
www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 29.05.2016 

 

Bruno Santos Lima 1 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

 

FORMAS DE ENFRENTAMENTO DIANTE  

DO PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO  

VIVENCIADOS POR PESSOAS HOMOAFETIVAS  

 

2015 

 
 

Bruno Santos Lima  

Estudante do 10º semestre de Psicologia 

bruno.psico@outlook.com 

 

 

RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo descrever como as pessoas de orientação sexual 

homoafetivas se comportam física e emocionalmente frente ao preconceito e à discriminação. Com 

esta motivação o estudo traz para discussão um tema relevante para a sociedade no qual vem tratar 

de maneira coerente e expressiva a vivência do homoafetivo em relações as formas de 

discriminações. No contexto são discutidos alguns problemas psicoemocionais e psicopatológicos 

que podem emergir deste processo discriminatório, causando sofrimento psíquico que afeta a saúde 

física e mental do homoafetivo. No entanto, como forma de enfrentamento busca-se atualizar e 

cuidar de comportamentos considerados distorções disfuncionais através da teoria cognitiva-

comportamental utilizando-se de estratégias que possibilitam o homoafetivo a conviver e se 

adaptar ao mundo onde está inserido. Para tanto é necessário munir-se de mecanismos com ações, 

comportamentos e reflexões que conduzam- o a saber lidar com problema. Nessa perspectiva, 

utiliza-se de enfrentamentos como foco no problema e na emoção, além da religiosidade e do 

suporte social. Todos são formas de combater, confrontar, superar o problema para viver com 

qualidade e bem-estar social associados a pensamentos e afetos positivos. A realização do estudo 

se deu através de pesquisa qualitativa e investigativa, de cunho bibliográfico dentro dos 

procedimentos explicativos e descritivos.   

 

Palavras-chave: Homoafetividade, formas de enfretamento, preconceito, discriminação, 

homofobia, teoria cognitiva-comportamental. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Apesar de estarmos vivendo em pleno século XXI, o contexto social atual ainda é marcado 

por preconceito e discriminação contra as pessoas de orientação sexual homoafetiva. Esses fatos 

acontecem fundamentados nos mais diversos aspectos sociais, culturais, religiosos, ideológicos, 

dentre outros. Esse preconceito e discriminação se manifestam das mais variadas formas, desde 

antipatia, desprezo, medo, até atitudes de violência. Diante dessa concepção esta pesquisa traz o 

tema para discussão: Formas de enfrentamento diante do preconceito e discriminação 

vivenciados por pessoas homoafetivas, com objetivo de descrever como esses indivíduos se 

comportam física e emocionalmente frente a problemática. 

A Constituição Federal (1988) estabelece como direitos fundamentais invioláveis, a vida 

privada, a honra, a intimidade e a imagem dos indivíduos, garantindo-lhes o direito a indenização 

por dano material ou moral em caso de violação dos seus direitos (BRASIL, 2014).  No entanto, o 

que se verifica na pratica, é que a discriminação, a humilhação e muitas vezes a violência física, 

consiste em fatos comuns do dia a dia, praticados por seres humanos contra outros seres humanos, 

motivados simplesmente por uma “divergência” de orientações sexuais.  

O trabalho aborda essa divergência que se caracteriza por situações de homofobias que levam 

o indivíduo às reações de medo e ódio em relação aos homoafetivos, manifestadas através de 

diferentes modos de preconceito e discriminação que geralmente ocorrem no meio social onde 

vivem seja no trabalho, na escola, na igreja, na rua e ainda na forma mais grave por atitudes de 

violência verbal e física que muitas vezes acabam em morte.  

Porém, a partir da mudança implantada na segunda edição dos critérios diagnósticos do 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental (DSM), em 1973, o entendimento é outro, inclusive 

pela retirada da terminologia “homossexualismo”. Entretanto, mesmo com essas mudanças, o 

preconceito ainda não foi diminuído e os indivíduos com orientação homoafetivas, continuam a 

mercê da marginalização (MOTT, 2006). Na atualidade, o indivíduo de orientação sexual 

homoafetiva é aquele que compreende a sua tendência e direciona o seu anseio e a sua identidade 

sexual para pessoas do mesmo sexo (HEREK, 2007). 

Outro aspecto evidenciado na pesquisa é com relação ao enfrentamento a essa problemática, 

demonstrando que existe um longo caminho a ser trilhado para vencer a intolerância. Também é 

fundamental salientar que o maior problema a ser enfrentado diz respeito à relação com a sociedade 

e a compreensão desta sobre o que vem a ser homoafetividade. Aliado a isso buscou focar nos 

aspectos emocionais, religiosos e de suporte social a esses indivíduos. 
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Ainda dentro do contexto discriminatório carregado de múltiplos motivadores de estresses, o 

trabalho tem como objetivo descrever de que modo, o sujeito reage e lida com as demandas 

oriundas desse processo discriminatório, além das ações de enfrentamento que desenvolvem frente 

aos seus estressores, bem como, os efeitos nitidamente prejudiciais, por conta da exposição a essas 

circunstâncias, criando estratégias para tais eventos.  

Nessa perspectiva, a pesquisa também discute como os homoafetivos padecem em virtude de 

preconceitos históricos, sociais, políticos e religiosos, levando-os a experimentar um sofrimento 

psíquico que é oriundo de causas externas, do preconceito e da discriminação. Na verdade esse 

sofrimento independe da sua orientação sexual, pois tem problemas, dúvidas, medo, incertezas e 

anseios como qualquer ser humano. 

A partir dessas constatações buscamos compreender de que forma os indivíduos de 

orientação sexual homoafetiva se comportam física e emocionalmente diante do preconceito e da 

discriminação, além da forma de enfrentamento a essas questões e até onde esses aspectos 

influenciam no bem estar subjetivo dos indivíduos. Para isto, é preciso que estes façam um auto 

avaliação sobre a frequência dos problemas vivenciados emocionalmente, tanto no lado positivo 

quanto no negativo e, nesse sentido buscar enfrentá-los da melhor forma possível.  

Este estudo é fundamentado na Teoria Cognitiva Comportamental de Beck (1964), a qual 

traz como proposta atualizar e cuidar de comportamentos considerados distorções disfuncionais 

que geralmente causam problemas psicoemocionais e psicopatológicos aos homoafetivos. A 

pesquisa vem demonstrar a importância   da TCC para entender melhor a condição do sofrimento 

destas pessoas, de forma a analisar as percepções, as emoções, o pensamento e as atitudes que 

acabam afetando-os e que de certa forma essa decodificação acontece influenciada pelos nossos 

esquemas, nossas crenças funcionais ou disfuncionais, que quando acionadas desencadeiam 

pensamentos automáticos, que tanto podem ser positivos como negativos e que influenciam 

diretamente o comportamento.  

Entretanto, apesar da existência de uma série de trabalhos voltados para o preconceito e 

discriminação contra as pessoas com orientação sexual homoafetiva, incluindo o que o governo 

federal investe contra a homofobia, acreditamos que uma abordagem na Psicologia social cognitiva 

e da TCC, por meio da compreensão dos comportamentos e das reações emocionais dos indivíduos 

que são vítimas desse processo, pode trazer uma contribuição significativa para essa discussão tão 

imprescindível na atualidade. Desse modo, surge a inquietação e motivação para realização desta 

pesquisa, uma vez que o sofrimento psíquico que acomete a homoafetividade necessita de 

estratégias individuais que os leve a enfrentar o problema e por outro lado cabe a sociedade 

compreender e acolher essa categoria que ainda vive em um contexto de segregação social. 

