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RESUMO

O objetivo deste artigo é fazer uma reflexão sobre a condição da população LGBTGays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros no contexto brasileiro, a partir um
enfoque sócio histórico da construção LGBT, seus enfrentamentos, lutas e
conquistas como políticas públicas voltadas a estes coletivos, e a inserção do grupo
em questão no mercado de trabalho. Ressalta-se também o papel da psicologia
como mediadora nos processos de conquista de espaços destes sujeitos, seja no
âmbito profissional, de direitos fundamentais, saúde, ou meio social.
Palavras-chave: Movimento LGBT, Psicologia, Trabalho, Políticas Públicas.

ABSTRACT
This article objective is a reflection about the condition of LGBT populatio – leabians,
gays, bissexuals and transgenders in the brazilian setting. There are a social and
historical approach about the LGBT achievements and stuggles like specific public
policies and their inclusion in the labour market. The article emphasizes psychology
position around fundamental rights, health and social achievements.

Key words: LGBT movement, psychology, labour, public policies
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1 INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como finalidade explicitar conteúdos essenciais e
apontar pontos de força e de vulnerabilidade no que diz respeito aos processos de
discriminação da população de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros (LGBT)
na sociedade contemporânea e o papel da psicologia como possível mediadora
deste processo, bem como dar visibilidade ao sofrimento psíquico desta população
frente às dificuldades enfrentadas. De forma mais focal pretende-se problematizar as
barreiras que se colocam para a inserção no mercado de trabalho como um dos
entraves mais impactantes para esta população, para além das conhecidas
violências, de todas as ordens, as quais sofrem estes coletivos. Neste sentido, negar
ou impedir o acesso destas pessoas a inserção no mercado de trabalho, por essas
não corresponderem a um padrão de orientação sexual esperado, os coloca na via
do subemprego, da exploração de mão de obra sem as devidas garantias
trabalhistas, de estereótipos de trabalho, faz com que, muitas vezes, o único recurso
possível para sustentarem-se é a utilização do corpo como modo de “trabalho” que,
se não for por livre escolha, é uma atividade degradante e de grande violência
psíquica para à subjetividade envolvida. Sabe-se que muitas vezes a diferença em
relação ao padrão dominante, heteronormativo, avesso à diversidade de
características e situações da vida, fala mais alto do que as competências, que
deveriam ocupar um lugar central na escolha de pessoas para o trabalho. (Manual
de Promoção aos Direitos LGBT ao Trabalho, 2015).De igual maneira, pretende-se
discutir a respeito da preservação dos direitos sexuais e de cidadania para pessoas
LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros), que ainda
são vistas por muitos como sujeitos inexistentes na sociedade. É significativo
sublinhar que primorosamente, esta população é conclamada à subordinação, e a
fortes estigmas morais e religiosos, movimento este antagônico ao surgimento do
respeito à virtude, de proteção à soberania e de assistência à liberdade, o que
caracterizaria as sociedades democráticas e os estados laicos.
Desde o seu princípio até os dias atuais, o movimento LGBT foi construído
com o objetivo principal de luta pela igualdade de direitos dos homossexuais. Essa
população acabava por se manter em uma espécie de clandestinidade imposta por
certos regramentos instituídos historicamente pela sociedade dominante, que
lançavam às pessoas de comportamento diferente a norma, em especial o grupo
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LGBT, no campo do preconceito, da discriminação, da marginalidade, negando a
estes sujeitos o direito primordial de exercer a sua sexualidade, de trabalhar, de
constituir uma família se assim for o desejo reconhecendo o direito a maternidade e
a paternidade.
Em vista disso, se fez uma pesquisa de revisão bibliográfica, com o objetivo
de examinar artigos científicos e outras referências, além de livros e documentários
que discutem sobre o tema LGBT e a relação com a sociedade, em virtude da
Faculdade São Francisco de Assis não possuir Comitê de Ética que possa aprovar
pesquisa com seres humanos. Segundo Barros e Lehfeld (2007), a pesquisa
bibliográfica é utilizada quando se pretende resolver um problema ou adquirir
conhecimentos a partir do uso de informações retiradas de material gráfico, sonoro e
informatizado.

