).

Foram feitos 3 conjuntos com as mesmas 40 fotografias organizadas em ordens

diferentes de apresentação, para minimizar a influência dos efeitos de primazia e de

habituação nas medidas objetivas e subjetivas. As médias e desvios padrão das normas

brasileiras para as fotografias selecionadas se encontram na tabela 3. As fotografias de

conteúdo homoafetivo retiradas de outras fontes que não o IAPS receberam uma numeração

própria de 1 a 24.
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Tabela 3 – Médias e desvios-padrão das classificações brasileiras para as fotografias

agradáveis (A), neutras (N), desagradáveis (D), e afetivas sexuais heterossexuais (HT), gays

(G) e lésbicas (L) selecionadas para o estudo II.

Prazer Alerta Dominância

Nº Figura Descrição Tipo Média DP Média DP Média DP

2 romance L 5,18 2,66 5,24 2,5 5,57 2

5 romance L 4,71 2,25 5,2 2,24 5,17 1,8

11 sexo L 5,04 3,06 6,95 2,12 5,42 2,49

12 casal L 5,72 2,62 6,09 2,27 5,47 2,14

18 sedução G 3,00 2,37 6,1 2,12 5,31 1,67

22 casal G 3,92 2,68 5,27 2,31 4,96 2,09

23 casal G 3,66 2,2 5,64 2,03 4,49 2,01

24 sexo G 2,68 2,14 5,67 2,06 4,02 2,01

1441 urso polar A 8,35 1,44 2,55 2,36 6,22 2,53

2053 bebê D 2,04 2,11 7,88 1,66 2,44 2,36

2221 juíz D 3,89 2,12 4,89 2,10 4,67 1,88

2305 mulher N 5,47 1,48 4,42 1,42 5,56 1,45

2341 criança A 8,33 1,51 2,60 2,23 6,67 1,97

2490 homem D 3,82 2,02 5,86 1,65 4,43 1,95

2683 guerra D 1,72 1,62 8,42 1,07 2,5 2,21

3051 mutilação D 1,20 0,67 8,20 1,59 1,81 1,63

3150 mutilação D 1,40 1,11 8,26 1,23 2,45 1,90

4141 mulher nua N 5,49 3,27 5,9 2,49 5,8 2,33

4490 homem nu N 5,00 3,17 5,42 2,70 5,89 2,80

4599 romance HT 7,63 2,19 4,31 2,69 7,27 1,98

4608 casal HT 8,15 1,20 5,32 2,97 7,02 1,85

4623 romance HT 8,35 1,09 2,61 2,35 6,9 2,06

4625 casal HT 7,44 1,92 3,88 1,79 5,65 1,38

4658 casal HT 7,63 2,04 4,41 3,18 7,26 2,44

4664 casal HT 6,91 2,42 6,19 3,04 6,74 2,20

4672 casal HT 7,13 2,24 5,58 3,17 7,68 1,59

4694 casal HT 5,00 1,64 5,06 1,73 5,15 1,73

5811 flores A 8,08 1,76 2,1 1,73 6,68 2,14

5833 praia A 8,48 1,42 2,27 2,34 7,41 2,14

6313 ataque D 1,41 0,81 8,29 1,47 1,95 1,92

7039 trem A 6,83 1,52 3,5 1,77 5,84 1,5

7059 mosquetão N 4,85 0,97 4,67 1,7 5,91 1,78

7175 lâmpada N 5,13 1,57 3,28 1,83 6,28 2,29

7224 arquivos N 4,74 0,79 4,12 1,62 5,02 1,38

7230 peru A 8,45 1,57 5,23 3,36 7,10 2,61

7247 abstrato N 4,43 1,41 6,31 1,57 4,78 1,76

7500 prédio N 5,00 1,69 4,39 1,96 5,16 2,08

8179 bungee-jumping A 7,32 2,33 7,18 2,57 5,94 3,02

9230 fogo D 1,77 1,29 7,93 1,74 2,43 2,01

9301 sanitário D 1,37 1,11 7,68 1,68 3,4 2,52
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4.1.3. Self Assessment Manikin (SAM; Lang et al., 1980)

As escalas de prazer, alerta e dominância do SAM foram usadas do modo descrito no

estudo I, para que os sujeitos avaliassem cada fotografia apresentada.

4.1.4. Medidas Fisiológicas (Sistema Computadorizado de Biofeedback “F1000

Instrumentation System”, Focused Technology, USA).

Figura 16 – Posição dos eletrodos nos eletromiogramas de músculos frontais (EMG-F) e

zigomáticos (EMG-Z).

4.1.4.1. Eletromiogramas Faciais [músculo frontal (EMG-F) e zigomático (EMG-Z)]

Obtidos através de dois eletrodos Ag/AgCl colocados cada um acima dos supercílios

(músculos frontais) e outros dois eletrodos colocados sobre os músculos zigomáticos (músculo

do sorriso), de ambos os lados (figura 16). Foram realizadas medidas individuais dos dois

grupos de músculos. O eletrodo “terra” foi colocado no centro da testa. A unidade de medida

utilizada foi µV (micro-Volt)

4.1.4.2. Condutância da pele (CP)

Obtida através de dois eletrodos Ag/AgCl colocados sobre a palma da mão não

dominante, com os quais foram detectadas as variações da condutância elétrica (ou,

consequentemente, da resistência) na palma da mão em repouso, em decorrência da produção

de suor. A unidade de medida utilizada foi µS (micro-Siemens).
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4.1.4.3. Temperatura de extremidade (Temp)

Obtida fixando, com um pedaço de fita micropore, um sensor térmico no dedo indicador

da mão não dominante. A unidade de medida utilizada foi ºF (graus Farenheit).

4.2. Procedimento

Dentro do possível, o trabalho seguiu os mesmos padrões do estudo de Ribeiro et al.

(2007). Para evitar variações experimentais, foram tomados os seguintes cuidados: a) todas as

sessões foram realizadas no mesmo local, com o mesmo equipamento e com as mesmas

condições de iluminação; b) todas as sessões foram realizadas durante o dia (entre as 9 e as

17h, mais frequentemente no período do meio-dia), c) o estudo todo foi realizado durante o

verão de 2008/2009, evitando grandes variações de temperatura e umidade inerentes a

diferentes épocas do ano; d) as instruções e os estímulos foram apresentados com um único

equipamento e sempre no mesmo formato; e) um treinamento foi realizado para assegurar que

os sujeitos compreenderam as tarefas e f) antes do início do estudo a experimentadora foi

treinada na operação dos equipamentos e na aplicação dos testes e estudos piloto foram

realizados para avaliar a adequação das instruções e procedimentos envolvidos.

Depois da limpeza da pele com uma solução de álcool – éter na proporção 9:1 e a

colocação dos eletrodos, o sujeito foi familiarizado com o instrumento de avaliação afetiva Self

Assessment Manikin, o SAM (instruções conforme o anexo 5; Lang, 1980). Antes do início da

obtenção de medidas experimentais (EMG-F, EMG-Z, CP e Temp) propriamente ditas, foi

obtida uma medida basal inicial com 2 min de duração para facilitar a adaptação ao contexto

experimental. Os slides foram apresentados na tela de um notebook Dell Inspiron 1525, com

tela de 15,4 polegadas, situada a uma distância aproximada de 70 cm dos sujeitos. Três

fotografias (sendo uma agradável, uma neutra e uma desagradável) serviram como estímulos

treino. As medidas fisiológicas para cada um dos 40 diapositivos empregados eram iniciadas 5

s antes de sua apresentação, período durante o qual um slide de preparação era apresentado

(constando o número do slide, de 1 a 40), e durante os 5 s em que as fotografias eram

projetadas. Entre as projeções das fotografias houve um intervalo de 15 s sem que nenhum

estímulo fosse apresentado para que os sujeitos pudessem fazer suas marcações num

caderno com as escalas impressas do SAM (anexo 1). Os sujeitos foram instruídos a manter
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os olhos focados na tela durante todo o tempo de apresentação dos estímulos e,

imediatamente após o seu desaparecimento, fazerem suas classificações nas escalas de

prazer, alerta e dominância do SAM.

4.3. Análise Estatística

O sistema escolhido para o processamento dos dados foi o programa Statística

(Copyright StatSoft, Inc., 1991). A princípio, todas as distribuições foram testadas para

normalidade. Para comparar as avaliações subjetivas de prazer, alerta e dominância entre os

diferentes tipos de fotografias foram utilizadas ANOVAs de uma via. As medidas fisiológicas

foram calculadas subtraindo-se a média dos três últimos segundos de apresentação do slide

alvo da média dos três últimos segundos de apresentação do slide de preparação (valor basal).

