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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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O campo da saúde mental vem enfrentando uma variedade de desafios, entre eles uma 
articulação entre as práticas e as áreas do conhecimento que compõe o sistema de 
saúde como um todo. Uma referência importante para todas essas áreas é ancoragem 
nos princípios da Reforma Psiquiátrica, que, entre outras proposições, prevê a 
montagem de dispositivos de cuidado substitutivos ao hospital psiquiátrico e às suas 
práticas como uma das estratégias de enfrentamento de uma cultura excludente à 
pessoa com transtorno mental. Esse Grupo Temático se dedica a estudos centrados nos 
seguintes eixos: (1) Saúde Mental, Educação e Cultura; (2) As Fronteiras disputadas 
entre normalidade, diferença e patologia; (3) Serviços de Saúde Mental de base 
comunitária; (4) Riscos e limites do uso do diagnóstico psiquiátrico na infância; (5) 
Atenção às pessoas com dificuldades decorrentes do uso de crack, álcool e outras 
drogas. O Grupo de Trabalho sobre saúde mental foi elaborado com o objetivo de 
promover a apresentação e discussão de pesquisas no campo da saúde mental 
contemporânea. As propostas de trabalhos para este GT podem se situar em diversos 
aportes teóricos num diálogo com as diversas áreas da Saúde Coletiva, Psicologia Social, 
Psicologia Sócio- Histórica, Psicopatologia, entre outras. Os trabalhos devem ser 
oriundos de pesquisas teóricas e de campo e estarem vinculados a cursos das áreas de 
humanas ou da saúde. 
Palavras-chave: Saúde Mental; Reforma Psiquiátrica; Cuidado. 
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