2 APONTAMENTOS TEÓRICOS

2.1 Contextualização Sócio-Histórica da Relação Sociedade-População LGBT

A sociedade ao longo dos tempos sempre teve uma forma bem própria de
lidar com os comportamentos diferentes dos modelos instituídos e padronizados por
ela. Assim como outras minorias, a população LGBT/ LÉSBICAS, GAYS,
BISSEXUAIS E TRANSGÊNEROS, objeto deste estudo, têm estado na mira de
atitudes, pensamentos, ideias discriminatórias ao longo da história. Para marcar,
exponho como era tratada a população gay nos campos de concentração durante o
regime nazista, embora na época ainda não existisse a denominação LGBT, mas os
sujeitos que a compõem sim. Os gays eram postos em locais separados dos demais
prisioneiros, havia um símbolo, um triângulo invertido na cor rosa que indicava os
homens gays, da mesma forma, um triangulo preto era atribuído às mulheres
“antissociais”, grupo que incluía as lésbicas. A ciência também era utilizada como
mecanismo de extinguir o comportamento homossexual, a medicina, por exemplo,
tratava da homossexualidade como uma patologia que podia ser debelada por meio
de métodos desumanos como a tortura, a castração, a terapia de choque, a
lobotomia e os estupros corretivos. Em países do continente Africano, ou países
muçulmanos, as leis anti-sodomia perseveram e os indivíduos nelas enquadrados,
não esporadicamente são multados, presos ou até mortos. Em outros mesmo que
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este tipo de lei não vigore mais, estes indivíduos continuam a serem alvos de
preconceito e atitudes discriminatórias.
Em alguns países como nos Estados Unidos da América Do Norte, os índices
de agressões verbais e físicas às lésbicas e aos gays são muito superiores à média
nacional (Meyer, 1995). Reforçando, o Brasil tem um triste destaque no cenário
mundial, pois somos o campeão em assassinatos de homossexuais. Um estudo
realizado pelo Grupo Gay da Bahia – GGB constatou o aumento do número de
assassinatos de pessoas pertencentes ao grupo LGBT em 2008. Foram 190 casos
registrados, o que representa um aumento de 55% se comparado com os números
de 2007. (FALCÃO, 2009; RIBEIRO, 2009). Em pesquisa atualizada levantada pela
mesma entidade (GGB, 2017), identificou um aumento de 30% nos homicídios de
LGBTs em 2017 em relação ao ano anterior, passando de 343 para 445. Reforçando
as estatísticas de violência contra pessoas pertencentes a grupo LGBT,
levantamento obtido pelo GLOBO, indica que a cada 19 horas um LGBT é
assassinado ou se suicida vítima da “LGBTfobia”, o que faz do Brasil o campeão
mundial desse tipo de crime. A causa das mortes registradas em 2017 segue a
mesma tendência dos anos anteriores, havendo um predominando do uso de armas
de fogo (30,8%), seguida por armas brancas cortantes como facas e outros (25,2%).
Dados recentes apontaram que pode haver diferenciação na modalidade de crime
contra a população aqui afirmada, conforme pesquisa da (TRANSRESPECT, 2015),
a violência contra travestis e transexuais são apavorantes em 2015, foram
calculados 689 homicídios, o que reflete 51% do total mundial no mesmo período.
Segundo Agências Internacionais de Direitos Humanos, matam-se mais
homossexuais no Brasil do que nos países do Oriente Médio e África, por exemplo,
onde esta população por questões de ideologia política ou religiosa são bem mais
vulneráveis, sem considerar que há em alguns desses lugares, pena de morte contra
os LGBT/Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros.
No mercado de trabalho, por exemplo, a discriminação é bastante acentuada:
os homossexuais e bissexuais masculinos, quando comparados aos heterossexuais
com a mesma experiência, educação, profissão, estado civil e região de residência,
percebem um salário em média, 11% a 27%, inferior e a probabilidade de serem
alvo de alguma agressão física ou verbal no ambiente de trabalho, até mesmo ser
demitido, é duas vezes maior (Irigaray, 2008).
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Na década de 1980, os movimentos sociais em geral tiveram avanços sobre a
temática de gênero e sexualidade. No Brasil com a presença de artistas, intelectuais,
atores e formadores de opinião na cena política, nos meios de comunicação e
mídias da época, contribuíram para trazer informação, conhecimento, inserir no
debate as questões de gênero, desmistificando o assunto. Ainda nessa mesma
década, a sociedade LGBT passou por uma grande transformação. No mundo todo,
um surto do vírus HIV matou muitos sujeitos pertencentes a esse grupo, alterando
consideravelmente as organizações políticas do movimento. O surto resultou
novamente numa grande prova para a comunidade LGBT, que agora era vista como
portadora e transmissora de uma doença fatal. Considerando os inúmeros avanços
em relação ao HIV, e da comprovação de que o vírus pode atingir a todos, a
população em questão ainda é marcada pela doença até os dias atuais.
Segundo Mendes (2010), nos anos 1990 as parcerias com o Estado em
relação ao combate à AIDS consolidaram-se e deram força ao aumento de grupos
ativistas, principalmente de lésbicas e de travestis, elevando a diversificação e a
incorporação dos vários sujeitos do movimento homossexual na atual sigla LGBT,
lançando campanhas pelo reconhecimento legal das relações homossexuais e pelo
enfrentamento à discriminação e à violência contra os mesmos, popularizando o
termo “homofobia”. É o momento de surgimento e consolidação das Paradas do
Orgulho LGBT.
2.2 Histórico do Movimento LGBT
“Onde há poder, há resistência”.
(FOUCAULT, 1976-1988)

