PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social

REPERTÓRIOS LINGUÍSTICOS SOBRE DIVERSIDADE SEXUAL E SUAS
IMPLICAÇÕES PARA AS RELAÇÕES DE CUIDADO EM SAÚDE
Gabriela Silva de Jesus* (Programa de Iniciação Científica, Departamento de Psicologia, Universidade
Estadual de Maringá, Maringá-PR, Brasil); Tayná Travain Calicchio (Programa de Iniciação
Científica, Departamento de Psicologia, Universidade Estadual de Maringá, Maringá- PR, Brasil);
Murilo dos Santos Moscheta (Grupo de Estudos em Comunicação e Processos Gruapais, Programa de
Pós-graduação em Psicologia, Departamento de Psicologia, Universidade Estadual de Maringá,
Maringá-PR, Brasil); Laura Vilela e Souza (Programa de Pós-graduação em Psicologia, Departamento
de Psicologia, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba-MG, Brasil).
contato: gabrielajesus.gj@gmail.com
Palavras-chave: Construcionismo social. Diversidade sexual. Repertórios lingüísticos.

Por que a sexualidade é percebida como algo tão intrigante? Entendemos que isso é
decorrente de uma construção discursiva que ganhou efeitos de verdade e realidade tomando
como referência de normalidade a heterossexualidade e consequentemente considerando
desviantes todas as outras formas de sexualidade, seja de lésbicas, gays, bissexuais ou
trangêneros (LGBT). Por estas práticas serem consideradas divergentes à norma, nota-se a
necessidade de explicá-las a fim de corrigi-las ou compreendê-las (Foucault, 1988). Contudo
pode-se dizer que quanto mais se busca explicar a diversidade sexual menos se interroga a
heterossexualidade – quanto mais intrigante e anormal uma parecer, mais naturalizada e
inquestionável a outra será (Louro, 2004). Tal caracterização possibilitou a abertura para
contextos de violência e discriminação, contrariando a imagem do Brasil como um país
permissivo em relação à sexualidade (Simões & Facchini, 2009).
Percebe-se que a estigmatização, a violência e a exclusão, ou seja, a violação de
direitos humanos da população LGBT, mantém e repõe relações marcadas por tensões,
incompreensões e desequilíbrio de forças. No âmbito da saúde, tal configuração deforma um
dos princípios básicos do Sistema Único de Saúde (SUS), a equidade, que tem por objetivo
oferecer a cada um aquilo de que precisa (Moscheta, 2011).
Diante desse cenário é que em 2004 foi publicado o Programa Brasil sem Homofobia,
pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH) do Governo Federal, cujas ações
produzem reverberações no âmbito da saúde, no que diz respeito à implantação de Centros de
Referência, estímulos à pesquisa e capacitação de profissionais de saúde para atendimento a
população LGBT. Além de apoiar projetos de prevenção, o Ministério da Saúde tem
construído ações e desenvolvido campanhas a fim de dar visibilidade a essa população,
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abrindo novos caminhos para a almejada integralidade disposta como princípio do SUS
(Corrêa, 2012). Além disso, alguns estados brasileiros já contam com ambulatórios
especializados para atendimento à população LGBT, são exemplos os estados de São Paulo,
Pernambuco, Rio de Janeiro e Paraná. Contudo, considerando que a saúde é um direito de
todos, ainda é pequena e restrita a apenas alguns Estados e capitais a quantia de ambulatórios
especializados para este público, bem como o acesso às tecnologias de saúde para terapias
hormonais e cirurgias plásticas, como implante de próteses (Planeta G, 2012).
Diante de todos esses ganhos e da vulnerabilidade a que essa população ainda está
sujeita, foram realizados em Maringá-PR três grupos do Projeto de Conversações Públicas
(PCP) que consiste em uma estratégia de facilitação de diálogos acerca da violência e
discriminação sexual com o objetivo de promover mudança e qualificação nos serviços
prestados à população LGBT (Souza, Moscheta, Scorsolini-Comin, & Casarini, 2011). Neste
contexto, nossa pesquisa buscou estudar os sentidos construídos sobre diversidade sexual por
LGBTs e profissionais do serviço de saúde que relataram suas experiências pessoais e de
grupo em relação a temática proposta. Ou seja, buscamos compreender por meio da análise
das falas dos participantes ao longo do encontro, quais sentidos eles construíram acerca do
que é ser gay, lésbica, transexual e travesti na interação grupal e como esses sentidos podem
se relacionar com novas possibilidades de atendimento à saúde desta população. Buscamos,
portanto, estudar os sentidos construídos porque a partir do entendimento construcionista
social, os modos de descrição da realidade circunscrevem as possibilidades de ação.
(Moscheta, 2011).
Desse modo, esse trabalho justifica-se na medida em que a compreensão sobre quais
descrições acerca da sexualidade LGBT contribuem ou não para a construção de uma
assistência em saúde qualificada, podendo subsidiar a formulação de estratégias precisas de
formação dos profissionais de saúde.
Nossa metodologia de trabalho foi audio-gravar e posteriormente transcrever na
íntegra e literalmente o encontro. A análise das transcrições foi realizada a partir dos
repertórios lingüísticos utilizados pelos participantes para fazer referência à diversidade
sexual. Para a análise, foi criado um glossário, ou seja, a união dos repertórios linguísticos
sobre diversidade sexual para possibilitar a identificação de quais sentidos foram construídos
no âmbito da saúde sobre diversidade sexual (Aragaki, Piani & Spink, 2004). Os sentidos
acionados no grupo foram organizados em três eixos: metáforas, diferenças e doença.
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No eixo das metáforas, os participantes relataram a necessidade do “outro”, percebido
como a população em geral, colocar-se no lugar dos LGBTs, em especial, dos transgêneros,
visto que sofrem com o preconceito, a marginalização e a invisibilidade. Nesse sentido,
percebemos que tais afirmações clamam pela igualdade universal entre os seres humanos, e,
por conseguinte, pelo acesso igualitário as políticas públicas, por considerarem que a inserção
na saúde contribui para tornar o “diferente” aceito e “normal”. Os participantes LGBTs do
grupo também questionaram as identidades fixas que limitam as possibilidades de viver a
sexualidade, além de gerar e manter a violência que não é questionada contra essa população
como acontece com as demais minorias. Em contrapartida, os profissionais de saúde falam da
dificuldade no atendimento a uma população que não se enquadra nas identidades fixas para
legitimar o despreparo na atenção em saúde dessa população.
Na análise das diferenças percebemos que as falas dos LGBTs trataram da necessidade
de esclarecer ao grupo o que é a diferença e, ao mesmo tempo, mostrar que todos os seres
humanos são únicos. Desse modo, questionaram os “pesos e medidas” díspares para a
diversidade dos seres humanos enfatizando a desigualdade no tratamento de saúde das
travestis em relação ao resto da população, seja homossexual, bissexual ou heterossexual, ou
seja, a diferença não é homogêneamente tratada. Ressaltaram que a experiência e estudos dos
profissionais de saúde deveriam fornecer subsídios para acolher o diferente, pois o modo de
tratamento igualitário produz bem estar, desse modo, reivindicaram a inclusão nos espaços de
saúde.