O desenvolvimento deste trabalho acontece por meio de pesquisa qualitativa e investigativa 

de cunho bibliográfico. O procedimento bibliográfico refere-se ao modo explicativo e descritivo, 
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procurando registrar, analisar e interpretar os fatos, identificando as suas causas e preferência de 

posicionamento cientifico e característica ideológica do autor. A realização da pesquisa consiste 

em dados fundamentados através de estudos e análises parciais de 11 livros, revistas e artigos 

acadêmicos. Para busca de informações científicas foram usados os descritores: Bireme, DeCS, 

BVS, LILDBI-Web, etc além das fontes com base de dados: do Scielo, Lilacs, Google acadêmico, 

etc.    

Como critério de inclusão foram utilizados 32 artigos como fontes de leitura subsidiando a 

produção da mesma, publicados no período que corresponde entre 1974 a 1999 e de 2000 a 2015. 

A escolha se justifica pela importância das discussões dos autores sobre a temática pesquisada. 

Assim sendo todo esse material é essencial para alcançar os objetivos propostos e contribuir 

significativamente na construção de uma pesquisa consistente. Pois, de acordo com Marcone e 

Lakatos (1992), a pesquisa bibliográfica é a seleção de meios necessários a cerca de um 

determinado assunto, seja em forma de livros, revistas, imprensa escrita, publicações avulsas 

dentre outras. Com o objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com todo este material. 

Assistindo o investigador na averiguação de suas pesquisas ou no tratamento de suas informações. 

Podendo ser considerada, como o passo inicial de toda a pesquisa cientifica.   

 

2. PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO NA VIVÊNCIA DOS HOMOAFETIVOS 

 

O homoafetivo é aquele ou aquela pessoa que tem atração por outra do mesmo sexo. A 

terminologia foi elaborada com intuito de minimizar a indicação pejorativa que era aplicada às 

reações homossexuais, e restabeleceu-se um vocábulo jurídico para lidar com o direito referente à 

junção de casais (HEREK, 2007).  

O relacionamento entre homoafetivos recebeu a terminologia nova idealizada pela então 

desembargadora e jurista Maria Berenice Dias, que intercedeu a favor que o afeto é o motivo mais 

importante na atração que um indivíduo sente por outro do mesmo gênero. Segundo a 

desembargadora, a homoafetividade ultrapassa da relação sexual, é um elo formado pela 

afetividade, desejo, carinho e, sobretudo vontade de estar junto com o outro em um relacionamento 

de afinidade e harmonia (DIAS, 2014). 

Atualmente no Brasil, foi aprovada a união entre cidadãos do mesmo sexo pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF). Os ministros ao julgarem a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 

4277 e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132, reconheceram a 

união estável para casais do mesmo sexo.  O documento assinado pela ministra Carmen Lúcia diz 

que a Constituição Federal não faz distinção entre casais heterossexuais e homoafetivos. Diversas 

argumentações surgiram extrapolando o debate sobre a união homoafetiva e preconceito, levando 
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a reflexão também sobre a liberdade religiosa, pois devida a existência desse preconceito a maioria 

das pessoas de orientação homoafetiva não tem religião (BRASIL, 2011). 

Na sociedade e no decorrer da história da humanidade, a relação homoafetiva esteve sempre 

presente, porém divergindo de acordo com o grau de aceitação pela sociedade de modo a tornar 

algo público ou não, a depender do ponto de vista cultural. É fundamental entender que as condutas 

morais e valores são produzidos historicamente e socialmente, e que a Homoafetividade sempre 

esteve presente, mas nem sempre foi discutida e tratada da mesma maneira (RIBEIRO, 2015). 

Contudo o indivíduo em toda sua história sempre teve medo da ideia de se confrontar com as 

diferenças dentro do meio social. Em decorrência de não conhecer e aceitar a diversidade, muitos 

se consideram fora dos padrões, dos valores que são seguidos em suas relações de convívio. Esse 

é o alicerce para o etnocentrismo, ato de julgar seu meio cultural melhor que os dos outros, o que 

condiz com o preconceito (SOUZA, 2009). Porém é fundamental que as pessoas que pensam dessa 

forma, antes de praticarem uma atitude de discriminação, façam uma avaliação para poder entender 

melhor o processo discriminatório. Ou seja, o preconceito é observado pela não aceitação, já a 

discriminação é o agir com comportamentos desrespeitosos, desprezíveis e excludentes. 

No que se refere ao preconceito dentro da abordagem psicológica, tem sido compreendido 

como uma particularidade do ser humano: uma frustação comedida e transferida para grupos mais 

enfraquecidos. É uma palavra empregada de maneira ampla, para apontar a permanência de 

concepções negativas demonstradas de forma diferenciadas e com intensificações, de posição 

hostil diante de outras pessoas ou grupos, com intuito de menosprezá-las. Aliado a isso ainda tem 

o fator de exclusão, atos de irracionalidade, autoritarismo e ausência de relacionamento com essas 

minorias, indivíduos que são alvo do preconceito (LACERDA; PEREIRA; CAMINO, 2002). 

Tal qual Allport (apud JUNQUEIRA, 2009) a abordagem psicológica do preconceito é 

essencialmente compreendida como as “teorias do bode expiatório” e as projecionistas (p.391). 

Nesse sentido a primeira teoria é manifestada frente à frustação, o ser humano busca transferir para 

o outro a culpa e a causa do problema que lhe provoca o mal-estar, tornando-o bode expiatório.  

Já a segunda teoria, o ser humano entra em divergência com seu interior, tenta resolver o 

problema mediante sua projeção tanto parcial como integral com as partes envolvidas, motivo pelo 

qual lhes designam tratos inconvenientes e hostis, chegando ao extremo da violência física, muitas 

vezes levando a cometer um assassinato. Essa projeção enfoca na realidade, uma questão de 

decisão no ramo da psicodinâmica do preconceito, oriunda da cognição inconsciente da vida desse 

indivíduo (JUNQUEIRA, 2009) 

Na dinâmica dessas manifestações de preconceitos, os psicólogos na sua atuação tendem a 

contribuir com seu conhecimento para uma melhor reflexão sobre o tema de forma a favorecer a 

promoção do bem-estar e do convívio social. Nessa perspectiva, constata-se a importância do 

trabalho do profissional de psicologia associado ao contexto da homoafetividade, uma vez que a 
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Resolução do Conselho Federal de Psicologia (CFP) de 001/99 de 22 de março de 1999, vem 

definir nos termos legais, as atribuições e competências dos profissionais de psicologia além de 

estabelecer novas determinações de atuação para os psicólogos em relação à questão da orientação 

sexual. Faz considerações a respeito da prática profissional ao lidar com essa questão, de forma 

que venha auxiliar na superação de preconceitos e discriminações e ressalta no art. 2º que estes 

profissionais deverão colaborar no sentido de acabar com qualquer forma de discriminação e 

estigmatização contra aqueles que demostram comportamentos ou atitudes homoafetivas 

(CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 1999). 