Penso que é preciso considerar que o poder enquanto um mecanismo que se
dobra sobre sujeitos, produz também dispositivos de resistência e ressignificação a
este mesmo poder, ação, luta e protagonismo. Creio que o movimento LGBT, por
exemplo, é grande representante do discurso contra preconceito, contra a
discriminação, contra ódio e de todos os modos de subjetivação que incluem este
grupo deste estudo, ou outras minorias.
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Para Ferrari (2003), o Movimento que defende os Direitos dos Homossexuais
teve início na Europa, no final do século passado, tendo como principal bandeira a
não criminalização da homossexualidade e a luta pelo total reconhecimento dos
direitos civis dos homossexuais.
Nos Estados Unidos, em junho de 1969, StonewallInn, Greenwich Village,
iniciou-se o evento que ficou conhecido mundialmente,

como Stonewall Riot

(Rebelião de Stonewall). A narrativa instaura que nas primeiras horas da manhã do
dia 28 de junho, gays, lésbicas, travestis e dragqueens encaram policiais e
começam uma revolução que dispararia as noções para o movimento pelos direitos
LGBT nos Estados Unidos e no mundo. Durando seis dias, o movimento seguiu em
resposta às ações opressivas da polícia, que frequentemente faziam rondas, com
direito a revistas, tapas, deboches degradantes em bares gays de Nova Iorque. Dia
28 de junho é celebrado como o Dia Internacional do Orgulho LGBT para
comemorar conquistas históricas, da mesma forma, para lembrar que ainda há um
extenso trajeto a ser trilhado.
De acordo com Mendes (2010), na realidade brasileira dos anos 1970, sob a
ótica da autocracia burguesa, mesmo com a desistência de alguns militantes na luta
armada e contestação cultural encontram-se brechas na repressão política. A
homossexualidade adquiria então um potencial revolucionário. Caetano Veloso,
cantor ecompositor, após sua volta do exílio na Inglaterra, em 1972, subiu ao palco
de batom e como forma de protesto, imitou Carmem Miranda.
A partir da década de 1980, os movimentos sociais em geral vieram com
novas configurações em meio à sociedade e no âmbito do estado cristalizaram-se
idéias via projetos com o objetivo de possibilitar o diálogo entre militância e governo.
Conforme Viana (2000, p. 38):