Em contrapartida, os profissionais relataram a deficiência na formação para o

atendimento desse público, mas eles também falaram da vivência como um motor que
possibilita a transformação na relação com essas pessoas para que a inclusão nos espaços de
saúde aconteça sem tanta dificuldade e preconceito. Contudo, os profissionais insistem em
demarcar a diferença porque sobrepõe sexo a gênero, acreditando que os LGBTs devem arcar
com os ônus de suas particularidades. Para nós a fala dos profissionais se aproxima das falas
dos LGBTs quando retrataram a importância de dar visibilidade a diversidade, considerando
que os padrões já estabelecidos não são capazes de abarcá-la, pois consideraram que o natural
é construído, possibilitando que o olhar de estranhamento de lugar ao olhar de acolhimento.
O eixo doença foi o último a ser analisado. Nele percebemos que as práticas
cotidianas, institucionalizadas ou não, constroem significados positivos ou negativos para as
vivências, sejam em relação ao corpo, a doença ou a sexualidade. Os participantes do grupo
consideraram que a DST é vista como diferente de qualquer outra doença, sendo dotada de
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um peso social, mas não podemos considerar esse cenário como natural, pois é expressão do
preconceito, algo que um participante relatou ter vivenciado e caracterizou como promotor de
um sentimento de culpa, vergonha, punição e merecimento de castigo. A fala dos
participantes LGBTs afirmava que todo corpo está sujeito a ter uma série de doenças, sendo
que o tratamento, a prevenção e a promoção de saúde dependem do acolhimento dos
profissionais da área, de modo que a ausência desses comportamentos levam ao afastamento
do atendimento à saúde, em especial das travestis. Em relação aos profissionais de saúde
observamos uma contradição de posicionamentos pautada em suas experiências nesse
contexto. Alguns consideravam que o estereótipo do que é ser gay, lésbica e transgênero
regula a relação médico-paciente e, além disso, que orientação sexual e DSTs caminham
juntas, mas outros afirmaram que a orientação sexual não é relevante no atendimento, pois o
que está em pauta é a necessidade de que todos sejam atendidos pelo serviço de saúde, como
sugere o princípio da equidade proposto pelo SUS.
Por fim, considerando os eixos de análise identificamos os repertórios pelos quais os
profissionais de saúde descreveram os LGBTs: pessoas que apresentam especificidades, que
por fugirem aos padrões chocam as pessoas e são, muitas vezes, associados à portadores de
DSTs e viciados. Contudo, verificamos também que os caracterizam como sujeitos
envolventes, alegres, simpáticos e que conquistam facilmente as pessoas. Assim, notamos que
as ações de saúde destes profissionais correm o risco de seguirem sentidos opostos. De um
lado, observamos o destaque dado à descrição da população LGBT como “aqueles que
chocam” e que portando necessitam de cuidados exclusivos separados do restante da
população usuária dos serviços, para preservar estes do impacto e aqueles do constrangimento
da reprovação pública. Tal descrição coloca os profissionais de saúde em dúvida, por
exemplo, com relação a qual ala ou quarto de hospital devem internar uma travesti ou
transexual. Por outro lado, evidenciou-se a descrição da população LGBT como simpática,
alegre e cativante. Tal descrição aponta aos profissionais de saúde a possibilidade de pensar a
inclusão de travestis e transexuais em alas femininas contando com a capacidade delas em
desfazer o choque e rejeição inicial das outras usuárias do quarto. Aqui, a inclusão apesar do
impacto e contando com a empatia, pode ganhar um caráter educativo e transformador, na
medida em que permite que a população em geral desfaça seus preconceitos ao ter que
conviver com o outro em sua diferença, em um mesmo espaço e com ele negociar estas
diferenças.
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Encerramos nosso trabalho acreditando que o enfrentamento é necessário para quebrar
um padrão de hetero e homonormatividade, pois a experiência grupal nos mostrou que o
convívio retira a carga negativa colocada sobre o diferente dando voz àqueles cuja fala tem
sido socialmente silenciada.
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