Para Camino e Pereira (no prelo) os profissionais de psicologia na área em que trabalham 

tanto social como organizacional, acreditam que as leis estabelecidas na Resolução 00/99 para 

tratar das questões sobre orientação sexual reproduzem um novo olhar no progresso da psicologia, 

principalmente dos homoafetivos, uma vez que vem auxiliar na superação e enfrentamento de 

preconceitos e discriminações sofridas, atuando na promoção, no acolhimento, na integração e 

bem-estar desses indivíduos na sociedade. 

Como forma de ampliar a discussão há a necessidade do discernimento sobre o preconceito 

a partir da compreensão sobre atitudes de acordo com a Psicologia social. Atitude é um conjunto 

seguro de sistematização de vivências e comportamentos ligados com um objeto ou problema. Para 

cada atitude existe uma concepção cognitiva e coerente, de confiança, de princípios efetivos e 

ideologia, associada a envolvimento e sensação, que de certa forma acabam transportando 

tendências de comportamento. Portanto, qualquer atitude constitui-se mental, afetiva e 

comportamental. A mental é utilizada com alusão a um objeto, este pode ser subjetivo, um 

indivíduo, um grupo de uma entidade social. A afetiva diz respeito a valores que ocasionam 

sentimentos negativos ou positivos, causando assim atitudes negativas e positivas. 

Comportamental é a inclinação ou tendência a algo: emoção positiva conduz à aproximação e 

negativos, a o escapamento ou a fuga. (ADORNO, 1950 apud MCDAVID; HARIRI, 1974). 

Conforme Adorno (apud MCDAVID; HARIRI, 1974) o preconceito é um personagem 

opressivo e intransigente. Indivíduos autoritários tendem a ter posturas severas tradicionais. Ao 

observar o mundo com esse tipo de comportamento, não confia no ser humano, receia e repudia 

todos os grupos da sociedade os quais não fazem parte, sendo assim o preconceito apresenta-se 

atrás da sua desconfiança e do receio. Nessa concepção, observa-se que o preconceito pode ser 

caracterizado como uma maneira de vincular-se intergrupal, onde o poder e a autoridade 

prevalecem, desenvolvendo e manifestando práticas negativas e menosprezadas além de conduta 

desfavorável e marginalizada a membros de um grupo minoritário por serem considerados de uma 

categoria diferenciada socialmente. 

Outro aspecto referente ao preconceito é que se evidencia sua comparação com a 

discriminação, apesar que constituem diferentes fatos, muitas vezes são empregados de maneira 

distorcida. O preconceito pode ser descrito como concepções cognitivas negativas frente às pessoas 
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ou grupos sociais em situações desfavoráveis, considerando-os inferiores e desvalorizados. Já a 

discriminação corresponde à concretização das ações no plano das relações sociais, de práticas 

arbitrárias excludentes e omissivas, ligadas ao preconceito, e essas geram desrespeito aos direitos 

das pessoas e dos grupos (RIOS, 2009). 

Nessa relação que envolve tanto o preconceito como a discriminação percebe-se que ainda 

estes fatos são recorrentes e problemáticos na vida dos homoafetivos. Lamentavelmente as 

consideradas “minorias”, no nosso país e na maior parte do mundo, permanecem como principais 

vítimas dessas ações. Dentro dessa análise, se constata a fala que um pai diz: “prefiro ter um filho 

ladrão a ser homoafertivo.” Por aí se percebe o quanto essa categoria sofre com o preconceito além 

de ser o mais vulnerável à violência (MOTT, 2003).  

No contexto da discriminação entende-se por distinguir discernimento e faculdade de 

discriminar, também pode ser ação ou efeito de separar, segregar, deixar de lado. Porém a definição 

mais usual trata da discriminação no sentido de fenômeno sociológico. Esta ocorre quando existe 

uma conduta contrária perante uma situação própria e diferente. O cidadão pode ser facilmente 

discriminado devido a sua crença, etnia, gênero, orientação sexual, nacionalidade, condição social, 

religião, etc. Uma ação discriminatória tem como consequência a destruição ou aniquilação dos 

direitos essenciais do indivíduo, causando danos ao cidadão no ambiente social, cultural, político 

ou econômico. O afastamento e a oclusão social são fatores causados pela discriminação, tendo 

uma comoção negativa no meio social.  Além do mais, pondera-se também que essa situação 

envolva a religiosidade dos cidadãos, uma vez que a maioria dos segmentos religiosos considera 

essa categoria como indivíduos doentes e pecadores, condena veementemente o comportamento 

sexual atípico, ou seja, o comportamento que foge da padronização sexual imposta muitas vezes 

pelos próprios dogmas religiosos (SOUZA, 2009). 

Diante do exposto com relação a essa temática, a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(1948) traz no seu artigo 7º que “todos são iguais diante da lei e por isso possui direitos, sem 

distinção, a igual proteção para todos e contra discriminação que venha transgredir a mesma e 

contra qualquer incentivo ao referido.” Associado a essa lei, durante anos a Organização das 

Nações Unidas (ONU) tem realizados empenho no sentido de eliminar a discriminação no contexto 

social dos países envolvidos na organização (SOUZA, 2009). 

Por outro lado, é fato que não se devem comemorar os 50 anos da Declaração dos Direitos 

Humanos se ações arbitrárias e ilegais que eliminam os homoafetivos dos seus direitos essenciais 

permanecem ocorrendo. Para isso é necessário que os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 

tomem conhecimento de que é preciso lidar com essa problemática de grave adversidade no qual 

convivem os personagens deste grupo excessivamente indefeso.  

Outro ponto a destacar dentro dessa conjuntura da discriminação é que apesar de se empregar 

a terminologia normalmente com sentido negativo, nem sempre ela ocorre com essa conotação. 
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Enfatiza que quando se diferencia um grupo, uma classe de pessoas, com a finalidade de 

desvalorizá-la, inferiorizá-la, sendo assim essa discriminação é negativa. Agora quando se refere a 

atitudes que destina igualar esses cidadãos que são negativamente discriminados, de maneira a 

integrá-los na sociedade de forma igualitária, tem-se a discriminação positiva (VILAS-BOAS, 

2003). 

Portanto, segundo Souza (2009), a discriminação positiva é aquela que quando o cidadão que 

faz parte de determinado grupo que sofre constantemente desse tipo de atitude é beneficiado. Sendo 

assim, um indivíduo que geralmente é afetado, é favorecido, isto com intuito de ter uma sociedade 

mais igualitária. No entanto se percebe que essa discriminação é oriunda de um preconceito, estes 

apesar de serem palavras relacionadas, ou seja, conectivas, são totalmente distintas. O preconceito 

não deduz o ato em si da ação, pode unicamente ter aquilo na mente. Já a discriminação é o 

resultado do preconceito, é a materialização, a realização dessa forma de pensar. Agindo muitas 

vezes indevidamente, usando da violência para agredir física e verbalmente o cidadão que tem seus 

direitos garantidos pela Constituição Federal que diz: “Todos são iguais perante a lei. 