[...] o país ensaiava novos passos rumos a uma democracia frágil. Os
espaços de construção de novas entidades eram múltiplos. Mulheres,
operários, estudantes, meninos de rua, CEB’s, homossexuais, negros,
índios, ecologistas, pacifistas e tantos outros protagonistas de
manifestações coletivas revelaram um país em ebulição, com variados
problemas, a exigir do poder público novas práticas políticas que
incorporassem as preocupações desses setores [...]
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Desta forma, dando um pouco mais de espaço para que os grupos invisíveis
possam estar na via da visibilidade de toda sociedade, a década de 90 foi marcada
por várias conquistas, entre elas a letra L é incluída na sigla geral do movimento em
1993, quando militantes votaram para que o Sétimo Encontro Brasileiro de
Homossexuais passasse a se chamar Encontro Brasileiro de Homossexuais e
Lésbicas e foi formada no Rio de Janeiro, a primeira organização política de
Travestis da América Latina. A letra T é incluída no movimento geral em 1995,
quando gays e lésbicas convidam formalmente travestis para seu encontro nacional
e se funda a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis. O processo de
aproximação e formação de um movimento conjunto ocorreu não só via grupos de
visibilidade nacional, mas também por pequenos grupos locais.
Em 1996, um ato na Praça Roosevelt, em São Paulo, reuniu cerca de 500
pessoas reivindicando direitos LGBT. A partir daquele ato, coletivos LGBT
começaram a planejar a primeira parada LGBT do país, que aconteceu em 1997, na
Avenida Paulista, em São Paulo. Ela teve entre 500 e 2.000 pessoas. Hoje em dia a
parada é um das maiores festividades da capital paulista, condensando um coletivo
maior do que o de cidades inteiras.
Em 2007 foram realizadas, segundo a ABGLT, 300 paradas em todo o país. Da
maior delas, a Parada de São Paulo, participaram, de acordo com o registro da
Prefeitura desta cidade, 3 milhões de pessoas. Com o apoio de prefeituras locais, do
Ministério da Cultura, de programas nacionais de Direitos Humanos e de combate à
discriminação e à AIDS, as Paradas do Orgulho LGBT não são frequentadas
somente por gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, bem como um alto
número de “simpatizantes”, entre estes amigos, familiares e militantes de partidos e
muitos movimentos sociais, sendo comum ver famílias e pessoas de todas as idades
participando da comemoração. Essa mobilização é, seguramente, referência
primordial para pensarmos temas como desigualdade, diferença, diversidade e
identidade na sociedade brasileira contemporânea.
2.3 Uma Barreira Relevante Para a População LGBT: As Dificuldades no
Processo de Inserção no Mercado de Trabalho e a Potência do “Caso
Carrefour”
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O ambiente de trabalho nas organizações tem se tornado um espaço cada
vez mais heterogêneo, onde convivem indivíduos de diferentes sexos, etnias,
religiões e orientações sexuais (ALVES; GALEÃO-SILVA, 2004). Esta nova
realidade impôs aos administradores a necessidade de elaborarem estratégias que
harmonizem justiça social e lucro com as práticas organizacionais (ROBINS;
COULTER, 1998) e, aos empregados, o desafio de conviverem com indivíduos de
identidades sociais distintas (IRIGARAY, 2006). Estas podem ser visíveis (gênero,
etnia) ou invisíveis (religião, doenças crônicas). Independentemente de serem
raramente ponderadas, as identidades sociais invisíveis não são singulares. Por
exemplo, no Brasil, vivem aproximadamente 90 mil judeus (DECOL, 2001), 26.1
milhões de evangélicos (CACP, 2007), 3.2 milhões de pacientes de algum tipo de
doença crônica (OMS, 2010) e 19.4 milhões de cidadãos homo ou bissexuais
(INTERAGIR, 2010). A inclusão da diversidade no mercado de trabalho vem
avançando nos últimos anos.
O mercado de trabalho, conforme Adelman (2003), ainda é uma grande
barreira para os transgêneros, mesmo não sendo claramente discriminados nas
preferências de vagas, fica clara a opção do contratante em relação ao sexo,
masculino ou feminino. De diversas formas isso acaba contribuindo para a
marginalização, pois a sociedade em si critica as diferenças que este coletivo
representa, as quais não se encaixam no padrão exigido e enraizado.
LGBT’s estão nas mais diferentes classes sociais, ocupam todo tipo de
profissão, têm estilos de vida diversos. Mas há em comum o fato de que sofrem
preconceito e discriminação no mercado de trabalho e, por isso, encontram-se,
muitas vezes, em trabalhos caracterizados por altas condições de vulnerabilidade.
A complexidade da situação do grupo LGBT no mercado de trabalho,
especialmente, diante das evidências que a orientação sexual e a identidade de
gênero têm na determinação social e na saúde do trabalhador, impõe a construção
de interfaces nas quais possam ocorrer ações integradas para a promoção da
inclusão social, contribuindo para o acesso e a qualidade de vida do trabalhador,
garantindo assim o enfrentamento das iniquidades.
A inclusão da diversidade no mercado de trabalho vem avançando nos
últimos anos. Diversas empresas já observaram que se forem reconhecidas como
empresas que sabem lidar com a diversidade e inclusão, impulsionarão o
rendimento e o lucro, haja vista existir grande parte da população LGBT, por
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exemplo, com condições financeiras privilegiadas, ávidas para consumir. A
novidade, e colaborarão para uma convivência soberana entre os colaboradores,
aumentando o seu conjunto. (BRASIL, 2017)

