
E-mail para contato: rafaelagircis@outlook.com IES: UNESA

Autor(es): Rafaela Azevedo Gircis; Natália Waszkiavicus Cardoso Botelho

Palavra(s) Chave(s): Acolhimento familiar; jovem; LGBT; saúde mental

Título: A IMPORTÂNCIA DO ACOLHIMENTO FAMILIAR PARA O JOVEM LGBT

Curso: Psicologia

Saúde

RESUMO

Pesquisas científicas que envolvam a temática LGBT são de extrema relevância psicossocial, pois podem contribuir para a ampliação de discussões 
na área, destacando o tema e incentivando debates, permitindo, assim, o aprofundamento e o acompanhamento das questões contemporâneas 
relativas à sexualidade e gênero. Tendo em vista tal importância, esta pesquisa realizada como trabalho de conclusão de curso de graduandas do 
curso de Psicologia teve como objetivo verificar a importância do acolhimento familiar para a saúde mental de jovens LGBT. Foram selecionados 8 
jovens assumidamente LGBT residentes no bairro da Ilha do Governador (RJ). Com a aprovação da Plataforma Brasil e assinatura dos TCLEs pelos 
participantes, foram realizados encontros pessoais individualizados, nos quais foram realizadas entrevistas semi-estruturadas. Os dados obtidos 
foram analisados e trabalhados com base na técnica chamada Análise categorial de conteúdo, proposta Bardin. A ideia inicial era entrevistar 4 
jovens com bom acolhimento e 4 jovens com acolhimento ruim de seus familiares para verificar se os jovens que tiveram acolhimento teriam 
melhor saúde mental. Mas, no decorrer da pesquisa, foi constatado que os 8 jovens passaram por processos difíceis junto à família, 
especialmente no período “no armário” e no momento da revelação, mas que, no geral, com o passar do tempo, todos vivenciaram um 
acolhimento “intermediário”. A pesquisa mostrou como a aceitação da família é importante para esses jovens e como o medo das consequências 
da revelação em muito trazem angústia e sofrimento, o que fica evidente quando alguns entrevistados relatam sentir alívio depois de contar para 
a família, mesmo que a recepção não seja das melhores. Por já vivenciarem situações de preconceito e vulnerabilidade fora de suas casas, o que 
eles mais precisam é pelo menos ter um lar acolhedor para onde voltar e se fortalecer para as lutas que enfrentarão no dia seguinte novamente. 
O psicólogo, dentro deste contexto, se faz muito importante, pois essas questões atravessam nosso campo de trabalho e podemos aproveitar 
nossa posição social para lutarmos contra o preconceito e pela aceitação, além de colaborar para o fortalecimento dessa população.
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