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Rozângela Alves Justino é uma psicóloga brasileira que em 2009 sofreu um processo de censura pública
pelo Conselho Federal de Psicologia do Brasil por oferecer tratamento para "curar" pacientes da
homossexualidade,  o que vai contra a determinação da Organização Mundial da Saúde de 17 de Maio de
1990, que diz que "a homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio e nem perversão"  e que os
psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que proponham tratamento e cura da homossexualidade.
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Carreira
Evangélica  (batista ), formada em Psicologia em 1981  pelo Centro Universitário Celso Lisboa, no Rio de
Janeiro, participa do Movimento Pela Sexualidade Sadia, conhecido como Moses, ligado a igrejas
evangélicas.  Aos 50 anos de idade (em 2009), solteira, dedica-se à profissão, dizendo que segue a um
chamado divino nos anos 70 quando comprou um LP de Chico Buarque, e um dos lados do disco continha
apenas músicas evangélicas, o que não encontrou nas demais cópias do disco expostas à venda. Só admite ser
fotografada disfarçada, dizendo-se perseguida, comparando a militância homossexual ao nazismo.

Rozângela vê a homossexualidade como doença, em desacordo com resolução do Conselho Federal de
Psicologia do Brasil de 1999 que veta tratar o caso como doença.  Afirma ter atendido e "curado" centenas
de pacientes gays em 21 anos, afirmando que algumas pessoas têm atração por outras do mesmo sexo
"porque foram abusadas na infância e na adolescência e sentiram prazer nisso" .

Processo

Em 2007, uma ONG de defesa dos direitos homossexuais sediada em Nova Iguaçu ingressou com
representação contra a psicóloga no Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, que decidiu no final
daquele ano por uma censura pública.  Sobre a punição, Rozângela afirma que "o movimento pró-
homossexualismo tem feito alianças com conselhos de psicologia e quer implantar a ditadura gay no
país" .

Tendo recorrido daquela decisão, o Conselho Federal de Psicologia do Brasil manteve a censura pública,
conforme decisão tomada em 31 de julho de 2009. O advogado da psicóloga afirmou que recorrerá à justiça
comum contra a decisão , e a psicóloga afirma que continuará oferecendo o mesmo tratamento.

Um dia antes do julgamento do recurso, a ABGLT protocolou no Conselho Federal de Psicologia um abaixo-
assinado contendo 133 organizações que pediam a manutenção da censura pública. Também já encaminhou
representação ao Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro pedindo a cassação da profissional,
processo que aguardava a conclusão do pedido de censura.

Nove dias antes da decisão, em 22 de julho, Rozângela havia ingressado com mandado de segurança na 15ª
Vara Federal do Distrito Federal, pedindo a suspensão do processo, alegando a inconstitucionalidade da
Resolução nº 01/1999 do Conselho Federal de Psicologia, mas em 30 de julho, um dia antes da decisão, a
liminar foi indeferida.

O bispo anglicano da Diocese de Recife, reverendo Robinson Cavalcanti, declarou seu apoio à psicóloga,
considerando que o resultado do julgamento foi um "ato de perseguição heterofóbica do Conselho Federal
de Psicologia" .

Frases polêmicas
Rozângela já fez inúmeras declarações polêmicas e de cunho homofóbico à imprensa:

O ativismo pró-homossexualismo está diretamente ligado ao nazismo. Todos os
movimentos de desconstrução social estudam o nazismo, porque compartilham um
ideal de domínio político e econômico mundial.

—
Rozângela
Justino

Estão me submetendo a uma mordaça. Mas quero dizer às pessoas que estão em
estado de sofrimento psíquico e desejam deixar a homossexualidade que procurem
profissionais nas suas cidades.

—
Rozângela

Justino
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Tenho minha experiência religiosa que eu não nego. Tudo que faço fora do
consultório é permeado pelo religioso. Sinto-me direcionada por Deus para ajudar
as pessoas que estão homossexuais.

—
Rozângela
Justino

O movimento pró-homossexualismo tem feito alianças com conselhos de
psicologia e quer implantar a ditadura gay no país. — Rozângela

Justino
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