Entre as empresas que trabalham a diversidade está o Carrefour Fundada
na França, em 1959, sua primeira loja ficava em um cruzamento, daí a
origem do nome Carrefour, cruzamento em francês. O primeiro
hipermercado chegou ao Brasil em 1975. Com ele, espalhou-se pelo país
suas bandeiras Carrefour Drogaria, Carrefour Posto, Atacadão, entre outros.
(CARREFOUR, 2017)

A média de abertura de lojas no Brasil, em 1999, era de seis lojas ano.
Neste ano também foi criado o Selo Garantia de Origem Carrefour
(CARREFOUR, 2017). Já em 2015, foi criado o Instituto Carrefour Brasil,
focado na colocação no mercado de trabalho, na educação para a inclusão
e na geração de renda. Com 72 mil colaboradores, a empresa é uma das
maiores empregadoras do país. (CARREFOUR, 2017)

Nos últimos anos, o Carrefour organizou um grupo de representantes para
focar na alteração de cultura e inclusão. Um dos resultados está sendo visto
na contratação de colaboradores transgêneros, já que são vistos como um
grupo que encara com dificuldade o mercado de trabalho. (PACETE, 2017)

No Dia da Visibilidade Trans, 29 de janeiro, a empresa divulgou em seu
perfil de uma rede social fotos de duas colaboradoras transgêneras.
Declararam oferecer cursos de capacitação em varejo focado no aumento
de oportunidades reais no mercado de trabalho. (PACETE, 2017)

O foco inicial foi verificar como era o pensamento da empresa junto ao tema
diversidade. Logo após, arquitetou-se um meio para dialogar com as
lideranças para que fosse propagado aos outros colaboradores. Em
seguida, foi necessário entender o grupo com o qual seria dado enfoque e
apontar as suas necessidades. (PACETE, 2017)

As questões estruturais foram decididas de maneira simples, como por
exemplo, banheiros e crachás. Se o colaborador transgênero nasceu
homem, mas se representa como mulher, utilizará o banheiro feminino, tal
qual o uso do crachá. (PACETE, 2017)

O assunto diversidade deverá estar ligado ao Carrefour, pois seus clientes e
o Brasil simbolizam este tema. Nada mais justo que ela seja representada
no mercado de trabalho. (PACETE, 2017)
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A lei das cotas (8213/1991), que impõe a obrigatoriedade das empresas a
terem de dois a cinco por cento de pessoas que se enquadram com alguma
deficiência, ganha mais força com o passar do tempo. A área de recursos
humanos precisa investir em programas de inclusão para que seus
colaboradores estejam capacitados para receber estes profissionais,
independente das suas dificuldades, alimentando a igualdade social.
(OLIVEIRA, 2013)

