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Presentes
COLABORADOR COM PORTARIA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

HAYANA RAMOS DE MATOS SIQUEIRA 22145 090-20

PSICÓLOGAS(OS)

Nome Completo Nº do CRP

Ernestina Rododi do Nascimento 27690

Dyeniffer Jessica Bezerra Parisoto 27407

PAUTA

Direitos das pessoas LGBTI's e Direitos das pessoas com deficiência.

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO

Nesta reunião foram abordadas duas temáticas: direitos das pessoas LGBTI’s e direitos das pessoas com
deficiência. Para falar a respeito dos direitos das pessoas LGBTI’s foi convidada a psicóloga e coordenadora do
núcleo Diverges de Cascavel, Dyeniffer.
A fala da coordenadora tratou principalmente sobre as ações que foram desenvolvidas na cidade em relação ao
núcleo, sobre quais as dificuldades encontradas para realizar eventos e também sobre as principais demandas
percebidas na gestão. Além disso, durante a reunião foram sanadas dúvidas das participantes em relação a terapia
com a população LGBTI e foram indicados alguns materiais produzidos pelo CRP- PR e CFP que orientam a atuação
das psicólogas em relação a diversidade sexual e de gênero.
Ao final da fala foi reforçada a importância da parceria entre o Diverges e a CDH em relação a promoção de ações
para a população LGBTI. A próxima pauta foi discutir sobre os direitos das pessoas com deficiência, a fala foi
realizada pela psicóloga Hayana. Um ponto alto da apresentação do tema foi de como a deficiência ainda é vista
por um olhar biomédico que prega a patologização e correção de desvios, ou seja, as pessoas com deficiência
ainda são vistas como incapazes de participar ativamente sociedade.
Essa visão colabora para que tenhamos pouquíssimas políticas públicas para essas pessoas, colocando cada vez
mais barreiras (arquitetônicas, comunicacionais, pedagógicas) para que exerçam sua independência enquanto



indivíduos. Para romper com esse olhar patologizante e limitante os movimentos de pessoas com deficiência
propõe uma ruptura com o conceito de normal/anormal e típico/atípico para tratar o conceito de neurodiversidade,
que é mais inclusivo e coloca o sujeito com deficiência como protagonista da sua história.
Tratando-se da colaboração da CDH para esse movimento foi discutido que deveríamos nos aproximar das
organizações e associações de pessoas com deficiência para um diálogo afim de um levantamento sobre as
demandas e de como auxiliar essas demandas, de acordo com as atribuições e possibilidades da comissão.

ENCAMINHAMENTOS

Não houveram encaminhamentos.
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