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RODA DE CONVERSA 
Diversidade Sexual: desnaturalizando concepções 

A diversidade sexual é um tema que precisa 
ser melhor debatido entre os profissionais de 
psicologia para que seja possível uma melhor 
compreensão das múltiplas expressões da 
sexualidade humana e da sua relação com a 
subjetividade. Afinal, de que sujeito estamos 
falando quando sua orientação e identidade sexual 
difere daquela expressa pela maioria? Que 
possíveis consequências as diferentes concepções 
podem trazer para a prática profissional? 

O Conselho Regional de Psicologia, atento a 
essas questões, busca criar referências para o 
profissional de psicologia em relação à sua atuação 
na área, e também afirmar seu compromisso social 
de lutar por uma sociedade mais igualitária, 
defendendo os d i r e i t o s das pessoas 
vulnerabilizadas e discriminadas socialmente. A 
psicologia pode e deve contribuir para a 
desconstrução de preconceitos formados 
culturalmente, os quais impedem o sujeito de 
desenvolver sua autonomia e exercer seus direitos 
de cidadão. 

Pautado por esse compromisso, o Conselho 
Regional de Psicologia, através da Subsede da 
Baixada Santista e Vale do Ribeira, convida para a 
Roda de Conversa Diversidade Sexual: 
desnaturalizando concepções, com o objetivo de 
promover a reflexão e o debate acerca dos 
pressupostos que sustentam algumas concepções 
de género, de forma a contribuir para a construção 
de novos paradigmas. 

Convidada: Valéria Melki Busin - Formada em 
psicologia (USP), mestre em Ciências da Religião 
(PUC/SP) e doutoranda em Psicologia Social 
(USP). Integra a equipe de coordenação da ONG 
feminista Católicas pelo Direito de Decidir-Brasil. 

Coordenação: Mirnamar Pinto da Fonseca Pagliuso 

Data: 30/06/2011 

Horário: 19 horas 

Local: CRP-06 - Subsede Baixada Santista e Vale do Ribeira 

Rua Cesário Bastos, 26 - Vila Belmiro - Santos/SP 

Inscrições pelo site wwvtf.crpsp.org.br 

Evento gratuito. Vagas limitadas. 

informações: (13) 3235-2324 ou baixada@crpsp.org.br 

CONTAMOS COM SUA PRESENÇA. 

Promoção e Realização: 

Conselho Regional de Psicologia SP 
Subsede Baixada Santista e Vale do Ribeira 