Um grande número de instituições sofre monitoramentos com a pretensão de
qualificar o nível de contentamento de seus funcionários e o quanto estão
comprometidos. Deste modo, pode ser viável a criação de um canal de protesto de
forma anônima, que possa também ser utilizado para dirigir questões de melhoria.
Por consequência, a instituição pode proporcionar fundamentos que exiba que seus
colaboradores estão sendo tratados de forma igualitária, não havendo qualquer
forma de discriminação (NORLOCH, 2015). No âmbito, do cotidiano do trabalhado
com os colaboradores LGBT, assim como com qualquer outra pessoa deve
promover o respeito às diferenças singulares como princípio ético ligado à condição
humana, e por isso, as mesmas não podem ser usadas como mecanismo de
reprodução dos tratos desiguais e discriminatórios, com a população LGBT.
2.4 A Psicologia do Trabalho e a Saúde Mental do Trabalhador (a) LGBT

A psicologia e seus vastos campos de atuação proporcionaram a sua
inserção em um lócus que até pouco tempo mantinha-se como campo sem estudo
ou investigação, atualmente definido como campo da Saúde do Trabalhador. Neste
âmbito, a saúde mental do trabalhador, principalmente destes sujeitos da pesquisa
que são foco de inúmeros processos discriminatórios, de falta de reconhecimento,
da não aceitação do seu produto, - que é a sua força de trabalho na medida em que
estes processos produzem sofrimento psíquico.
Seguramente o trabalho tem muitas variações, sentidos, e significados para
cada um de nós. Pode não ser prazeroso para uns, uma atividade que traga
satisfação para quem a executa, ou para outro algo que é cumprido apenas pela
necessidade temporária de sobrevivência.
O trabalho é dado como importante e fundamental e constituinte do sujeito,
proporciona benefícios para quem trabalha, assim como para a sociedade. Assim
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considerando a sua importância, privar alguém ou grupo de acessar o direito a
produzir, a sentir-se útil, por questões de gênero, ou mantê-lo em situação de
rebaixamento, de humilhação ou desconsiderar outros pontos relevantes como
preparo e conhecimento para desenvolver certas atividades pelo mesmo motivo, é
corroborar para que estes sujeitos vivenciem um processo de sofrimento e algum
distúrbio.
É neste sentido que a psicologia tem papel essencial no contexto das
organizações. Trabalha para que, se não extinguir, minimizar os processos de
patologização que podem surgir através dos modos de exercício de práticas
preconceituosas e discriminatórias das pessoas nos seus locais de trabalho ou em
virtude do seu não acesso. É preciso colocar diversas temáticas em destaque no
que se refere ao sofrimento psíquico do trabalhador: formação e educação
permanente para os profissionais (como uma forma de reconhecer e erradicar as
práticas e os efeitos perversos dos processos de discriminação e de exclusão no
cotidiano dos serviços, no sentido de reverter à mudança de tais atitudes no
contexto saúde do trabalhador LGBT); direitos humanos e saúde mental como o
combate ao estigma, respeito à diferença e à diversidade, garantia dos direitos
sociais e civis e cidadania.
Independente da solidificação da soberania popular das evoluções no que diz
respeito aos direitos humanos, à vivência do sofrimento mental dos sujeitos LGBT,
em seu processo de construção de identidade, aponta contradições que devem ser
aspiradas e levadas em consideração na perspectiva da promoção da equidade a
partir das suas singularidades e vulnerabilidades especificas. Já que existe uma
lacuna entre os materiais científicos produzidos acerca dessa população e as
mudanças socioculturais e sanitárias, no que se refere aos estigmas, preconceitos e
distinção à população LGBT. Podemos incluir, como alusão, os aspectos
socioculturais que instituíram esses sujeitos nos lugares próprios da patologia, do
desvio, da desunião e do afastamento coletivo e os atuais processos de afirmação
das identidades LGBT no contemporâneo, elencando a utilidade de enfrentamento à
intolerância e preconceito nos serviços oferecidos.

