GRUPOS TEMÁTICOS DO CBCS 2019
No CONGRESSO BRASILEIRO CIÊNCIA E SOCIEDADE (CBCS 2019), as apresentações e discussões
dos trabalhos de pesquisa ocorrerão em sessões coordenadas, denominadas Grupo Temático
(GT), no dia 5 de outubro de 2019, das 14h às 18h, nas salas do Anexo II do Centro Universitário
Santo Agostinho. Os anais (proceedings) do CBCS 2019 serão digitais, sendo identificados
digitalmente pelo ISBN (International Standard Book Number) e DOI (Digital Object Identifier),
os mais conhecidos identificadores de livros, revistas, periódicos e obras eletrônicas acadêmicos
e científicos do mundo. PREMIAÇÃO: o melhor trabalho de cada GT do CBCS 2019, indicado
formalmente pelos coordenadores/as de GTs, será publicado em E-book, com ISBN próprio. O
referido E-Book será disponibilizado, também, no site de publicações científicas e acadêmicas
do UNIFSA (http://www4.fsanet.com.br/revista/).
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A Psicologia Clínica se constitui como uma das principais ênfases curriculares nos cursos
de formação em Psicologia. Pode ser definida como uma atividade prática que reúne um
conjunto de teorias e métodos, tendo como objetivos o estudo, a avaliação, o
diagnóstico, a escuta e o tratamento do sofrimento psíquico, qualquer que seja a causa
subjacente. Habitualmente, o que diferencia a Psicologia Clínica das outras áreas de
atuação do psicólogo, é, sobretudo a prática que consiste numa forma de cuidado
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psicológico individual, familiar ou em grupo, caracterizando-se numa escuta clínica
singular, mediadas por interpretações, manejos e intervenções por parte do psicólogo
clínico, visando à saúde mental dos indivíduos, no que tange às soluções de conflitos e
amadurecimento pessoal. A clínica psicológica é um espaço em que o paciente\cliente
se apoia para expressar seus problemas, medos, inquietações e sofrimentos a fim de
buscar alívio emocional (BRITO, 2008). Por representar um dos campos mais tradicionais
de atuação profissional, historicamente vinculada a uma lógica de currículo mínimo, tem
sido alvo de problematizações, que resultam, entre outros fatores, da inserção de
psicólogos no âmbito das políticas públicas, em especial, das políticas de saúde mental.
As mudanças nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para os cursos de graduação
em Psicologia, as quais propõem uma formação mais generalista e contextualizada, vem
redefinindo o lugar da Psicologia Clínica, bem como suas possibilidades e limites em uma
realidade social marcada por desigualdades e incertezas. Em um contexto no qual se
discute uma formação que supere a dicotomia entre teoria e prática e que promova uma
reflexão crítica sobre os cenários sociais nos quais se desenvolve o fazer psicológico,
torna-se relevante abrir um espaço de comunicação científica para o debate a respeito
da temática. Sendo assim, o Grupo de Trabalho Psicologia Clínica, suas vertentes e os
processos subjetivos contemporâneos: estudos teóricos e práticos, visa abranger
pesquisas teóricas, clínicas e de campo que possam apresentar discussões acerca das
novas formas de sofrimento psíquico que se instauram no cotidiano pós-moderno, e
assim, fazer uma interlocução com a psiquiatria e a psicopatologia; trabalhos que
possam abordar discussões sobre as áreas da psicologia clínica (psicanálise,
comportamental, cognitivo-comportamental, humanista, corporais, entre outras) e por
fim, trabalhos que possam enfatizar a relação da Psicologia Clínica com outros campos
do saber.
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