Para cada medida fisiológica foram realizadas ANOVAs fatoriais no intuito de comparar as

respostas das categorias de estímulos (HT, G e L) entre os sujeitos por sexo (F ou M) e

orientação sexual (“Hetero” e “Homo/Bi”).

Posteriormente, foram realizadas comparações em três grupos: “Hetero”, “Homo/Bi” e

“Hetero+DS” (este último grupo composto pelos sujeitos heterossexuais que relataram algum

nível de distância social a gays e lésbicas no questionário de recrutamento). Devido ao número

das amostras, o teste não paramétrico escolhido foi o de Kruskal-Wallis. E, finalmente, para

comparar as diferenças entre os sexos dentro do grupo “Hetero+DS”, foi escolhido o teste não

paramétrico de Mann-Whitney.

O nível mínimo de significância adotado nas análises foi de 5%.
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4.4. Resultados

4.4.1. Análise das correlações das medidas subjetivas e fisiológicas

Primeiramente, para verificar a confiabilidade das medidas subjetivas e fisiológicas na

detecção dos estados afetivos, foi realizado um teste de correlação de Spearmann cruzando

todas as médias subjetivas (prazer, alerta e dominância) e objetivas (temperatura de

extremidade, condutância da pele e eletromiogramas de músculos frontal e zigomático) obtidas

durante o estudo II. Os valores são apresentados na tabela 4.

Tabela 4 – Valores do coeficiente “r” de correlação de Spearman para as médias de todas as

medidas, todas os estímulos utilizados e todos os sujeitos participantes do estudo II.

Medida Prazer Alerta Dominância Temperatura
Condutância
da pele

EMG
Frontal

EMG
Zigomático

Prazer
Alerta -0,358*

Dominancia 0,554* -0,281*
Temperatura -0,004 0,014 -0,002

Condutância da pele 0,056* 0,029 -0,001 -0,052*
EMG Frontal -0,001 -0,028 0,003 -0,033 0,003

EMG Zigomático 0,153* -0,052* 0,090* -0,047 -0,054* 0,409*
*p<0,05

Em geral, o teste constatou que as correlações mais elevadas foram para as medidas

subjetivas e as mais baixas para as medidas fisiológicas.

A maior correlação se deu positivamente entre as medidas afetivas de prazer e

dominância, e negativamente entre prazer e alerta.

A maior correlação entre medida afetiva e fisiológica se deu para o eletromiograma de

músculo zigomático e as avaliações de prazer. Este resultado era esperado e indica que a

atividade do músculo do sorriso se correlaciona diretamente com maiores avaliações de prazer.

E seguindo o mesmo padrão, a atividade do músculo zigomático apresentou correlação

positiva com as avaliações de dominância e negativa para as avaliações de alerta.

A maior correlação entre medidas fisiológicas se deu entre os dois eletromiogramas

faciais, de músculo zigomático e frontal, o que possivelmente se deve ao recrutamento

conjunto desses músculos durante as mudanças na expressão facial. Ademais, o

eletromiograma de músculo frontal não se mostrou uma medida informativa, dada a ausência

de correlação com as outras medidas não eletromiográficas.
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Houve correlação inversa entre a temperatura da extremidade e a condutância da pele,

um dado que já era esperado, detectando o esfriamento dos dedos com o aumento da

produção de suor na mão não dominante.

A condutância da pele se correlacionou positivamente com as avaliações de prazer; no

entanto, um dado inesperado foi o fato dela não ter tido correlação significativa com as

avaliações de alerta, visto que o trabalho de Ribeiro et al. (2007), sobre o qual o presente

estudo foi baseado, demonstrou que a produção de suor (e, consequentemente, o aumento na

condutância da pele) é mais intensa quanto maior o nível de alerta do estímulo. Contudo, será

demonstrado mais adiante, na figura 15, que a condutância da pele apresentou resultados

muito diferentes entre os homens e mulheres participantes do estudo.

Como um dado adicional, ao estudarmos as correlações de Spearman entre as

medidas separadas por sexo, encontramos que para os homens as variações na temperatura

de extremidade e as avaliações de prazer têm uma correlação inversa, com r=-0,085* e

*p<0,05.
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4.4.2. Medidas subjetivas e fisiológicas das imagens agradáveis, neutras e

desagradáveis

Para testar a eficiência das medidas fisiológicas, analisamos primeiramente as

respostas de todos os sujeitos participantes do estudo II (N=39) às imagens desagradáveis,

neutras e agradáveis (sem conteúdo sexual) retiradas do IAPS.

Medidas Subjetivas

As classificações subjetivas nas dimensões prazer, alerta e dominância foram bastante

diferenciadas entre as imagens agradáveis, neutras e desagradáveis [F(6,1848)=223,8* e

*p<0,001]. Como apresentado na figura 17, os estímulos agradáveis receberam as mais altas

avaliações de prazer e dominância e as mais baixas de alerta; inversamente, os estímulos

desagradáveis receberam as mais altas avaliações de alerta e as mais baixas avaliações de

prazer e dominância; e as imagens neutras tiveram avaliações próximas ao ponto de

neutralidade 5 nas 3 dimensões analisadas. Os dados estão em consonância com aqueles

obtidos no estudo I.

Figura 17 - ANOVA para as avaliações médias de prazer, alerta e dominância de todos os

sujeitos participantes do estudo II para os estímulos agradáveis (A), neutros (N) e

desagradáveis (D).
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Condutância da pele

A comparação das variações de condutância da pele para as imagens agradáveis,

neutras e desagradáveis não detectou nenhuma diferença estatisticamente significativa

[F(2,895)=0,025 e p=0,98], indicando que esta medida foi muito pouco informativa para a

diferenciação dos estímulos.

Temperatura de extremidade

Quanto às variações de temperatura de extremidade (dedo indicador) da mão não

dominante, foi detectada uma diferença significativa [F(2,902)=5,77* e *p<0,05] na qual

imagens neutras associam-se a variações negativas de temperatura quando comparadas às

imagens desagradáveis (com p<0,05) e agradáveis (caso seja considerado um nível de

significância p=0,06), como mostra a figura 18.

Figura 18 - ANOVA para as variações médias de temperatura de extremidade de todos os

sujeitos participantes do estudo II para os estímulos agradáveis (A), neutros (N) e

desagradáveis (D). Para os estímulos neutros foram obtidas as variações mais negativas na

temperatura de extremidade (*).
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Eletromiogramas de músculos frontais e zigomáticos (EMG-F e EMG-Z)

A análise dos eletromiogramas de músculos frontais e zigomáticos indicou uma relação

significativa entre categoria de estímulo e atividade muscular [F(4,1850)=4,064* e *p<0,05],

tendo os músculos zigomáticos apresentado variações de atividade positivas e mais altas para

os estímulos agradáveis quando comparados aos estímulos desagradáveis (com *p<0,001) e

neutros (com *p<0,05, dados mostrados na figura 19).

Figura 19 - ANOVA para as variações médias na atividade dos músculos frontal (EMG Frontal)

e zigomático (EMG Zigomático) de todos os sujeitos participantes do estudo II para os

estímulos agradáveis (A), neutros (N) e desagradáveis (D). Para os estímulos agradáveis foram

detectados os maiores níveis de ativação dos músculos zigomáticos (*).
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4.4.3. Diferenças nas avaliações subjetivas e medidas fisiológicas entre os sexos

Para verificar se existem diferenças nas medidas subjetivas para os diferentes sexos

dentre os participantes do estudo II (N=39), foi realizada uma ANOVA de uma via (sexo) com 3

fatores (prazer, alerta e dominância). O resultado é apresentado na figura 20.

A análise detectou uma diferença significativa [F(3,1545)= 4,1* e *p<0,05], indicando

que os homens atribuíram maiores valores de alerta à totalidade dos estímulos quando

comparado às mulheres (*p<0,05, figura 20). Não foram encontradas diferenças entre os

sexos nas avaliações de prazer e dominância.

Figura 20 - ANOVA para as médias de prazer, alerta e dominância dos 40 estímulos utilizados,

analisadas separadamente em função do sexo (F – feminino e M – masculino). Os homens

declararam níveis mais elevados de alerta para o total das figuras quando comparados às

mulheres (*).
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Para avaliar as diferenças entre os sexos nas medidas fisiológicas, foram feitas

ANOVAs em separado para temperatura de extremidade, condutância da pele e

eletromiogramas de músculos frontal e zigomático.

