SEMINÁRIOS ESTADUAIS PSICOLOGIA,
LAICIDADE E AS RELAÇÕES COM A
RELIGIÃO E A ESPIRITUALIDADE

A Psicologia brasileira estrutura a construção de conhecimentos e da conduta proﬁssional
com base em dois princípios fundamentais de sua ética proﬁssional: o princípio soberano
da Laicidade e o de proteção e defesa dos Direitos Humanos.
Psicologia e Religião transitam num campo comum - o da produção de subjetividades.
Mas o que temos visto é a Psicologia enfrentar problemas com o lado sombrio da Religião:
o fundamentalismo religioso, que vem assolando a sociedade brasileira com suas propostas
restritivas de prisionamento de subjetividades pela lógica da culpabilização.
Essa lógica contribui para diﬁcultar - ou mesmo impossibilitar - o diálogo da Psicologia
com os aspectos positivos da Religião, com a Espiritualidade, com os Saberes
Tradicionais e, ainda, com as construções epistemológicas não-hegemônicas associadas
a esses grandes interlocutores da Psicologia. Neste contexto situa-se o Seminário
Estadual Laicidade, Psicologia e suas relações com a Religião, a Espiritualidade e os
Saberes Tradicionais, que o CRP SP realiza ao longo de 2015, em parceria com entidades
da Psicologia, universidades e associações proﬁssionais.
No Sistema Conselhos de Psicologia tais eventos encontram respaldo nas diretrizes do
VIII CNP, instância máxima de deliberação da categoria; nas discussões da APAF, sua
instância executiva; e no Planejamento Estratégico do CRPSP.

Dia 27/03/2015, sexta-feira, das 8h às 18h – ESPAÇO FIT EVENTOS (Rua Peixoto Gomide, 282)
1º Seminário - PSICOLOGIA, LAICIDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS
Dia 12/06/2015, sexta-feira, das 8h às 18h – IP-USP (Cidade Universitária)
2º Seminário - PSICOLOGIA, RELIGIÃO E DIREITOS HUMANOS
Dia 25/09/2015, sexta-feira, das 8h às 18h – UNIP (Campus Paraíso)
3º Seminário: NA FRONTEIRA DA PSICOLOGIA COM SABERES TRADICIONAIS
Dia 27/11/2015, sexta-feira, das 8h às 18h - PUC SP (Campus Monte Alegre)
4º Seminário: PSICOLOGIA, ESPIRITUALIDADE E EPISTEMOLOGIAS NÃO-HEGEMÔNICAS

Mais informações no site:
www.crpsp.org.br/eventosdiverpsi
Se você tiver interesse na temática, faça
parte do grupo de discussão do CRP SP:
laipsi@googlegroups.com