2.5 População LGBT e o Papel da Psicologia como Mediadora no Campo das
Políticas Públicas Frente aos Processos Discriminatórios
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.Podemos pensar a psicologia como um dispositivo de ressignificação e de
(RE)construção de protagonismo de sujeitos e de grupos vulneráveis, tal como a
população em estudo. Nesse sentido, às práticas da psicologia aliada a outros
processos e instituições, surge como mediadora no campo das politicas públicas
frente aos processos discriminatórios e de apagamentos subjetivos sejam eles quais
forem. Desta forma vale ressaltar que o cerne da psicologia é viabilizar um ensaio
crítico

sobre

os

mecanismos

de

controle

e

aniquilamento

subjetivo

na

contemporaneidade e combatê-lo. Conforme as diretrizes do CRP - Conselho
Federal de Psicologia (1990) e A Constituição Federal do Brasil (1988), os
psicólogos devem operar na direção de afirmação às diversidades raciais, étnicas,
sexuais e principalmente, combater ações preconceituosas e de violência a grupos
vulneráveis, como as práticas homofóbicas.
A psicologia na contemporaneidade começa a se reconfigurar diante de
antigo-novas demandas principalmente por que o campo das políticas públicas e da
militância possibilita a atuação de muitos profissionais, psicólogos, assistentes
sociais, sociólogos e outros que venham a se somar com seus saberes, garantindo
proteção e que certos direitos fundamentais sejam direcionado a certos vulneráveis,
no caso em tela a população LGBT. Estes profissionais ampliarão a visão crítica de
um profissional e potencializarão o processo de construção de noções afirmativas de
coletividade e cidadania. “Pensar é desnaturalizar, buscando compreender os jogos
que determinam, a cada época, o que pode ser dito ou visto, ou ainda, o que deve
manter-se na escuridão e silêncio. Isto determina “uma tomada de posição””
(FOUCAULT, 1999). Em adesão ao pensamento foucaultiano, penso que
desnaturalizar é deslocar práticas, ideias, ações, modos, paradigmas há tempos
constituídos. Neste sentido o papel do psicólogo no exercício profissional como um
dos operadores das Políticas Públicas, deve ocorrer via uma psicologia forte e
potente.
Aqui estão alguns exemplos no campo das Políticas Públicas: Clínica
Ampliada no campo da Saúde Mental Coletiva, na Assistência Social práticas de
participação e protagonismo, economia solidária, saúde mental e qualidade de vida
no trabalho e demais práticas de visibilidade.
É missão (é dever) do Ministério dos Direitos Humanos (MDH) desenvolver
políticas públicas de enfrentamento ao preconceito e à discriminação contra
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT). Tal missão é
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executada pela Diretoria de Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis e Transexuais (DPLGBT).
Para Haubert (2012), um grupo homossexual atua como uma forma de
sindicato para defender a categoria, juntando forças para combater a discriminação
e fazer pressão sobre o poder público, para garantir assim os direitos de cidadania
dos Gays, Lésbicas, Travestis e Transexuais.
No ano de 2008 houve no Brasil diversas conferências com temas que
envolviam direitos humanos e LGBT, tendo a Conferência Nacional GLBT que
aconteceu em Brasília no período de 5 a 8 de junho de 2008, grande propulsor das
demandas LGBTs, sendo a primeira Conferência com essa abordagem no mundo.
Nessa conferência, foram debatidas políticas públicas e a urgência para a
elaboração do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de
LGBTT. Também foi objetivada a revisão, avaliação e definição de estratégias para
consolidação das ações propostas no “Brasil sem Homofobia”. Além da
intensificação do debate sobre o Projeto de Lei da Câmara no. 122/2006, que
objetiva criminalizar práticas de preconceito baseado na orientação sexual e
identidade de gênero.
Argumentar a resistência dos direitos e políticas públicas para a população
LGBT pressupõe absolutamente em transformações no repertório dos costumes,
moral e padrões sexuais impostos e estabelecidos historicamente na sociedade
brasileira. Com a falta de cidadania para essa deliberada parte da população e as
dificuldades enfrentadas de forma recorrente, ainda é uma disputa muito grande
alcançar grandes apoteoses e transformações no contexto político e jurídico
brasileiro. Nesse seguimento verificamos que um contexto pode existir durante muito
tempo, dominando imensamente coletivos de pessoas e ocasionando contrariedade
sem, entretanto, chegar a sensibilizar as competências governamentais. Neste caso,
trata-se de um "estado de coisas" como explicita Rua (2009):
Algo que incomoda, prejudica, gera insatisfação para muitos indivíduos,
mas não chega a constituir um item da agenda governamental, ou seja, não
se encontra entre as prioridades dos tomadores de decisão. Quando este
estado de coisas passa a preocupar as autoridades e se toma uma
prioridade na agenda governamental, então tornou-se um "problema
político."
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Mello e Brito (2012) entendem a necessidade de que todas as iniciativas
possam favorecer a construção de uma cultura política compromissada com a
superação dos preconceitos, discriminações e exclusões na esfera dos direitos
sexuais, que atinge principalmente, mas não só, a população LGBT. Nessa
conjuntura, o reconhecimento das demandas LGBT‟s pelo Estado bem como a
promoção de valores e práticas fomentada pelos movimentos sociais, certamente
são ferramentas extraordinárias para que diferentes grupos sociais passem a ter
uma visão de mundo menos heteronormativa, expandindo as possibilidades de
formação de uma opinião pública mais favorável, inclusive, à aprovação de leis que
assegurem cidadania plena à população LGBT.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observei