Para as médias de variação de temperatura de extremidade dos 40 estímulos

utilizados, não foram encontradas diferenças significativas entre os sexos [F(1,1507)=1,45,

p=0,23]; e tampouco foram encontradas diferenças nas variações dos eletromiogramas de

músculo frontal e zigomático [F(2,1546)=0,365 e p=0,69].

No entanto, foram encontradas diferenças radicais nas variações de condutância da

pele de homens e mulheres [F(1,1497)=17,24*, e *p<0,001] (figura 21). De modo que, para a

totalidade dos estímulos, as variações de condutância da pele foram positivas para os homens

e negativas para as mulheres. Isso quer dizer que, no caso dos homens, foi detectável um

aumento do suor na mão durante as apresentações. Contudo, para as mulheres, houve uma

queda na produção de suor sustentada ao longo de todo o período do experimento.

Figura 21 - ANOVA para as variações na condutância da pele analisadas separadamente em

função do sexo (F – feminino e M – masculino). Detectou-se na amostra masculina elevações

na condutância da pele palmar (*) enquanto nas mulheres observou-se queda na condutância

para o total dos estímulos.
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4.4.4. Diferenças por orientação sexual

A seguir, foram realizadas ANOVAs para verificar a ocorrência de diferenças nas

medidas subjetivas e fisiológicas em função da orientação sexual dos sujeitos estudados

(N=39). Os sujeitos foram divididos em dois grupos – o primeiro (“Hetero”) apenas com os

sujeitos que se declararam heterossexuais no questionário de recrutamento e o segundo

(“Homo/bi”) com os sujeitos que se declararam homossexuais ou bissexuais. É importante

ressaltar que, para isolar o efeito da orientação sexual do participante, essa análise excluiu

todos os estímulos de conteúdo afetivo-sexual, apenas foram analisadas as respostas para as

fotografias agradáveis, neutras e desagradáveis que não mostravam casais de nenhum tipo (as

demais serão analisadas no item 4.4.5.).

Não foram encontradas diferenças nas avaliações subjetivas entre os grupos “Hetero” e

“Homo/Bi” para prazer [F(1,927)=0,32 e p=0,86], alerta [F(1,927)=0,74 e p=0,39] e dominância

[F(1,927)=1,29 e p=0,26]. Tampouco foram encontradas diferenças quanto às medidas

fisiológicas de temperatura [F(1,903)=0,27 e p=0,6] ou de eletromiogramas de músculo frontal

e zigomático [F(2,926)=2,6 e p=0,075]. Curiosamente, foi detectada uma diferença significativa

nas variações de condutância da pele para esses dois grupos [F(1,896)=8,6* e *p<0,05] (figura

22), de modo que o grupo “Homo/Bi” tendeu a ter variações negativas de condutância da pele,

enquanto o grupo “Hetero” apresentou variações positivas perante o geral dos estímulos sem

conteúdo afetivo-sexual.
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Figura 22 - ANOVA para as variações na condutância da pele analisadas separadamente em

função da orientação sexual, levando em consideração apenas os estímulos agradáveis,

neutros e desagradáveis sem conteúdo afetivo-sexual. Na amostra heterossexual foram

observadas variações positivas na condutância da pele palmar (*) enquanto na amostra

homo/bissexual observou-se variações negativas de condutância.

Uma vez que essa diferença na condutância da pele foi detectada, testes de Mann-

Whitney foram realizados para confirmar se ela ocorria em ambos os sexos, e se mostrou

presente tanto em homens (Mann-Whitney U=15.063*, NHetero= 33.399, NHomo/Bi= 48.411,

*p<0,001) quanto em mulheres (Mann-Whitney U=26.858,5* , NHetero= 62.510,5 , NHomo/Bi=

59.754,5, *p<0,05).
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4.4.5. Análise das respostas frente a estímulos de conteúdo homo e heterossexual

Para cumprir com o objetivo principal desta tese, ou seja, avaliar as diferenças de

respostas subjetivas e fisiológicas frente a estímulos de conteúdo afetivo-sexual homo e

heterossexual, foram realizadas as análises de acordo com três variáveis de interesse: a) sexo,

b) orientação sexual e c) heterossexuais com distância social declarada a gays e/ou lésbicas.

4.4.5.1. Por Sexo

Verificamos primeiramente as respostas subjetivas de homens e mulheres frente a

imagens de conteúdo afetivo-sexual hetero e homossexual.
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Prazer

Foi realizada uma ANOVA fatorial para sexo (F e M) e categoria do estímulo (L, G e

HT) e detectadas diferenças significativas nas avaliações de prazer de homens e mulheres

[F(2,615)=4,78* e *p<0,05]. Como mostrado na figura 23, mulheres atribuíram maiores valores

de prazer a fotografias HT quando comparadas a G e L (com *p<0,001 em ambos os casos),

enquanto os homens avaliaram como altamente prazerosas tanto as figuras HT quanto L, e

como menos agradáveis as fotografias G (com *p<0,001). Não houve diferença

estatisticamente significativa nas avaliações de prazer de homens e mulheres a imagens L.

Figura 23 - ANOVA para as médias de prazer de homens (M) e mulheres (F) em função da

categoria dos estímulos afetivo-sexuais de casais de lésbicas (L), gays (G) e heterossexuais

(HT). Homens atribuíram valores mais baixos de prazer a estímulos G especificamente (*).

Mulheres, por sua vez, atribuíram os valores mais altos de prazer a estímulos HT (**).
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Alerta

Foram estudadas então as avaliações de homens e mulheres aos estímulos de

conteúdo afetivo-sexual na dimensão alerta. A ANOVA não detectou diferenças significativas

entre as médias de homens e mulheres [F(2,615)=0,82 e p=0,44]. No entanto, como

apresentado na figura 24, o teste post hoc indicou que mulheres atribuíram valores mais altos

de alerta para as imagens L quando comparadas a HT (com *p<0,05), mas não a G. Nas

avaliações masculinas não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas.

Figura 24 - ANOVA para as médias de alerta de homens (M) e mulheres (F) em função da

categoria dos estímulos afetivo-sexuais de casais de lésbicas (L), gays (G) e heterossexuais

(HT). Mulheres atribuíram valores de alerta mais elevados a estímulos L (*) em comparação a

G e HT.
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Dominância

Ao analisarmos as respostas de homens e mulheres para os estímulos de conteúdo

afetivo-sexual na dimensão dominância, não foi detectada nenhuma diferença estatisticamente

significativa, com [F(2,614)=1,014 e p=0,36] (figura 25).

Figura 25 - ANOVA para as médias de dominância de homens (M) e mulheres (F) em função

da categoria dos estímulos afetivo-sexuais de casais de lésbicas (L), gays (G) e heterossexuais

(HT). Não houve diferenças estatisticamente significativas nas avaliações de dominância entre

os estímulos L, G e HT.

Medidas Fisiológicas

Foram realizadas ANOVAs fatoriais individuais para cada uma das medidas diretas

utilizadas no intuito de verificar respostas fisiológicas diferenciadas de homens e mulheres às

imagens de conteúdo afetivo-sexual, no entanto, nenhuma diferença estatisticamente

significativa foi encontrada. Os valores das análises nas respectivas medidas de interesse

foram: i) temperatura de extremidade: F(2,598)=0,94 e p=0,39; ii) condutância da pele:

F(2,595)=0,335 e p=0,72; e iii) eletromiogramas de músculos frontal e zigomático:

F(4,1226)=0,433 e p=0,78.
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4.4.5.2. Por orientação sexual

Em seguida, para estudar a influência da orientação sexual dos sujeitos nas avaliações

afetivas e respostas fisiológicas frente a estímulos de conteúdo afetivo-sexual, os participantes

foram divididos em dois grupos de análise: “Hetero”, incluindo somente os indivíduos que se

declararam heterossexuais no questionário de recrutamento, e “Homo/Bi” para aqueles que se

declararam homossexuais ou bissexuais, e foram realizadas ANOVAs com os fatores

orientação sexual (“Hetero” e “Homo/Bi”) e tipo do estímulo (G, L ou HT).