No cenário que envolve a Homoafetividade é de fundamental importância discutir sobre a 

homofobia que significa a rejeição, o ódio ou preconceito contra essa categoria de indivíduo. O 

termo foi empregado pela primeira vez nos Estados Unidos por volta dos anos 70 e difundido pelo 

mundo nos anos 90. A terminologia “fobia” foi designada como um tipo de “medo irracional” e 

por ser utilizada com essa definição que ainda é razão para debate entre teóricos com conexão do 

termo usado. Conforme Ferrari (2015), pode-se compreender a homofobia, bem como outros tipos 

de preconceitos, como sendo ações de uma pessoa situar a outra, na posição de ser inferior, de 

anormal, fundamentada numa lógica que a heterossexualidade é tida como padrão, normal. Para a 

autora traços patológicos da personalidade no caso de distúrbios de comportamentos, sentimentos 

e pensamentos caracterizados como delírio, isolamento, hostilização, rejeição, agressividade, 

angústia, ansiedade e projeção estão relacionados a mecanismos de defesa.   

Entre esses mecanismos a projeção é tida como um ato de defesa que para o psicólogo Elói 

(2012) é uma atitude caracteriza como elemento da homofobia. Na Psicologia, este componente 

que é uma técnica de proteção do indivíduo como processo mental, pelo qual os atributos pessoais 

de determinado indivíduo, seja pensamentos inaceitáveis ou indesejáveis, ou até mesmo emoções 

de qualquer natureza, são conferidas a outra pessoa ou objeto, de forma que a mente não identifica 

tal procedimento. Muitas vezes para se defender da angústia gerada por fracasso, culpa ou uma 

frustação pessoal ou profissional, a pessoa projeta em outra ou em algo a responsabilidade do fato. 

Por exemplo um jogador de tênis que, ao perder uma partida, justifica-se colocando a culpa na 

qualidade da raquete ou no campo. Outra possibilidade para justificar atitude de projeção é o medo 

que a pessoa homoafetiva tem de ter sentimentos por outra do mesmo sexo, neste sentido a vontade 

é projetada para rejeição, agressão, e discriminação. 
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Na conjuntura do tema em discussão percebe-se que no percurso histórico, diversas foram os 

nomes empregados para reconhecer a pessoa homoafetiva, demonstrando atitudes preconceituosas 

das sociedades que utilizaram categorias, tais quais: perversão sexual, pecado mortal, aberração da 

natureza, em fim. Dessa forma, compreende-se a complexidade dos acontecimentos das ações 

homofóbicas que correspondem desde as “piadas” para ridicularizar o indivíduo até atitudes de 

violência e morte. Essas atitudes acarretam numa concepção patológica da homoafetividade, 

subjugada a análises clínicas, terapêuticas e em investidas de “cura” (FERRARI, 2015). 

Portanto, para Junqueira (2009) a homofobia vem a ser a situações de preconceito, 

discriminação e violência contra pessoas (homossexuais ou não), que aspectos e expressões de 

gênero (gostos, vestimentas, estilos, comportamentos etc.) não se encaixam nos padrões 

predominantes estabelecidos por tais preceitos sociais. Acompanhando essa análise, a homofobia 

pode, igualmente, ser compreendida para além de uma conduta especifica de uma atitude anti-

homoafetivo, possibilitando a ser entendida por meio de diferentes cenários, como no setor cultural, 

educacional, jurídico e político, entre outros. Ou seja, é muito mais além de uma agressão física é 

também um motivo de limitação para esses indivíduos que têm transgredidos seus direitos mais 

essenciais, como por exemplo o direito à vida. 

Assim se observa que nesse contexto discriminatório a homofobia é uma característica de 

racismo anti-homossexual e envolvem todas da categoria seja gays, lésbicas e travestis. Quando 

ocorrem discriminações específicas para algumas dessas minorias citadas então pode-se dizer em 

lesbofobia e transfobia, se bem que a homofobia é um conceito chave que engloba todos esses 

segmentos. 

Mott (2014) aborda que a homofobia no Brasil ainda é uma problemática presente e constante 

na sociedade é o país com maior número de registros por crimes homofóbicos, seguido pelo México 

e pelos Estados Unidos. É a nação que mais mata travestis e transexuais no mundo. Entre janeiro 

de 2008 e março de 2014, foram registradas 604 mortes, segundo pesquisa da organização não 

governamental (ONG) Transgender Europe (TGEU), rede europeia de organizações que apoiam 

os direitos da população transgênero. O Grupo Gay da Bahia (GGB) é um dos maiores protetores 

das causas Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros (LGBT) e apresenta todo ano relatório dos 

assassinatos envolvendo homoafetivos. 

De acordo com Diógenes (2014) um homoafetivo é morto a cada 48 horas no país por conta 

da homofobia (assassinatos e suicídios) e cerca de 70% registrados são de assassinatos de pessoas 

Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros (LGBT) ficam impunes. Em uma pesquisa realizada 

pela Universidade de São Paulo em 2014, sete de cada dez homoafetivos já sofreram algum tipo 

de violência, seja física ou verbal. Por outro lado esses dados não refletem a realidade uma vez que 

nem todos os crimes cometidos e motivados por homofobia podem ser reconhecidos, pois em 

algumas ocorrências a orientação sexual da pessoa é preservada, mantida em sigilo. Homicídios 

estimulados por discriminação contra essa categoria são extremamente sérios por incluírem a 
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variável da discriminação interiorizada. Visto que em tese podem ser relacionados a crime 

hediondo, assim como qualquer outro oriundo de atitude discriminatória. Entretanto é necessário 

saber que nem todas as condutas homofóbicas acabam em violência fatal, podendo ocorrer 

agressões físicas, verbais ou manifestações silenciosas incentivadas pela orientação sexual.  

Leal (2011) afirma que apesar de alguns avanços em leis nesta questão, o Brasil ainda é um 

país racista e homofóbico. A Anistia Internacional apresenta em relatório divulgado em 2015 que 

a pressão política – religiosa no país tende a impossibilitar o avanço que deveriam proteger 

minorias a sofrer com este tipo de discriminação, principalmente em se tratando dos homoafetivos. 

No entanto independentemente da situação pouco amigável para essas pessoas deste segmento, um 

estudo desenvolvido pelo Pew Research Center aponta que 65% da população do Brasil considera 

que o homoafetivo deve ser aceito pela sociedade (BBC BRASIL, 2015). 

De maneira desumana com a população LGBT (Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros), 

a situação ainda é mais complicada nos jovens pardo-negros que sofrem com esse tipo de 

tratamento. De acordo com Mott (2013) de todas as consideradas “minorias sociais”, seja no Brasil 

ou em outra parte do planeta, os homoafetivos permanecem a serem vitimados pelo preconceito e 

a discriminação. Apesar de anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, inegavelmente, 

o Movimento Homoafetivo Brasileiro (MHB) tem muito a reclamar: no Brasil um homoafetivo é 

violentamente assassinado, a cada dois dias, vítimas de atitudes homofóbicas.e tem aumentado 

cada vez mais essa estatística. O que confirma que também a intolerância e a violência têm 

permanecido drasticamente nos últimos tempos no mesmo escalão de impunidade e selvageria. 

Mesmo com o lançamento em maio de 2004 do Programa Brasil Sem Homofobia – Programa de 

Combate à Violência e a Discriminação contra GLBT e de Promoção de Cidadania Homoafetiva 

(MOTT, 2013). 