a

partir

desta

minha

pesquisa,

o

quanto

a

população

LGBT/Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros, vêm historicamente construindo
enfrentamentos para garantir direitos fundamentais coletivos como saúde, educação
e trabalho, e individuais como viver a sua sexualidade sem que isto possa ser
considerado comportamento desviante, anormal ou ilegal. Saber que o grupo em
questão busca apenas por respeito, ao direito à sexualidade plena, a orientação
sexual sem o julgo do preconceito, sob a mira das várias violências, e poder lidar
com o essencial de cada um as expressões da identidade de gênero englobando as
atribuições e alcance aos serviços e políticas públicas considerando a singularidade
do coletivo aqui citado. Considero indispensável que se traga para âmbito público,
seja via pesquisa, ou outros meios de divulgação, os fatos, as narrativas, as lutas e
conquistas que o movimento LGBT construiu e conquistou e porque não afirmar
edificou, embora muitos espaços ainda estejam sem a presença destes coletivos.
Vejo com satisfação modos sólidos de imposição a estas pessoas a um lugar de
descredenciamento ruírem em razão da própria luta e busca de direitos do
movimento, aliado a questões políticas, sociais, culturais e de teor humano
emergentes. Assim, passa a dar início a uma reestruturação de valores em relação
às pessoas LGBT’s, regras e modos e normas culturais reinventando outras práticas
de ver a diversidade sexual como um caminho que pode ser seguido pelos sujeitos
desta orientação, compreendendo, sobretudo no mercado de trabalho a existência
de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, além de cada condição, como
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trabalhadores, indivíduos que podem produzir para seu próprio bem e bem da
sociedade, e que eles portam garantias e estão estabelecidos nas políticas públicas
não por uma circunstância, mais por serem cidadãos.
Escolher odiar, ou desconsiderar alguém por sua orientação sexual é tão
somente uma demonstração de certo desvio de caráter, nada mais justifica. E hoje é
necessário chamar mais atenção pelas questões das minorias, pois é o momento
para reafirmar que a luta pelos direitos LGBT`s é uma luta de todos aqueles que
buscam uma sociedade de respeito e de igualdade, onde os Direitos Humanos são
vividos em sua integralidade.
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