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A Revista Perspectivas em Análise do Comportamento anuncia novo
Volume Especial sobre Clínica e Cultura.
Divulgação: 08/07/2022
Prazos para submissão: 18/07/2022 até 31/08/2022

Editora Chefe do Volume Especial:
Recentemente, a Revista Perspectivas em AnáJocelaine M. Silveira (Universidade Federal do Paraná) lise do Comportamento publicou o “Volume Especial Sobre Estresse de Minorias” com o intuito de
reunir material que pudesse pautar debates sobre
Editores Associados:
o papel e o posicionamento de psicólogos comporAlessandra T. Bolsoni-Silva (Universidade do Estado tamentais frente ao tema. Aquele volume especial
de São Paulo)
consiste em um primeiro passo na tentativa de
Alexandre Dittrich (Universidade Federal do Paraná)
avançar neste campo de conhecimento tão desafiaCarolina Laurenti (Universidade Estadual de Maringá)
dor: as relações entre clínica e cultura.
César A. A. Rocha (Universidade Santo Amaro)
Como os terapeutas comportamentais têm
Daniel Assaz (Clínica Particular)
respondido às demandas de pessoas pertencentes
Fernanda Brunkow (Universidade Federal do Paraná)
a grupos minoritários? Como a cultura e a clínica
Táhcita M. Mizael (Universidade de São Paulo)
influenciam padrões ligados ao sofrimento ou aos
transtornos psicológicos? Consideramos que estas
perguntas são decorrências lógicas do trabalho que
Editor Chefe:
foi desenvolvido no Volume Especial Sobre Estresse
Marcelo V. Silveira (Universidade Federal do ABC/
de Minorias. O presente volume especial tem o
Universidade Federal de Alagoas)
propósito de esclarecer as inter-relações entre a teOs terapeutas de orientação analítico-comporta- oria e a prática na clínica comportamental relativas
mental usam uma série de expedientes na interação a aspectos culturais de nossa contemporaneidade.
Serão aceitas as seguintes contribuições: pescom seus clientes, em busca das variáveis críticas que
estabeleceram e que mantêm padrões relevantes cli- quisas empíricas, ensaios pré-clínicos e clínicos, renicamente. A avaliação comportamental reconhece latos de experiência, revisão de literatura e pesquisa
que o valor de variáveis envolvidas no estabeleci- conceitual/teórica.
Os manuscritos deverão ser preparados conformento, na manutenção e na influência de comportame
as normas da Revista Perspectivas em Análise
mentos pode ser diferente para grupos minoritários.
Os debates sobre a representatividade das mi- do Comportamento e encaminhados para o e-mail
norias e as transformações culturais ligadas a es- perspectivasclinicacultura@gmail.com, dentro do
tas preocupações têm criado oportunidades para o prazo estabelecido.
Os manuscritos aceitos para publicação ficarão
surgimento de novas práticas geradoras de novas
disponíveis
on-line para livre acesso de toda a cosubjetividades. Assim, a comunidade de terapeutas analítico-comportamentais vem sendo exigida munidade de leitores, a partir do mês de dezembro
para atender às demandas crescentes e urgentes re- de 2022.
lativas à intersecção da clínica e da cultura.
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