No contexto apresentado convém lembrar que esses assassinatos não são crimes comuns, 

acometido de assalto ou bala perdida, nem de “crimes passionais”, são delitos de ódio, em que a 

orientação sexual da vítima foi preponderante para o agressor. Assim configurando em “crime 

homofóbico”, incentivado pela ideia preconceituosa de uma sociedade machista e normativa, que 

analisa e lida com esse grupo como ser delicado, afeminado, medroso e incapaz. Tais práticas são 

evidenciadas e constatadas por demonstrarem atitudes de ódio e hostilidade. 

Diante de tais concepções, Ferrari (2015) esclarece que o problema não se limita às pessoas 

homoafetivas, a homofobia envolve também questões de aspectos públicos, como a luta por 

direitos. E essas ações homofóbicas aparecem na verdade pelo medo da igualdade desses direitos 

entre homo e heterossexual significar o fim da posição sexual. Compreende-se que a homofobia 

possui duas perspectivas principais: a primeira é com relação ao aspecto cultural que se evidencia 

a questão da cognição, onde o objeto do prejulgamento é a homoafetividade, já o segundo é o 

afetivo que se enfatiza o desprezo por este. 
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 De tal modo compreende-se que para se conseguir essa igualdade de direitos é obrigação do 

Estado elaborar instrumentos para preservar a dignidade do indivíduo, isto não quer dizer apenas 

em relação ao gênero ou orientação sexual, e sim ao ser humano como todo, enquanto ser autônomo 

e independente e que se faça valer os direitos aos homoafetivos para que consigam uma sociedade 

plena e justa onde possam viver com dignidade.  

Outra realidade que é vivenciada pelo homoafetivo é a ameaça do estigma que afeta sua 

relação social pelo fato de ser julgado e tratado diferentemente dos outros devido a sua orientação 

sexual, portanto a desconstrução do estigma precisa ser um processo diário, mesmo sabendo que é 

complicado desenraizar uma noção preconcebida pela falta de conhecimento. Essas ações 

estigmatizadas acabam causando estereótipos nesse indivíduo, portanto cabe também enfatizar que 

é através do ponto de vista estigmatizado pelo processo psicossocial, como é demonstrada pelo 

então teórico Goffman (1988) que determinadas pessoas são rejeitadas pelo grupo social a que 

pertencem, deixando de ser consideradas como uma pessoa comum. Delas geralmente se passa a 

esperar e apreciar apenas o que está relacionado à marca socialmente negativa que carregam.  

Ainda nessa perspectiva o autor reconhece no estigma um aspecto desfavorável estruturado 

sobre o ser humano, e observa que este possui uma relação de desvantagem e deterioração no 

âmbito social. Percebe-se, portanto que a forma de socialização do estigmatizado ocasiona na 

divergência entre a personalidade factível e a concreta, deteriora a sua personalidade social, 

fazendo com que ocorra o afastamento do sujeito do seu convívio social e de se próprio. Para se 

sentirem mais receptivos e entendidos, tem de se cercar com pessoas que compartilham o mesmo 

estigma e assim às relações de convívio sociais são alicerçadas ao preconceito e discriminação 

(GOFFMAN, 1988). 

Assim sendo, essas relações são afetadas e ocasionam comportamentos agressivos 

manifestados por meio da violência física e verbal. A primeira é a mais aparente e perversa que 

afeta diretamente a plenitude física, quando não chega a cometer assassinato, deixa marcas 

violentas no corpo. A segunda, não menos grave que a primeira, diz respeito a injurias com atitudes 

verbalizadas, com tratamento degradante e insultuoso (LOPES, 2003). 

Diante do exposto salienta-se que o preconceito, a discriminação e homofobia, ocorrem no 

convívio social diante das dificuldades em saber lidar com as diferenças. Evidencia-se que nesta 

relação os aspectos relacionados ainda são presentes na vida dos homoafetivos, e para tal, faz-se 

necessário a criação de estratégias sociais e políticas públicas que permitam um combate efetivo a 

essas ações destrutivas para a identidade desses seres humanos, uma vez que é relevante considerar 

que a questão dos direitos da homoafetividade deve ser tratada no contexto da discussão sobre os 

direitos humanos universais. 
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3. SOFRIMENTO PSÍQUICO NA HOMOAFETIVIDADE 

 

Em certos momentos da vida o indivíduo passar por situações complicadas e de sofrimento 

muito intenso, que considera não suportar, que vai enlouquecer, perde o comando de tudo e não 

consegue agir com razão. Isso pode acontecer sobre várias situações, desde a morte de um ente 

querido até a resolução de um problema grave. Entretanto, todas essas ocorrências conduzem o ser 

humano ao sofrimento tanto emocional como psíquico.  

No entanto, pesquisas realizadas sobre a temática do sofrimento psíquico pelo Grupo Gay da 

Bahia (GGB) indicam que pessoas expostas à condição constante do preconceito e da 

discriminação inclusive sexual podem adquirir elevados níveis de transtornos psicopatológicos 

principalmente o estresse e a depressão. Assim, os homoafetivos apresentam certa vulnerabilidade, 

por isso acabam sofrendo por consequências desses sintomas com frequência (MAYER, 2003; 

HERK,2007). 

Desse modo, a síndrome diagnosticada do transtorno do estresse acontece em condições que 

extrapolam os recursos do indivíduo para trabalhar com as ocorrências externas ou internas, ou de 

forma que possa sobrepesar a habilidade da adaptação do mesmo, com isso possibilitando 

ocasionar outros tipos de transtornos à saúde (como do pânico, ansiedade, depressão, de humor, 

bipolar, entre outros) em decorrência desse sintoma e com isso a tensão acaba esgotando podendo 

provocar danos sérios ao indivíduo (MAYER, 2005; PRICE, 2007). 

Nessa concepção, o transtorno do estresse está diretamente relacionado ao acúmulo de 

problemas adversos que as pessoas de orientação sexual homoafetiva são expostas em decorrência 

de sua condição sexual. Devido as causas externas no ambiente social da vivência da 

homoafetividade, observa-se um aumento da possibilidade de sofrimento através de doenças físicas 

e psíquicas, isso não quer dizer que pessoas heterossexuais estão livres de passarem pelo mesmo 

tipo de problema. Logo, é o preconceito social que deve ser enfrentado, para permitir a construção 

da subjetividade e da cidadania das pessoas. 

Com relação a teoria do estresse social Meyer (2005) aborda que a teoria está relacionada ao 

excesso de situações adversas que as pessoas de categorias estigmatizadas são evidenciadas em 

virtude de sua posição social. Entretanto, tal concepção preconiza que condições no meio social, e 

não somente situações individuais, são motivos de estresse que podem ser prejudiciais à saúde das 

pessoas sob a forma de doenças físicas e psíquicas.  

Dentro desse contexto, é sabido que todo ser humano está sujeito a diferentes formas de 

sofrimento psíquico. Tanto os heterossexuais como os homoafetivos, vivenciam e experimentam 

situações, reações e sentimentos incomuns com perfeitos discernimentos da realidade. A única que 
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é comum as pessoas homoafetivas é aquela oriunda de causas externas, do preconceito, da 

discriminação e das complicações que isso acarretam para os que são discriminados (COSTA, 

1999).  

