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PAUTA

1. Discussão sobre Memorando 0478-20.

2. Coordenação da CDH - Maringá em 2021.

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO

1. Inicialmente foi discutido sobre as situações de violência e discriminação contra pessoas LGBTIA+. Jully, relatou
sobre uma psicóloga clínica na cidade de Guarapuava que recebe mensagens de assédio via e-mail e celular de
pacientes homens pedindo que ela dê uma chance a eles, etc. Daniele também trouxe sobre situações que ela
vivenciou de homofobia no exercício da docência em Psicologia. Ela ainda pontuou que em sua prática clínica
houve situações de familiares de pacientes que ao saberem que ela era lésbica, forçaram suas filhas/os a deixarem
os atendimentos, além de entrarem em contato com ela questionando sobre o trabalho após os pacientes
começarem a ter mais autonomia em relação a própria orientação sexual. Jenniffer pontuou que seria interessante
que fosse feita uma consulta pública em relação a essa temática, tendo em vista que por vezes as/os psicólogas/os
não identificam tão facilmente os assédios/violências no contexto do trabalho acabando por não buscar redes de
apoio e orientação junto ao Conselho. Ela ainda disse que seria importante construir um documento que orientasse
as/os psicólogas/os sobre as distintas expressões da violência seguido de um formulário que possibilitasse o
levantamento desses dados. Daniele endossou dizendo que é importante ampliar esse levantamento para além dos
contextos das comissões, pensando que por vezes esse debate não é levantado entre as/os psicólogas/os, que por
vezes podem “naturalizar” esse processo cotidiano vivenciado, já que as LGBTfobias se apresentam de maneira
extremamente sutil, sugerindo que fosse criado canais para que as/os psicóloga/os pudessem falar sobre. Maynara
ressaltou a importância desse levantamento e discorreu sobre a baixa adesão de respostas em formulários e a
importância de continuarmos nos grupos tendo em vista essas dificuldades de retorno. Daniele, se dispôs a
trabalhar em pesquisas de levantamento como essas, bem como ajudar na construção de propostas. Eu, Lorena,
disse que o Diverges deveria estar fazendo esse levantamento tendo em vista a produção de documentos
orientativos e etc. Daniele me informou que não foi inserida no GT da violência contra a população LGBTIA+ e por
isso não tinha conhecimento sobre as metodologias utilizadas para o levantamentos de dados. Por fim, Rodrigo



disse que em conversa com um amigo psicólogo sobre o memorando, esse sugeriu que fosse criado de um
formulário e que ele se sentiria mais a vontade a responder a demanda dessa forma, tendo em vista que os
espaços das comissões poderiam não favorecer que as/os profissionais ficassem a vontade para relatar sobre
situações de discriminação e/ou violências.

2. Eu, Lorena, disse que gostaria de passar a coordenação da CDH para uma das integrantes do grupo, tendo em
vista que a proposta inicial era que revezássemos entre as pessoas essa atividade.

ENCAMINHAMENTOS

2. Daniele se dispôs a assumir a coordenação para o ano de 2021. Mesmo assim, ficou acordado de conversarmos
no Grupo de WhatsApp da CDH Maringá se alguém mais teria interesse em estar a frente, caso contrário, Daniele
assumiria.

COLABORADOR(A) RESPONSÁVEL POR REDIGIR A ATA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

Lorena Maria da Silva 22083 006-19

E-MAIL

lorenamaria.sanches@gmail.com

mailto:lorenamaria.sanches@gmail.com