Prazer

Para as avaliações na dimensão prazer, foram detectadas diferenças acentuadas nas

avaliações de imagens do tipo L e G (ou seja, os estímulos homossexuais) entre os grupos

“Hetero” e “Homo/Bi” [F(2,615)=62,15* e *p<0,001] (figura 26), tendo os heterossexuais

classificado os estímulos de casais gays e lésbicas como menos prazerosos em relação aos de

casais heterossexuais (com *p<0,001 em ambos os casos), e os estímulos gays mais

desagradáveis em relação a lésbicas (com *p<0,001). Interessantemente, o grupo “Homo/Bi”

classificou como agradáveis os três tipos de fotografias afetivo-sexuais analisadas.

Figura 26 - ANOVA para as médias de prazer de heterossexuais (Hetero) e homo e bissexuais

(Homo/Bi) em função do tipo de estímulo: lésbicas (L), gays (G) e heterossexuais (HT).

Heterossexuais atribuíram níveis medianos de prazer a estímulos L (*) e baixos a estímulos G

(**).
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Alerta

Para as avaliações dos estímulos L, G e HT na dimensão alerta, a ANOVA não

detectou diferenças significativas entre os grupos Hetero e Homo/Bi [F(2,615)=1,024 e p=0,36].

O teste post hoc confirmou que os heterossexuais atribuíram valores mais altos de alerta para

os estímulos do tipo L, representando casais de lésbicas, quando comparados aos estímulos

HT, representando casais heterossexuais (figura 27). Para o grupo Homo/Bi não foram

encontradas diferenças estatísticas relevantes nas avaliações desses estímulos.

Figura 27 - ANOVA para as médias de alerta de heterossexuais (Hetero) e homo e bissexuais

(Homo/Bi) em função do tipo de estímulo: lésbicas (L), gays (G) e heterossexuais (HT).

Heterossexuais, mas não homo/bissexuais, reportaram níveis mais elevados de alerta frente a

estímulos L (*), quando comparados a estímulos G e HT.
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Dominância

Quando estudadas as avaliações dos estímulos L, G e HT na dimensão dominância foi

encontrada uma diferença nas avaliações dos sujeitos Hetero e Homo/Bi [F(2,614)=23,04* e

*p<0,001]. É sabido que a dimensão dominância apresenta alta correlação com a dimensão

prazer, no entanto, neste caso particular, encontramos uma associação interessante da

avaliação de dominância com a orientação sexual dos sujeitos e dos estímulos apresentados,

que mostrou-se mais específica do que da dimensão prazer. Foi visto que heterossexuais

atribuíram maiores valores de dominância a estímulos HT em relação a L (*p<0,05) e G

(*p<0,001), e que, inversamente, Homo/Bi atribuíram maior dominância a G em relação a HT

(*p<0,05), entretanto essa diferença não alcançou significância estatística para estímulos L

(figura 28).

Figura 28 - ANOVA para as médias de dominância de heterossexuais (Hetero) e homo e

bissexuais (Homo/Bi) em função do tipo de estímulo: lésbicas (L), gays (G) e heterossexuais

(HT). Heterossexuais declararam níveis maiores de dominância frente a estímulos HT (*).

Inversamente, homo/bissexuais declararam níveis maiores de dominância a estímulos G e L

em comparação a HT (**).
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Medidas Fisiológicas

Condutância da pele

Quando comparadas as variações na condutância da pele dos grupos Hetero e

Homo/Bi para as imagens afetivo-sexuais, não foram detectadas diferenças entre esses dois

grupos nas respostas a estímulas G e HT [F(2,595)= 2,462 e p=0,086]. No entanto,

interessantemente, houve diferença na avaliação dos estímulos L, uma vez que heterossexuais

tiveram respostas galvânicas aumentadas frente a imagens de casais de lésbicas, enquanto

nos homo e bissexuais observou-se uma redução na condutância da pele (*p<0,05, figura 29).

Figura 29 - ANOVA para as médias de dominância de heterossexuais (Hetero) e homo e

bissexuais (Homo/Bi) em função do tipo de estímulo: lésbicas (L), gays (G) e heterossexuais

(HT). Heterossexuais, quando comparado a homo/bissexuais, apresentaram variações

positivas de condutância da pele frente a estímulos L (*); inversamente, para homo/bissexuais,

os estímulos L foram associados às variações mais negativas de condutância.

Temperatura

Comparadas as variações de temperatura de extremidade entre os grupos Hetero e

Homo/Bi para os estímulos afetivo-sexuais, não foi detectada nenhuma diferença

estatisticamente significativa [F(2,598)=2,148 e p=0,118].
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Eletromiogramas de músculos frontal e zigomático

Tampouco foram encontradas diferenças significativas nos músculos da expressão

facial entre os grupos Hetero e Homo/Bi para os estímulos L, G e HT [F(4,1226)=1,858 e

p=0,11].

4.4.5.3. Por distância social declarada a gays e lésbicas

Finalmente, analisamos as diferenças de respostas obtidas de sujeitos que declararam

algum nível de distância social a gays e lésbicas no questionário de recrutamento com aqueles

com nível zero de distância social. Para as análises seguintes, o grupo dos heterossexuais foi

subdividido em: “Hetero+DS” (N=9), incluindo apenas os sujeitos que declararam distância

social a gays e lésbicas, o “Hetero” (N=10) apenas o grupo de heterossexuais que não

declarou nenhuma distância social, e também o grupo “Homo/Bi” (N=20), que não reportou

nenhuma distância social a gays e lésbicas.

Os níveis de distância social foram reportados através de duas escalas: Bogardus, que

mede o nível de aceitação social, tendo como valor máximo 8, para “aceitaria ter pessoas deste

grupo na minha família, como pai, mãe, filho(a), irmã(o)”, e mínimo 0 para “eu os afastaria da

sociedade”; e a escala Gentry, que mede o nível de distância social a gays e lésbicas, variando

de 0 para nenhuma distância social e acrescentando um ponto a cada alternativa marcada (por

exemplo, “me sentiria incomodado em ter um gay/lésbica vivendo em minha casa” ou “me

sentiria incomodado em ser atendido por um vendedor gay/lésbica” – ver página ix do anexo

10). Em ambas escalas, a pontuação final foi obtida com a soma das alternativas assinaladas

pelo participante.

Para os grupos “Hetero” e “Homo/Bi” a pontuação média de aceitação social a gays e

lésbicas foi máxima (8) para todos os casos e todos os sujeitos estudados, e o valor da

distância social foi a mínima (zero) em todos os casos. Quanto ao grupo “Hetero+DS”, a

pontuação média de aceitação social a gays foi M= 5,22 ± 2,11 e a lésbicas M= 5,78 ± 0,97; e a

média de distância social a gays foi M= 1,75 ± 1,83 e a lésbicas M= 1,00 ± 2,00.

É importante salientar que havia uma alternativa perguntando “você se considera

homofóbico?” com três respostas possíveis: “sim”, “não” e “prefiro não declarar”. Apenas dois

sujeitos incluídos no grupo Hetero+DS assinalaram “sim” nesta questão, outros dois marcaram
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“prefiro não declarar”, e o restante assinalou “não” mas reportou algum nível de distância social

nas escalas.

Em virtude do número pequeno das amostras, para fazer as comparações foram

escolhidos os testes não paramétricos de Mann-Whitney (para duas amostras independentes)

e Kruskal-Wallis (para três amostras independentes).

4.4.5.3.1. Comparando os grupos “Homo/Bi”, “Hetero” e “Hetero+DS”

A primeira questão a ser respondida neste item é: se existe e quais são as diferenças

afetivas detectáveis nas respostas de heterossexuais que reportam um nível de distância social

a gays e lésbicas e heterossexuais e homo/bissexuais que relatam não ter distância social

quando comparadas suas reações emocionais frente aos estímulos afetivo-sexuais

apresentando casais de lésbicas, gays ou heterossexuais.

As respostas subjetivas e fisiológicas dos grupos “Hetero”, “Homo/Bi” e “Hetero+DS”

foram comparadas por teste de Kruskal-Wallis individualmente para imagens HT (tabela 5), G

(tabela 6) e L (tabela 7).

A princípio nota-se que as avaliações subjetivas de prazer foram as medidas mais

variáveis, tendo apresentado diferenças entre os grupos para as três categorias de imagens

estudadas: HT (tabela 5), G (tabela 6) e L (tabela 7). Como apresentado no gráfico da figura

23a, as avaliações de prazer das fotografias de casais heterossexuais foram elevadas para

todos os grupos, no entanto o grupo “Hetero” atribuiu-lhes valores ainda maiores do que os

grupos “Homo/Bi” e “Hetero+DS” (com *p<0,05).

