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PROPOSTA DE MINI-CURSO

1. NOME DO CURSO: Saúde mental infantojuvenil - transtornos emocionais,
do comportamento e outros sofrimentos no contemporâneo: o trabalho na
educação.

2. CARGA HORÁRIA
6 horas

3. CATEGORIA
(X) Introdutório
( ) Intermediário
( ) Avançado

4. PROPONENTE
Nome: Bruna Lidia Taño,
Juliana Archiza Yamashiro
Sarah Lins

5. POPULAÇÃO ALVO:
Professores e demais Profissionais da Rede de Educação Regular e Especial;
Pesquisadores e Estudantes de Graduação da área de educação e educação
especial.

6. OBJETIVO(S):
- Abordar dados históricos acerca dos transtornos Emocionais e do
Comportamento, bem como sua definição e caracterização.
- Abordar sobre os Transtornos de Conduta, sua caracterização, prevalência e
fatores de risco.
- Promover discussões e explanar sobre as abordagens educacionais
direcionadas à população.
- Discutir os modos na contemporaneidade de lidar com a experiência do
sofrimento psíquico em crianças e adolescentes e o papel das redes
intersetoriais de cuidado: o caso da educação, da saúde e da assistência
social.
- Debater acerca das atuais condutas de medicalização e patologização da
infância e da adolescência.

7. EMENTA
No primeiro tópico, abordar-se-á os aspectos normativos da Educação Especial
brasileira para os estudantes com transtornos emocionais/de comportamento e
os transtornos de conduta que, na verdade, não são público-alvo dessa
modalidade. No segundo tópico, discutir-se-á os transtornos emocionais e de
comportamento quanto às suas características, fatores de risco e de proteção,
diagnóstico/avaliação e relação com a Educação Especial. No terceiro tópico,
será discutido sobre os distúrbios de conduta, uma vez que este, faz parte dos
transtornos emocionais e de comportamento, mas possui sua especificidade.
Por último, será apresentada a rede formal de serviços de apoio (na saúde, na
educação e na assistência social) para estas populações com enfoque na
possibilidade de redimensionamento crítico das atuais conformações
diagnósticas da psiquiatria e saúde mental infantojuvenil.

8. METODOLOGIA DE ENSINO
O presente minicurso será apresentado por meio de exposição teórica do tema
e também por meio de atividades interacionais com os participantes que
incluirão debates e rodas de conversa.
Os conteúdos apresentados visam poder aproximar de forma mais satisfatória
os professores deste grupo de alunos.
Espera-se que esse trabalho instigue reflexões sobre esse alunado que não
tem tido um programa pedagógico para atender suas necessidades

específicas, bem como conhecimentos sobre um assunto tão escasso na
formação de professores.
Na primeira etapa, será apresentado um vídeo, como disparador de reflexões
sobre o tema. Em seguida, discutiremos os dois primeiros tópicos da ementa,
com o objetivo de compreender do que se trata as pessoas que apresentam
transtornos emocionais e de comportamento, suas redes de apoio e condições
de participação sociocultural. Já na segunda etapa, abordaremos o terceiro e
quarto tópico da ementa, demonstrando as possibilidades de articulação no
campo da educação especial e intersetorialmente, de forma a se criarem
projetos pedagógicos e de atenção que sejam de fato inclusivos para esta
população.

9. NÚMERO DE VAGAS:
40
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