Portanto é fundamental observar que o grande obstáculo a ser superado atribui-se ao 

relacionamento entre o meio social e a compreensão sobre o contexto da homoafetividade e fica 

em evidencia que essa categoria está mais suscetível ao preconceito e a discriminação e com isso 

adquirindo distorções disfuncionais de ordem psicoemocionais e psicopatológicos. Acredita-se que 

isto decorre principalmente, de uma sociedade que historicamente aponta dificuldades em dispor 

sobre a sexualidade humana sem voltar-se para a moralização e para a normatização. Por outro 

lado compete também aos profissionais de psicologia intervir com trabalhos voltados para a 

promoção de uma sociedade de direitos, democrática e inclusiva, compreendendo que as diferenças 

sexuais são possíveis e que possam enfrentá-los com determinação e perseverança.  

 

4. TEORIA COGNITIVA-COMPORTAMENTAL NO CONTEXTO DA 

HOMOAFETIVIDADE 

 

A Teoria Cognitiva – Comportamental (TCC) vem a ser o agrupamento envolvendo técnicas 

e conceitos oriundos das abordagens essenciais da teoria cognitiva e comportamental que 

compartilham entre si particularidades comuns. 

A Teoria Comportamental tem como princípios as terapias e concepções de aprendizagem 

que se desenrolaram a partir do século XX, fundamentando-se principalmente nos pensamentos de 

Skinner que trata sobre o comportamento condicionado de modo operante, ou seja, tem 

personalidade voluntária, em que as ações do indivíduo são modificadas a partir das alterações nas 

condições do ambiente e o respondente tem personalidade involuntária, o qual responde aos 

estímulos distintos com conduta reflexiva. E nos pensamentos de Bandura com a aprendizagem 

observacional, o ser humano adquire efetivamente o comportamento a partir da observação de uma 

conduta manifestada por outro de sua ação subsequente (NOVOLAR, 2004). 

Na Teoria Cognitiva as pessoas concedem sentido a eventos, indivíduos, emoções e outros 

fatos da vida, com isso agem de maneira decisiva e produzem diversas suposições sobre o futuro e 

sobre si, reagindo de forma diversa a um problema exclusivo, podendo chegar a um desfecho 

diferente. Essas reações em alguns momentos podem ser atribuídas a determinada cultura, em 

outros podem ser características provenientes de experiências individuais e especificas de uma 

pessoa. Entretanto essas respostas seriam expressões dentro do processo cognitivo (BECK, 1963; 

1964). 
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A Terapia Cognitiva atualmente, conhecida de Terapia Cognitiva-Comportamental (TCC) 

tem se evidenciado pela verídica aceitação à conservação empírica de seus métodos e 

procedimentos de tratamento, de modo a assegurar que a utilização dos padrões terapêuticos não 

extrapola a axioma da sua eficiência. Assim é importante que o terapeuta tenha fundamentação 

teórica sólida bem como a dominação das práticas e das técnicas além de uma boa relação com o 

paciente, sabendo-se que cada caso é um caso individualmente (DOBSON; DOBSON, 2009). 

De acordo com Beck et al (2004) na Terapia procura-se definir claramente os objetivos, 

especificando-os de acordo com os problemas e situações trazidas pela pessoa. O ponto de partida 

é saber a origem do sofrimento. Portanto, as cognições (pensamentos, crenças, interpretações) de 

um indivíduo frente a situações influenciam suas emoções e comportamentos. Em decorrência da 

situação de vulnerabilidade cognitiva específica predispõe a pessoa a uma síndrome específica, no 

sentido mal adaptado suscita a psicopatologia, que apresenta-se em três áreas (Tríade Cognitiva): 

visão negativa sobre si mesma, sobre a sua vivência de mundo e do seu futuro. Estes pensamentos 

são denominados de “automáticos”, por não necessitarem ser estimulados pelo individuo para 

poderem ser esclarecidos. É através deles que o paciente e o terapeuta conectam as respostas dos 

processos analisados comandados pelos esquemas. 

 Mas para isso é preciso que a situação seja avaliada (interpretada) de modo a propor 

objetivos relevantes para o indivíduo (sobrevivência, status, recursos sociais, autoestima, relações 

afetivas, e outros). Agora a forma como a situação é avaliada vai depender como a pessoa interpreta 

no dia a dia, ou seja, nas suas crenças subjetivas, logo o que fica registrado como relevante na 

verdade não é representando assim distorções cognitivas da realidade vivida. 

Então a partir daí é provável se chegar às crenças centrais do indivíduo, que são os 

pensamentos mais fixos e enraizados em decorrência de experiência vivida desde a fase da infância 

com pensamentos negativos, distorcidos e equivocados dos fatos da vida e com relação às pessoas 

em achar que todos são agressivos e inconfiáveis. E esta ideia é aprofundada na mente e acabam 

sendo consideradas como verdades absolutas, causando sofrimentos psicológicos no decorrer da 

sua vida adulta. Por tanto, essas são as estratégias construídas que causam resultados negativos 

sobre si e sobre o vínculo com o mundo.  Por isso, os esquemas desenvolvem possibilidades para 

que o indivíduo possa conviver e se adaptar ao mundo no qual está inserido (NOVOLAR, 2004). 

Diante de toda análise sobre a Terapia Cognitiva-Comportamental (TCC) busca-se através 

dela atualizar e cuidar de comportamentos considerados distorções cognitivas disfuncionais que 

geralmente causam transtornos psiquiátricos ao ser humano, como por exemplo, o transtorno do 

estresse, da ansiedade, da depressão, do pânico, do humor, e outros (SOUZA, 2006). 

 Desta forma ao ser empregado no contexto do indivíduo homoafetivo, o que está em análise 

não é sua condição sexual e sim a sua psicopatologia. Nesta análise a TCC não diferencia um do 

outro, seja homoafetivo ou heterossexual, trata-se de seres humanos que podem apresentar 
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alterações nos modos disfuncionais de pensamentos e nisto a terapia vem auxiliar esses pacientes 

a compreender melhor suas emoções, suas percepções, seus pensamentos e sua interferência nos 

seus comportamentos, ou seja, através desses vai ajudá-los a identificar a melhor maneira de como 

comportar-se e agir perante determinada situação  

Sabe-se que todo ser humano passa por problemas, tensões, medos, incertezas, ansiedades, 

ambições e com os mesmos sofrimentos, independente da sua orientação sexual como já visto no 

capítulo anterior, entretanto os homoafetivos sofrem em virtude do preconceito, da discriminação 

e da homofobia. Estas experiências negativas são distorções que ocorrem gerando mudanças de 

comportamento na forma do indivíduo avaliar a si mesmo e o mundo em que vive. Esses 

sofrimentos psíquicos oriundos de causas externas são pontos de partida para o tratamento com a 

Terapia cognitiva-comportamental, uma vez que esta vai traçar estratégias para se resolver o 

problema de maneira a superá-lo. 