As avaliações de prazer das fotografias de casais gays foram as que apresentaram

maior variação entre os grupos, tendo o grupo “Homo/Bi” as classificado como altamente

prazerosas, o grupo “Hetero” como neutras para prazer e o grupo “Hetero+DS” como

desagradáveis; todas as diferenças foram significativas a *p<0,001 (figura 30b).

Já os estímulos apresentando casais de lésbicas foram avaliadas como agradáveis

pelos grupos “Hetero” e “Homo/Bi”, e classificadas com valência neutra pelos sujeitos do grupo

“Hetero+DS” (com *p<0,001, figura 30c).

Imagens afetivo-sexuais foram, em geral, classificadas como alertantes. Apesar das

diferenças de alerta entre as imagens L, G e HT reportadas no item 4.4.2.2. (figura 28), na
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presente análise o alerta foi a única medida que não apresentou nenhuma diferença entre os

grupos para as categorias de imagem analisadas (figura 31).

A dimensão dominância é descrita como fortemente associada à dimensão prazer

(Ribeiro et al., 2005; Lasaitis et al., 2008), apresentando uma alta correlação positiva com esta.

Ao analisarmos as avaliações de dominância entre os três grupos estudados, encontramos

diferenças apenas nas categorias de imagem HT (tabela 5) e G (tabela 6). Para as imagens

mostrando casais heterossexuais, o grupo “Homo/Bi” atribuiu menores valores de dominância

em relação aos grupos “Hetero” e “Hetero+DS” (com *p<0,001, figura 32a). Inversamente, o

grupo “Homo/Bi” reportou maiores níveis de dominância frente a imagens mostrando casais

gays quando comparados a “Hetero” e “Hetero+DS” (com *p<0,001, figura 32b), esse dado

interessante nos sugere que a dominância, nas avaliações afetivo-sexuais, é fortemente

influenciada pela orientação sexual do indivíduo, mostrando-se mais específica que a

dimensão prazer. Quanto aos estímulos mostrando casais de lésbicas, não houve diferença

nos níveis de dominância entre os grupos (tabela 7 e figura 32c).

Nas medidas fisiológicas, foram encontradas variações de temperatura de extremidade

significativas entre os grupos para as imagens HT (tabela 5) e G (tabela 6). Para as imagens

mostrando casais heterossexuais, o grupo “Homo/Bi” teve variações de temperatura menores e

próximas ao nível basal quando comparadas ao grupo “Hetero” (com *p<0,05), mas não

“Hetero+DS” (figura 33a). Interessantemente, ao comparar as variações de temperatura

obtidas ante a apresentação de estímulos mostrando casais gays, as variações de temperatura

foram mais altas e positivas para os grupos “Hetero” e “Hetero+DS” e negativas para o grupo

“Homo/Bi” (com *p<0,05, figura 33b). Quanto às imagens portando casais de lésbicas (L), não

foram encontradas diferenças significativas nas variações de temperatura, mas foram obtidas

medidas diferenciadas de condutância da pele (tabela 7), tendo o grupo “Hetero” apresentado

variações de condutância positivas e maiores do que os grupos “Hetero+DS” e “Homo/Bi” (com

*p<0,05, figura 34c).

Finalmente, para as eletromiografias dos músculos frontal e zigomático, as maiores

diferenças foram encontradas, curiosamente, nas avaliações das imagens mostrando casais

heterossexuais (HT, tabela 5), para as quais obtivemos variações negativas na atividade dos

dois agrupamentos de músculos para o grupo “Hetero+DS” quando comparado aos grupos
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“Hetero” e “Homo/Bi” (com *p<0,05, figuras 35a e 36a). Esse dado é sustentado pelas

avaliações de prazer ligeiramente menores que o grupo “Hetero+DS” faz das imagens HT em

relação ao grupo “Hetero” (como foi mostrado na figura 30a), sugerindo que os indivíduos

heterossexuais que relatam distância social a gays e lésbicas seriam menos receptivos a

material visual erótico ou sensual em geral, inclusive de conteúdo heterossexual. Ademais, o

grupo “Homo/Bi” teve variações na atividade do músculo zigomático (ou do sorriso) próximas

ao nível basal ante a apresentação de estímulos de casais gays (G, tabela 6) enquanto foi

observada uma queda na atividade dessa musculatura para os grupos “Hetero” e “Hetero+DS”

(com *p<0,05, figura 36b). Inversamente, as fotografias apresentando casais de lésbicas teve

variações positivas na atividade do músculo zigomático para os grupos de heterossexuais

“Hetero” e “Hetero+DS”, e variações negativas para o grupo “Homo/Bi” (figura 36c), embora

não tenham sido detectadas diferenças significativas entre esses grupos (tabela 7).

Em conclusão a estas análises comparativas, observamos que as mais amplas

diferenças entre os dois grupos de heterossexuais estudados – “Hetero e “Hetero+DS” – foram,

surpreendentemente, nas avaliações que eles fizeram das imagens de conteúdo heterossexual

(HT), tendo o grupo “Hetero+DS” reportado e manifestado respostas um pouco menos positivas

em relação ao grupo “Hetero”. Também foi confirmado que as imagens de lésbicas (L) são

avaliadas positivamente por todos os grupos, exercendo um apelo interessante sobre os

grupos “Hetero” e “Hetero+DS”, observação sustentada pelas medidas fisiológicas. Também foi

visto que a orientação sexual é mais decisiva na avaliação dos estímulos apresentando casais

gays (G), para os quais o grupo “Homo/Bi” apresentou respostas mais positivas.
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Tabela 5 – Teste de Kruskal-Wallis comparando as médias das avaliações subjetivas e

fisiológicas dos grupos Hetero, Homo/Bi e Hetero+DS para as fotografias de casais

heterossexuais (HT).

Soma dos ranks
Medida Kruskal-Wallis H (Fatores,N) NHetero Nhomo/Bi Nhetero+DS p

Prazer 7,48* (2,311) 14274,5 23857,0 10384,5 0,023
Alerta 3,66 (2,311) 13781,0 23972,5 10762,5 0,160
Dominância 26,38* (2,311) 14444,5 20882,0 13189,5 0,000
Temperatura 7,78* (2,303) 13877,0 22280,0 9899,0 0,020
Condutância 4,71 (2,302) 10404,0 25527,5 9821,5 0,095
EMG Frontal 9,44* (2,311) 12718,0 26573,0 9225,0 0,009
EMG Zigomático 6,9* (2,311) 12915,0 26120,0 9481,0 0,032

Tabela 6 – Teste de Kruskal-Wallis comparando as médias das avaliações subjetivas e

fisiológicas dos grupos Hetero, Homo/Bi e Hetero+DS para as fotografias de casais gays (G).

Soma dos ranks
Medida Kruskal-Wallis H (Fatores,N) NHetero Nhomo/Bi Nhetero+DS p

Prazer 91,56* (2,156) 2395 8796 1055 0,000
Alerta 1,18 (2,156) 3392,5 6168,0 2685,5 0,553
Dominância 19,07* (2,155) 2836,0 7215,5 2038,5 0,000
Temperatura 6,89* (2,152) 3458,5 5408,5 2761,0 0,032
Condutância 4,69 (2,151) 2842,0 6391,5 2242,5 0,096
EMG Frontal 4,39 (2,156) 3071,0 6795,0 2380,0 0,111
EMG Zigomático 6,95* (2,156) 2842,0 7013,0 2391,0 0,031

Tabela 7 – Teste de Kruskal-Wallis comparando as médias das avaliações subjetivas e

fisiológicas dos grupos Hetero, Homo/Bi e Hetero+DS para as fotografias de casais de lésbicas

(L).

Soma dos ranks
Medida Kruskal-Wallis H (Fatores,N) NHetero Nhomo/Bi Nhetero+DS p

Prazer 15,79* (2,154) 2875,0 7029,5 2030,5 0,000
Alerta 4,93 (2,154) 3388,5 5448,5 3098,0 0,085
Dominância 2,8 (2,154) 2964,0 6464,0 2507,0 0,247
Temperatura 2,68 (2,149) 2753,0 5773,0 2649,0 0,262
Condutância 8,08* (2,148) 3279,0 5532,0 2215,0 0,018
EMG Frontal 1,77 (2,153) 3096,5 6284,0 2400,5 0,413
EMG Zigomático 2,73 (2,153) 3165,0 6299,0 2317,0 0,255
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Figura 30 – Boxplots apresentando as diferenças nas médias das avaliações subjetivas de

prazer para fotografias de casais heterossexuais (HT), gays (G) e lésbicas (L) dos grupos

Hetero, Homo/Bi e Hetero+DS. (a) O grupo Hetero atribuiu maiores valores de prazer a

estímulos HT (*) quando comparados aos grupos Homo/Bi e Hetero+DS. (b) Homo/Bi

atribuíram valores altos de prazer a estímulos G (*); inversamente, Hetero+DS atribuíram

valores muito baixos (**). (c) Hetero+DS atribuíram os menores valores de prazer a estímulos L

(*) quando comparados aos grupos Hetero e Homo/Bi.

a) HT

b) G

c) L
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Figura 31 – Boxplots apresentando as médias das avaliações subjetivas de alerta para

fotografias de casais heterossexuais (HT), gays (G) e lésbicas (L) dos grupos Hetero, Homo/Bi

e Hetero+DS. Não foram detectadas diferenças estatisticamente significativas nas avaliações

de alerta dos três grupos frente a estímulos (a) HT, (b) G e (c) L.

a) HT

b) G

c) L



94

Figura 32 – Boxplots apresentando as diferenças nas médias das avaliações subjetivas de

dominância para fotografias de casais heterossexuais (HT), gays (G) e lésbicas (L) dos grupos

Hetero, Homo/Bi e Hetero+DS. (a) Para estímulos HT os grupos Hetero e Hetero+DS

reportaram maiores níveis de dominância quando comparados ao grupo Homo/Bi (*).

(b)Inversamente, o grupo Homo/Bi atribuiu valores mais elevados de dominância frente a

imagens G (*).

a) HT

b) G

c) L
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Figura 33 – Boxplots apresentando as diferenças nas médias das variações de temperatura de

extremidade para fotografias de casais heterossexuais (HT), gays (G) e lésbicas (L) dos grupos

Hetero, Homo/Bi e Hetero+DS. (a) e (b): o grupo Homo/Bi teve variações negativas e mais

acentuadas na temperatura de extremidade frente a estímulos HT e G (*) quando comparado

aos grupos Hetero e Hetero+DS.

a) HT

b) G

c) L
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Figura 34 – Boxplots apresentando as diferenças nas médias das variações de condutância da

pele para fotografias de casais heterossexuais (HT), gays (G) e lésbicas (L) dos grupos Hetero,

Homo/Bi e Hetero+DS. (c) O grupo Hetero apresentou variações na condutância da pele mais

positivas e mais intensas (*) que os grupos Homo/Bi e Hetero+DS.

a) HT

b) G

c) L
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Figura 35 – Boxplots apresentando as diferenças nas médias das variações de atividade do

músculo frontal para fotografias de casais heterossexuais (HT), gays (G) e lésbicas (L) dos

grupos Hetero, Homo/Bi e Hetero+DS. (a) O grupo Hetero+DS apresentou variações de

atividade de músculo frontal negativas (*) frente a estímulos HT quando comparado aos grupos

Homo/Bi e Hetero.

a) HT

b) G

c) L
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Figura 36 – Boxplots apresentando as diferenças nas médias das variações de atividade do

músculo zigomático para fotografias de casais heterossexuais (HT), gays (G) e lésbicas (L) dos

grupos Hetero, Homo/Bi e Hetero+DS. (a) O grupo Hetero+DS apresentou variações na

atividade dos músculos zigomáticos negativas (*) frente a estímulos HT quando comparado aos

grupos Homo/Bi e Hetero. (b) O grupo Homo/Bi não teve variações na atividade do músculo

zigomático (*) frente a estímulos G quando comparado aos grupos Hetero e Hetero+DS, que

apresentaram variações negativas.

a) HT

b) G

c) L
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4.4.5.3.2. Compação dos sexos dentro do grupo heterossexual com distância

social a gays e lésbicas

Para estudar o papel do sexo na distância social a gays e lésbicas, comparamos as

respostas de homens e mulheres pertencentes somente ao grupo de sujeitos que declarou

algum nível de distância social a gays e lésbicas no questionário de recrutamento. Dado o

pequeno tamanho da amostra, reforçamos que esta é uma análise exploratória complementar

aos resultados anteriores.

Entre as mulheres (N=5), as pontuações médias na escala de aceitação social

Bogardus foram semelhantes para gays (M= 6,4 ± 0,9) e lésbicas (M= 6,2 ± 0,4), e a média de

distância social declarada pela escala Gentry foi M= 0,5 ± 1,0 para gays e M= 1,8 ± 2,5 para

lésbicas. Entre os homens (N=4), as pontuações médias de aceitação social foram M=3,8 ± 2,4

para gays e M=5,3 ± 1,3 para lésbicas, enquanto as pontuações médias de distância social a

gays foram M= 3,0 ± 1,6 e zero para lésbicas.

As respostas subjetivas e fisiológicas de mulheres (F) e homens (M) com distância

social a gays e lésbicas foram comparadas por teste de Mann-Whitney individualmente para

imagens HT (tabela 8), G (tabela 9) e L (tabela 10).

Para as imagens G foi encontrada uma diferença significativa nas avaliações de prazer

de homens e mulheres (tabela 9), as imagens de casais gays foram consideradas

desagradáveis por sujeitos de ambos os sexos, no entanto, os homens atribuíram níveis de

prazer ainda mais baixos do que as mulheres (figura 37b), o que corrobora a existência de um

fator sexo-específico na homonegatividade. A mesma análise foi replicada comparando as

respostas dos sexos às imagens L, para as quais foram detectadas diferenças significativas

nas três dimensões subjetivas estudadas: prazer, alerta e dominância (tabela 10). A

discrepância entre os sexos foi total neste caso, pois os homens consideraram os estímulos

mostrando casais de lésbicas como altamente agradáveis, atribuindo-lhes elevado grau de

prazer, alerta e dominância, enquanto as mulheres as avaliaram como desagradáveis,

atribuindo-lhes baixos valores de prazer (figura 37c), altos de alerta (figura 38c) e médios de

dominância (figura 39c). Fica evidente, também neste caso, que a distância social a

homossexuais é sexo-dependente. Ademais, os dados também sugerem uma erotização das
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lésbicas por parte dos homens, mesmo daqueles que declaram um nível de distância social a

gays.

Por fim, a comparação entre os sexos dos sujeitos com distância social a gays e

lésbicas se estendeu também às imagens de conteúdo heterossexual (HT). O teste detectou

uma diferença somente nas avaliações de dominância de homens e mulheres (tabela 8), tendo

os homens atribuído valores mais elevados de dominância do que as mulheres (figura 39a).

Destaque também para as diferenças nas avaliações de prazer que ficaram muito próximas do

nível de significância (p=0,055), demonstrando que os homens atribuíram valores ligeiramente

maiores de prazer às imagens de casais heterossexuais do que as mulheres (figura 37a). Esse

dado pode ser justificado pela maior receptividade que os homens têm frente a material visual

sensual e erótico, como é visto, por exemplo, no estudo de Hamann et al. (2004).
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Tabela 8 – Teste de Mann-Whitney comparando as médias das avaliações subjetivas e

fisiológicas de mulheres (F) e homens (M) com distância social a gays e lésbicas para as

fotografias de casais heterossexuais (HT).

Medidas Mann-Whitney U NF NM p

Prazer 470,5 1290,5 1337,5 0,055

Alerta 607,5 1427,5 1200,5 0,713

Dominância 416,0* 1236,0 1392,0 0,011

Temperatura 413,5 1138,5 941,5 0,186

Condutância da pele 563,0 1537,0 1091,0 0,383

EMG Frontal 580,0 1400,0 1228,0 0,497

EMG Zigomático 557,0 1377,0 1251,0 0,347

Tabela 9 – Teste de Mann-Whitney comparando as médias das avaliações subjetivas e

fisiológicas de mulheres (F) e homens (M) com distância social a gays e lésbicas para as

fotografias de casais gays (G).

Medidas Mann-Whitney U NF NM p

Prazer 48,0* 482,0 184,0 0,000

Alerta 146,5 383,5 282,5 0,667

Dominância 146,5 356,5 309,5 0,667

Temperatura 120,0 256,0 272,0 0,763

Condutância da pele 121,0 331,0 335,0 0,214

EMG Frontal 148,0 358,0 308,0 0,702

EMG Zigomático 121,0 331,0 335,0 0,214

Tabela 10 – Teste de Mann-Whitney comparando as médias das avaliações subjetivas e

fisiológicas de mulheres (F) e homens (M) com distância social a gays e lésbicas para as

fotografias de casais de lésbicas (L).