Desta forma, a TCC é importante para entender melhor a condição do sofrimento dessas 

pessoas homoafetivas, de forma a analisar as percepções, as emoções, o pensamento e as atitudes 

que acabam afetando os mesmos. No tratamento é considerável a utilização de técnicas ativas na 

relação entre terapeuta e paciente, com intervenções claras e feedback recíproco entre os 

envolvidos, com interferências no processo esquemático distorcido e testando novas suposições de 

cognição que sejam eficazes no tratamento de maneira que as mesmas possam vir a enfrentá-las 

(NOVOLAR, 2004).  

Dentro desse contexto faz-se necessário descobrir as motivações cognitivas que levaram o 

paciente homoafetivo as essas distorções de comportamento. Para isso o terapeuta deve investigar 

quais são as crenças negativas ou prejudiciais que atrapalham e inviabilizam o paciente a 

desenvolver uma determinada ação. Com isso as práticas apropriadas e tais cognições serão 

analisadas e alteradas para que os problemas de fato venham a desaparecer e serem superados com 

o tempo.  

Para tal, o terapeuta e o paciente lidam juntos com a situação dea identificar essas causas e 

assim prosseguir com técnicas que venham a tratar do problema, como por exemplo: a de 

inoculação do estresse, que envolve também a preparação, o treino em habilidades básicas e o 

confronto. Estas de certa maneira com intuito de treinar o homoafetivo, em experiências de 

situações estressantes para que assim ele venha a utilizar suas habilidades e mecanismos para o 

enfrentamento real do problema.  

O alicerce, portanto, da terapia cognitivo-comportamental conforme descreve Beck (2006) é 

que os pensamentos, sentimentos e crenças (cognições) exercem um papel fundamental nos 

comportamentos. Se na terapia comportamental o destaque maior esteve na influência do meio 

ambiente no comportamento, na teoria cognitiva-comportamental (TCC) a possibilidade é de que 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 29.05.2016 

 

Bruno Santos Lima 16 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

o que venha acontecer internamente no indivíduo, em sua cognição, tem maior importância para 

que as mudanças sejam duradouras. 

Portanto, a Terapia Cognitiva-Comportamental é imprescindível no tratamento dos 

indivíduos homoafetivos que apresentam algum tipo de distúrbios sejam emocionais ou 

psicológicos, para isso é fundamental investigar, experienciar realidade e corrigir essas 

interferências e crenças disfuncionais, modificando-as por outras crenças e pensamentos que 

viabilizem a esses pacientes vivenciarem novos comportamentos e sentimentos menos 

desfavoráveis a ele mesmo e consequentemente aos outros, agindo de maneira mais funcional para 

prosseguir com uma vida mais saudável e adaptável. 

 

5. FORMAS DE ENFRETAMENTO E BEM-ESTAR SUBJETIVO NA VIVÊNCIA 

DA HOMOAFETIVIDADE 

 

Dentro do contexto de vida das pessoas de orientação sexual homoafetiva, se evidencia a 

existência de situações envolvendo o preconceito e a discriminação, em virtude de causas externas 

levam muitas vezes essas pessoas a segregação social e com isso experienciam tensões que causam 

sofrimentos psíquicos procedentes do meio. Entretanto, pelo fato das pessoas homoafetivas 

estarem mais suscetíveis as circunstâncias constantes desse preconceito e discriminação sexual 

acabam adquirindo elevados níveis de transtorno do estresse, acarretando em estragos à saúde e na 

convivência social (MEYER, 2005). 

Todavia, se constata que essas situações conflitantes que o homoafetivo vivencia no seu meio 

uma das maneiras de se minimizar, combater e vencer o estresse, ou seja, o problema é através das 

estratégias de enfrentamento que irão apresentar ações, condutas e reflexões nos quais buscarão 

conduzir os estressantes, no caso especifico (os homoafetivos) a tratar com os seus estressores (os 

homofóbicos).  

De acordo com Lazarus e Folkman (1984) os enfretamentos da discriminação mais utilizados 

por pessoas de orientação sexual homoafetiva envolvem duas dimensões fundamentais: o foco no 

problema e o foco na emoção. O primeiro procura alterar a ligação do indivíduo com o ambiente 

onde está inserido, destacando a busca pela origem da causa do problema, com intuito de modificar, 

minimizar e voltar ao estado de bem-estar. É uma das técnicas que registram o maior envolvimento 

de interação nas intervenções realizadas. O foco do problema normalmente acontece quando é 

notado a expectativa de mudança entre a pessoa e o estressor.  

Já o segundo busca sinalizar como deve agir em determinada situação com a pessoa 

estressora, ajustando o seu comportamento às oportunidades de conduzir com o problema. Essa é 

uma maneira passiva para combater o estressor, estabelecendo e manipulando o resultado emotivo 
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oriundo do estresse e reconstruindo a homeostase com o apoio na adequação subjetiva 

(LAZARUS; FOLKMAN, 1984). Muita gente faz uso do foco da emoção como meio de garantir 

a esperança e a confiança frente ao transtorno, mas essa postura é investida para desviar o pensar 

ou atuar sobre o fato. Neste foco surge frequentemente quando ao realizar uma reflexão sobre o 

estressor, a pessoa não se sente eficiente e fortalecido para enfrentar o problema, suportando e 

controlando a tensão por meio de regulações afetivas distintas. 

Nesse sentido, há ainda outros tipos de enfrentamento além dos relacionados acima, são eles: 

a religiosidade e o suporte social. A religiosidade como forma de buscar soluções e respostas 

relacionadas às questões religiosas, pautada na fé, exercendo um significado de defesa diante da 

discriminação. O suporte social é criação de teias de apoio ligadas as pessoas mais importantes 

para o indivíduo. Todas são formas de confrontar e combater o estresse (FARIA, et al 2005). 

Portanto, o intuito da motivação das estratégias de enfrentamento é admitir, diminuir, 

assimilar ou desconsiderar o estressor, sendo um meio de adaptação para a solução da situação e 

condução do estresse em circunstancias individuais. Então, espera-se que a teoria da concessão da 

causalidade seja imprescindível para se compreender os fatores externos e internos que acabam 

interferindo nos acontecimentos do cotidiano e essas causas podem modificar comportamentos 

(LAZARUS, 1999). 

Para tal é conveniente ressaltar que tanto a causalidade interna e externa, podem apresentar 

misturadas, pois vão depender de outros fatores que irão interferir nos eventos, tanto em situações 

de sucesso, de fracasso ou mesmo cogitado como um evento importante ou não na vida da pessoa 

homoafetiva. (ROTTER, 1990). 

Desta forma Rotter (1990) destaca que o “locus” de controle apresenta-se como indicação e 

interpretação de como os indivíduos reagem a determinada situação no ambiente em que estão 

inseridos. E a depender, alguns indivíduos aparecem mais satisfeitos com suas vidas e sentem 

emoções mais fortes, expõem seus pensamentos claramente e lidam com os problemas de maneira 

otimista, demonstrando maior locus de controle interno.   

Já para alguns indivíduos locus de controle externo se apresentam a partir da causalidade dos 

acontecimentos sem interferir significativamente no comportamento e as estratégias focadas na 

emoção e na religiosidade favorece essa ideia, visto que a discriminação excede a possibilidade de 

alterar a origem do preconceito, em consequência tendo o indivíduo que trabalhar com suas 

emoções negativas, procurando minimizá-las ou superá-las (ABBAD; MENEZES, 2004; 

ROTTER, 1990). 