Medidas Mann-Whitney U NF NM p

Prazer 40,0* 250,0 416,0 0,000

Alerta 73,0* 283,0 383,0 0,006

Dominância 65,0* 275,0 391,0 0,002

Temperatura 108,0 228,0 268,0 0,635

Condutância da pele 150,0 340,0 290,0 0,947

EMG Frontal 115,0 379,0 251,0 0,221

EMG Zigomático 100,0 290,0 340,0 0,085
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Figura 37 – Boxplots apresentando as diferenças nas médias das avaliações subjetivas de

prazer para fotografias de casais heterossexuais (HT), gays (G) e lésbicas (L) de mulheres (F)

e homens (M) com distância social declarada a gays e lésbicas. (b) Homens, quando

comparados a mulheres, atribuíram valores menores de prazer frente a estímulos G (*). (c)

Mulheres atribuíram valores baixos de prazer a estímulos L (*) enquanto homens atribuíram

altos valores.

a) HT

b) G

c) L



103

Figura 38 – Boxplots apresentando as diferenças nas médias das avaliações subjetivas de

alerta para fotografias de casais heterossexuais (HT), gays (G) e lésbicas (L) de mulheres (F) e

homens (M) com distância social declarada a gays e lésbicas. (c) Homens, quando

comparados às mulheres, atribuíram valores mais elevados de alerta (*) frente aos estímulos L.

a) HT

b) G

c) L
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Figura 39 – Boxplots apresentando as diferenças nas médias das avaliações subjetivas de

dominância para fotografias de casais heterossexuais (HT), gays (G) e lésbicas (L) de mulheres

(F) e homens (M) com distância social declarada a gays e lésbicas. (a) Homens reportaram

maiores valores de dominância frente a estímulos HT (*) do que mulheres. (c) Mulheres

relataram menores valores de dominância frente a estímulos L (*) quando comparadas aos

homens.

a) HT

b) G

c) L
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4.5. Discussão

O estudo II buscou correlacionar quantitativamente as medidas fisiológicas e subjetivas

implicadas na avaliação emocional de estímulos sexuais entre os diferentes grupos de

interesse. Primeiramente, a análise global das medidas feitas neste estudo mostrou que existe

uma forte correlação entre as avaliações subjetivas de prazer, alerta e dominância,

demonstrando que esse paradigma do espaço afetivo [como é mais profundamente discutido

nos artigos de Lasaitis et al., 2008a e 2008b (anexos 11 e 12), desenvolvidos a partir do

estudo I da presente dissertação] está bem estabelecido e estruturado, sendo muito útil para a

avaliação emocional dos estímulos visuais. As medidas fisiológicas, em contrapartida, foram

apenas levemente correlacionadas entre si e às medidas subjetivas. A abordagem fisiológica

não se mostrou muito eficiente na detecção de variações sutis de respostas entre as categorias

de estímulos, ao menos dentro da amostra limitada de 39 sujeitos. Por essa razão, foram

pouco informativas se consideradas sozinhas, porém úteis como uma análise complementar do

estado subjetivo.

Payne e cols. (2008) comentam que, independentemente das diferenças subjacentes

aos processos cognitivos, quando testes implícitos e explícitos têm estruturas diferentes (como

é o caso da metodologia deste estudo), haverá apenas uma correlação fraca entre eles. Nesse

caso, a cognição implícita e explícita são diferentes. Quando atitudes e comportamentos são

mensurados em um mesmo nível de abstração e com o mesmo nível de especificidade, diz-se

que eles são conceitualmente correspondentes (Payne et al., 2008); sob estas condições,

atitudes e comportamentos tendem a estar relacionados. Estudos indicam que mensurações de

atitudes implícitas e explícitas terão mais probabilidade de estarem relacionadas se forem

conceitualmente correspondentes (Hofmann et al., 2005). Desse modo, medidas fisiológicas e

escalas subjetivas de auto-relato, apesar de serem importantes para a estrutura do teste,

podem não estar relacionadas por correspondência conceitual.

Detectamos também variações fisiológicas relevantes entre os grupos estudados. De

modo interessante, a amostra masculina teve, em geral, variações na condutância da pele

palmar mais positivas, enquanto na amostra feminina foram observadas quedas nas respostas

eletrodérmicas sustentadas durante o período do experimento. Uma vez que a medida da

condutância da pele está relacionada ao alerta emocional, como atestam os estudos
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psicofisiológicos de Bradley et al. (2001) e Ribeiro et al. (2007), esse dado corrobora as

maiores avaliações de alerta reportadas por nossa amostra masculina. Apesar das mulheres

atribuírem maiores níveis de alerta do que os homens para imagens desagradáveis (Lasaitis et

al., 2008a), é conhecido na literatura que homens costumam reportar níveis de alerta mais

intensos frente a estímulos sexuais (Bradley et al., 2001; Hamann et al., 2004). Levando em

consideração que estímulos afetivo-sexuais (eróticos e não eróticos) compunham 40% da

totalidade dos estímulos apresentados nesse estudo, maiores níveis no alerta emocional e na

condutância da pele da amostra masculina eram esperados e foram confirmados. Os níveis de

condutância da pele também diferiram entre os grupos “Hetero” (apenas heterossexuais) e

“Homo/Bi” (homossexuais e bissexuais) durante a avaliação dos estímulos não-sexuais.

Heterossexuais apresentaram respostas eletrodérmicas mais intensas, enquanto

homo/bissexuais de ambos os sexos tenderam a ter variações negativas de condutância da

pele. Uma explicação plausível para essa observação é que a amostra homo/bissexual estaria

mais habituada com o conteúdo das fotografias apresentando casais homossexuais (que

compunham metade dos estímulos afetivo-sexuais) e, desse modo, teriam experimentado

menores níveis de ansiedade durante todo o tempo do experimento, refletindo em variações

menores de condutância da pele. Infelizmente, este dado não pode ser comprovado pois não

usamos nenhum inventário de ansiedade.

O primeiro estudo verificou que os estímulos de conteúdo homossexual eram avaliados

como levemente desagradáveis e mais alertantes em relação aos estímulos heterossexuais em

uma grande amostra de universitários. O estudo II confirmou essa observação e ainda detectou

que a avaliação negativa dos estímulos homossexuais ocorreu exclusivamente na amostra

heterossexual, que avaliou, em geral, os estímulos apresentando casais gays como

desagradáveis e os que apresentam casais de lésbicas como neutros em valência, porém

altamente alertantes. Em contrapartida, a amostra homo/bissexual classificou os estímulos de

casais homossexuais e heterossexuais como igualmente agradáveis.

Os estímulos afetivo-sexuais, em geral, receberam avaliações de alerta médio a alto; e

dentro desta categoria, imagens representando casais de lésbicas tiveram as classificações de

alerta mais elevadas especificamente no grupo heterossexual e para ambos os sexos. Os

trabalhos de Ribeiro e cols. (2005 e 2007) reportam que elevadas avaliações de alerta podem
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ocorrer em dois extremos de valência, para imagens desagradáveis e agradáveis alertantes.

Estímulos eróticos ou sensuais são mais comumente categorizados como agradáveis

alertantes (Ribeiro et al., 2007). Um complicador adicional para este estudo pode ser o fato dos

sujeitos confundirem a noção de alerta emocional com alerta sexual. É importante ressaltar que

o trabalho original de Bradley et al. (2001), que analisou o alerta para figuras eróticas do IAPS,

não faz nenhuma diferenciação sobre alerta sexual e emocional. Caso os sujeitos de nosso

estudo tenham confundido esses dois conceitos de alerta, o que suspeitamos ter ocorrido, é

previsível que os estímulos homossexuais poderiam ter recebido avaliações de alerta

emocional mais elevados por parte da amostra heterossexual, e vice-e-versa.