De acordo com Rotter (1990) na relação entre o enfretamento locus de controle interno, nota-

se a conexão entre o foco no problema e o suporte social, ao passo que o locus de controle externo 

correlaciona-se com o foco na emoção e na busca da religiosidade. 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 29.05.2016 

 

Bruno Santos Lima 18 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

Embora a homoafetividade tenha que lidar com essas formas de enfretamentos mencionados 

anteriormente para minimizar ou até superar determinado problema que afeta sua vida diária, 

busca-se através das estratégias de enfrentamento ter uma vida saudável de qualidade, mas para 

isso é preciso que se sinta feliz. Apesar da tendência de vida contemporânea não incentivar as 

pessoas a analisarem seus momentos de felicidade e sim a organizar sua rotina diária para vencer 

os obstáculos da vida moderna. Para que o homoafetivo busque o Bem Estar Subjetivo (BES) que 

é o estado de felicidade, de prazer é preciso que o mesmo reconheça manter em nível alto de 

entusiasmo com a vida, níveis elevados de vivências emocionantes otimistas e níveis baixos de 

vivências emocionantes pessimistas.  

No entanto para se ter acesso ao Bem Estar Subjetivo, considera-se que cada indivíduo possa 

avaliar sua própria vida, utilizando pensamentos subjetivos positivos, e nesse segmento, apoia-se 

em suas perspectivas, seus valores, emoções e vivências anteriores. Segundo Diener e Lucas 

(2000), essas concepções estão estruturadas em ideias e sentimentos relacionados a realidade 

pessoal e o BES ou felicidade seria uma construção formada por dois grupos de sentimentos 

distintos: afetos positivos (autoestima, auto aceitação, autoimagem e o auto respeito) e negativos 

(com traços de ansiedade e depressão). No Brasil estes afetos positivos são validados por Siqueira 

e Cols (1999) por seis itens (feliz, alegre, animado, bem, satisfeito e contente), já os negativos por 

oito (irritado, desmotivado, angustiado, deprimido, chateado, nervoso, triste e desanimado). 

Portanto, o bem estar Subjetivo (BES) é a pura satisfação com a vida, é o prazer de viver 

intensamente, é a avaliação que o homoafetivo faz sobre sua vida e da sua existência, é portanto a 

busca pela qualidade de vida independente de crença, valores culturais, religiosos, sociais e 

econômicas, dos anseios e necessidades pessoais. É utilizar de mecanismos eficientes para 

enfrentar e combater os problemas que possam surgir no dia-a-dia, é procurar viver uma vida 

saudável e aprender a conviver com todos os tipos de sentimentos e afetos, sejam eles positivos e 

negativos. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar da sociedade brasileira viver transformações significativas e grandes avanços tenham 

ocorrido em relação à defesa da dignidade humana, a homoafetividade ainda convive com o 

preconceito e discriminação. De certa forma a identificação dos direitos legais que já foram 

conquistados não foram suficientes para acabar com a homofobia, nem tão pouco proteger os 

homoafetivos da violência.  

Entretanto, a polêmica, a discussão e o debate sobre a orientação sexual estão presentes na 

sociedade e estes fazem sentidos quando objetivam buscar entendimento em prol da tolerância e 

da coesão social. Por outro lado, a imposição de pensamentos e opiniões, ainda que sejam em 
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defesa de uma causa digna, caminham na contramão das liberdades construídas democraticamente 

e transigente com as diversidades, sejam de caráter sexual ou religiosa. 

Constata-se que a atualmente esta questão tem conquistado espaço no meio social, tanto na 

televisão, nas repartições de decisão judicial e nas grandes paradas ao ar livre. A representação do 

homoafetivo deixa de ser uma especulação para estar presente na vida de todo e qualquer indivíduo 

de nossa sociedade, por isso esta pesquisa é relevante no intuito de mostrar o quanto essa categoria 

é discriminada e apontar caminhos para a busca de estratégias para se lidar com a questão com 

mais discernimento. 

Contudo evidencia-se a vulnerabilidade da pessoa homoafetiva em virtude do preconceito 

social, da discriminação e da homofobia. Nessa perspectiva esta população acaba vivenciando um 

sofrimento psíquico oriundo de transtornos em razão dessas causas externas (que é o meio onde 

vive) são determinantes. Com isso, recorre-se a teoria cognitiva-comportamental (TCC) como 

forma de atualizar possibilidades de enfrentamentos para lidar com os desafios decorrentes do 

preconceito e da discriminação no processo de afirmação de suas identidades, frente a uma 

sociedade heteronormativa. 

No contexto da homoafetividade observa-se que o enfretamento é a estratégia motivacional 

ideal para se romper com o preconceito e a discriminação e para isso é preciso identificar a origem, 

combater e confrontar o problema, de maneira a trabalhar as emoções negativas em detrimento das 

positivas em razão do seu do seu bem estar e da busca por uma vida saudável com qualidade. Para 

tanto procura-se fortalecer utilizando das estratégias de enfrentamento do foco no problema, na 

emoção, do suporte social e da busca pela religiosidade. Entre as estratégias, a maioria das pessoas 

utilizam-se do enfrentamento focalizado na emoção como forma de assegurar a esperança e o 

otimismo frente ao transtorno, objetivando diminuir a sensação desfavorável do transtorno. Além 

desses há também os locus de controle interno e externo que são aderidos com intuito de explicar 

os fatores que interferem nos acontecimentos da vida cotidiana. 

Mesmo que ainda o tema provoque preconceito e desperte receio entre as pessoas, entende-

se que a condição sexual do indivíduo não pode ser vista como um dado a ser controlado por 

alguém ou por alguma instituição, deve-se colocar o respeito e a dignidade acima de tudo o outro 

enquanto ser humano como prioridade maior desta questão. Pois é obrigação de todos cuidar para 

não se desviar através do senso comum e procurar seguir o que diz o artigo 5º da Constituição 

Federal (1988) em que “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...)”. 

O desafio maior é preparar as novas gerações, de modo a torná-los conhecedores sobre a 

homoafetividade sendo bem mais tolerantes às diferenças e como resultado saber lidar com a 
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situação. Acredita-se que não se pode construir uma sociedade justa e igualitária, sem constatar os 

princípios básicos de respeito às desigualdades de raça, cor e de orientação sexual. 

O estudo é importante para ampliar e aprofundar o tema que acontece de maneira relevante 

como contribuição para uma sociedade mais justa e humana com quebra de preconceitos e 

mudanças de paradigmas com relação a homoafetividade. Nesta concepção, o auxílio do 

profissional de psicologia, a educação, o autoconhecimento, a compreensão da sociedade, o 

convívio com outros indivíduos e grupos são apontados com respostas possíveis e eficazes para 

minimizar ou até mesmo solucionar o problema. 

Este trabalho pessoal representa a expressão da minha aprendizagem, construída com 

esforços, no desafio de discutir uma temática que é de grande magnitude e de abordagem complexa. 

Afim de contribuir na vida dos homoafetivos na superação e enfrentamento do preconceito e 

discriminação, no sentido de promover o esclarecimento à população em relação ao tema de modo 

que este possa ser um elemento de auxílio na minimização do preconceito diante de uma sociedade   

heteropadronizada que durante anos fortaleceu condutas excludentes. 
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