Embora no estudo I tenhamos encontrado que homens relatam maiores níveis de

dominância do que mulheres para o total de estímulos apresentados (Lasaitis et al., 2008),

essa diferença não foi aparente no estudo II. Ademais, analisando as classificações de

dominância dos estímulos afetivo-sexuais, encontramos uma grande associação entre a

categoria do estímulo e a orientação sexual do sujeito; heterossexuais reportaram valores mais

altos de dominância frente a imagens de casais heterossexuais, enquanto homo/bissexuais

reportaram maiores valores frente a estímulos mostrando casais gays e lésbicas. Nesse

quesito, a dimensão dominância foi mais específica para a orientação sexual do que a

dimensão prazer. Extrapolando essa observação para a psicologia social, citamos a teoria da

personalidade autoritária, que está relacionada à dominância social. Adorno e cols. (1950)

dissertaram sobre uma síndrome chamada autoritarismo, que unifica as convicções sociais,

políticas e econômicas de um indivíduo. A teoria da personalidade autoritária postula que o

autoritarismo é resultante de práticas que na infância humilham e depreciam a criança e

predicam a afeição parental à obediência imediata e inquestionável aos pais. Esse tipo de

ambiente subjugador teoricamente predisporia a criança a pensar as relações humanas em

termos de dominância e submissão, formatando-a em uma dimensão hierárquica que vilifica os

fracos e desviantes (como minorias étnicas e sexuais) e glorifica aqueles que são percebidos

como fortes e poderosos. Desse modo, foi estabelecida uma relação entre o autoritarismo e o

conservadorismo, com sua visão sócio-política e cultural peculiar e, hipoteticamente, mais

inclinada ao racismo, à homofobia e ao etnocentrismo. Nesse paradigma, os grupos

opressores seriam motivados pelo sentimento de dominância sobre os exogrupos.
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Alternativamente, Wilson (1973) comenta que a motivação psicológica central do

conservadorismo seria o medo da incerteza. Ele demonstrou que algumas expressões de

medo do incerto, como a preferência por vocações convencionais e seguras, correlacionam-se

com altas medidas de conservadorismo (Wilson, 1973). Para estes sujeitos, em particular, as

normas sociais convencionais são uma fonte de segurança e de contenção para a ansiedade.

As atitudes contra os grupos que contrariam essas normas sociais estariam fundamentadas,

portanto, sobre o medo. Nossa interpretação particular é de que o preconceito estaria

relacionado a uma resposta defensiva contra o sentimento de submissão (associado ao medo).

Nossos achados sobre a dominância, que se mostrou maior para os intragrupos por orientação

sexual e menor para os exogrupos, dão respaldo a essa segunda hipótese.

Quanto às diferenças entre os sexos, no primeiro estudo foi detectada uma dicotomia

radical na dimensão emocional da homofobia: comparadas aos homens, as mulheres tendem a

ter avaliações menos negativas para os estímulos homossexuais em geral, são mais

indiferentes ao sexo do estímulo-alvo, aparentando uma tolerância ligeiramente maior para

com gays em relação a lésbicas. Os homens, por sua vez, demonstram avaliações muito

negativas frente a casais gays e muito positivas frente a lésbicas. O estudo II confirmou essas

observações e ainda forneceu evidências fisiológicas que as sustentam.

Sabidamente, a condutância da pele está correlacionada ao alerta e também à valência

positiva (Bradley et al., 2001; Ribeiro et al., 2007). Verificamos que os estímulos apresentando

casais de lésbicas eliciaram respostas eletrodérmicas maiores na amostra heterossexual,

confirmando, portanto, os maiores níveis de prazer e alerta reportados. Homo/bissexuais, em

contrapartida, tiveram relaxamento fisiológico frente a imagens de lésbicas, que para este

grupo aparentemente atuou como estímulos relaxantes, embora diferenças no alerta não

tenham sido detectadas nas escalas subjetivas. Os homens heterossexuais consideraram as

imagens de lésbicas como intensamente alertantes, e não há, aparentemente, uma

diferenciação entre alerta atencional e alerta fisiológico neste caso. Os altos níveis de alerta em

questão no grupo heterossexual masculino estão associados também aos altos níveis de

prazer reportados, indicando que as respostas eletrodérmicas e o alto nível de alerta

emocional, nesse caso específico, reflete o sistema apetitivo.
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Ademais, Bradley e cols. (2001) relatam que estímulos eróticos são os que

potencializam reações mais intensas em todas as medidas para ambos os sexos; e também

discutem que em seu estudo detectaram níveis elevados de alerta somente no caso dos

estímulos eróticos. Deve ser por esta razão que nossas medidas de condutância da pele, por

exemplo, não foram úteis na diferenciação de estímulos agradáveis, neutros e desagradáveis

(desvinculados de conteúdo erótico), no entanto, ao analisarmos as respostas para imagens de

conteúdo afetivo-sexual, encontramos variações mais altas de respostas eletrodérmicas de

heterossexuais para fotografias que apresentavam casais de lésbicas. Bradley e cols. (2001)

também comentam que, no contexto dos estímulos eróticos, homens rotineiramente reportam

maiores níveis de alerta emocional do que mulheres. Nosso estudo corrobora essa

observação.

O estudo de Hammann e cols. (2004) fornece evidências neurofuncionais para as

diferentes reações de homens e mulheres a estímulos visuais eróticos. Homens geralmente

são mais interessados e responsivos a estímulos visuais eróticos quando comparados às

mulheres, bem como costumam reportar maiores níveis de alerta. Em seu estudo Hamann e

cols. (2004) analisaram por neuroimagem a ativação cerebral de homens e mulheres enquanto

observavam imagens de conteúdo afetivo-sexual e detectaram que a amígdala e o hipotálamo

eram mais ativados em homens do que em mulheres frente aos mesmos estímulos, mesmo

quando elas relatavam níveis maiores de alerta. Segundo os pesquisadores, a maior ativação

da amígdala nos homens reflete uma maior ativação do sistema apetitivo, em vez de um alerta

emocional mais elevado, propriamente, sinalizando para o recrutamento preferencial da via

hipotálamo-amigdaliana durante a apreciação de estímulos eróticos.

Verificamos também o papel da distância social a gays e lésbicas na avaliação dos

estímulos afetivo-sexuais. Na análise em três grupos – “Homo/Bi”, “Hetero” e “Hetero+Distância

Social” – o prazer foi a medida que apresentou maiores diferenças. Interessantemente, o grupo

de heterossexuais que reportou distância social a gays e lésbicas reportou os menores níveis

de prazer para as três categorias de estímulos afetivo-sexuais (inclusive heterossexual),

sugerindo que este grupo é menos receptivo a estímulos sensuais e eróticos em geral. As

imagens apresentando casais gays tiveram as classificações de prazer mais diferenciadas,

sendo julgadas agradáveis pelo grupo homo/bissexual, neutras para o grupo heterossexual e
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desagradáveis para o grupo que reportou distância social. Essas diferenças não foram tão

dramáticas para os estímulos apresentando casais de lésbicas. Esses dados reforçam o

consenso prevalente na psicologia social de que a homofobia é direcionada principalmente a

homens gays. Reforçando ainda essa observação, está o nosso achado psicofisiológico de que

as variações de temperatura foram positivas e mais elevadas entre os heterossexuais, em

geral, frente a estímulos gays. Sabe-se que os aumentos de temperatura de extremidade estão

relacionados ao sentimento de raiva (Bradley et al., 2001), e, interessantemente, o grupo que

declarou distância social a gays e lésbicas apresentou os maiores aumentos de temperatura

para os estímulos de casais homossexuais, sugerindo que teriam experimentado um estado

subjetivo de raiva frente à apresentação desses estímulos. O grupo com distância social

também teve as menores reduções na atividade do músculo zigomático para todos os

estímulos sensuais apresentados, observação que certamente se correlaciona com os

menores níveis de prazer por eles reportados.

Em seu estudo, Mahaffey e cols. (2005a) verificaram que parte dos voluntários

declaradamente homofóbicos que participaram de um estudo com visualização de estímulos

eróticos apresentaram reflexos de sobressalto mais elevados não somente frente a imagens de

casais gays, mas a estímulos eróticos em geral. Nossos dados estão em concordância com os

achados desse estudo, uma vez que nossos voluntários que declararam algum nível de

distância social a gays e lésbicas tiveram reações mais negativas a estímulos sensuais e

eróticos em geral, especialmente de casais gays. Este é um forte indicativo de que a homofobia

implícita tem uma correlação com a erotofobia, ou seja, a aversão a conteúdo erótico. Uma

justificativa plausível para essa correlação é que tanto a homossexualidade quanto a

pornografia são tabus dentro da moralidade sexual conservadora; desse modo, indivíduos

conservadores podem apresentar reações mais negativas generalizadas para ambos os casos.

Finalmente, a análise do sexo dentro da amostra heterossexual que reportou distância

social a gays e lésbicas confirma os padrões vistos no estudo I. De forma interessante, para

mulheres com distância social declarada a gays e lésbicas, o sexo do estímulo-alvo (se gay ou

lésbica) não se mostrou relevante e, para ambos os casos, as avaliações são razoavelmente

negativas. Já os homens reportaram distância social somente a gays, e apresentaram uma

dicotomia radical e sexo específica, pois avaliaram estímulos mostrando casais gays como


