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Realizado, com periodicidade bianual desde 2012, o Simpósio Luso-Brasileiro em Estudos da 

Criança (SLBEC), terá a sua 5.ª edição entre 19 e 23 julho de 2021, em modalidade online. 

O Simpósio consKtui um espaço de encontro de invesKgadores/as de Portugal e do Brasil, com 

extensão a outros/as que comunicam cienKficamente em língua portuguesa e que parKlham 

uma conceção de conhecimento sobre a infância em que assume centralidade nas suas 

pesquisas a voz da criança e a promoção do bem-estar, da inclusão social e dos direitos das 

crianças. 

Ao longo das várias edições, numa sequência temporal, foi assegurado: o estado de arte dos 

Estudos da Criança, as perspeKvas epistemológicas e metodológicas, as questões da 

interdisciplinaridade e a condição da criança como cidadão políKco. 

O V SLBEC receberá todos os/as invesKgadores/as de Portugal e do Brasil, interessados/as em 

discuKr e refleKr sobre o tema Infância (ar)riscada – polí3ca, educação e resistência(s). 

As crianças têm sido ao longo dos tempos riscadas das agendas políKcas e cien\ficas. Apesar de 

consKtuírem objeto de múlKplos estudos e de em torno delas se terem erigido disciplinas 

cien\ficas próprias (desde a Puericultura à Psicologia do Desenvolvimento), a verdade é que foi 

numa perspeKva predominantemente adultocêntrica que esses estudos e pesquisas 

historicamente se desenvolveram. 

As crianças foram Kdas predominantemente como objeto do cuidado dos/as adultos/as, as 

preocupações cien\ficas centraram-se no modo de agir destes para com aquelas e mesmo 

quando assim não era, a perspeKva dominante centrava-se no modo da criança se tornar adulto/

a. 

O que a criança pensa e faz, as culturas da infância, os seus modos de ação e as suas lógicas ou 

foram rasuradas ou consideradas secundárias face ao devir-adulto, ou mesmo desprezadas como 

“coisa de criança”, moKvo, quiçá de curiosidade e encantamento. 

Na verdade, historicamente, o ato de riscar a vida das crianças pela ciência apenas contornou as 

formas da infância e raramente assumiu as crianças como sujeitos de pesquisa. 

Os Estudos da Criança são chamados a desempenhar um papel porventura ainda mais relevante 

nos tempos atuais em que se acentuam fortes sinais de agravamento da sociedade de risco. 

O desenvolvimento de formas de governação que procuram inverter direitos longamente 

lutados e conquistados por movimentos de trabalhadores, de mulheres, de negros, de pessoas 



LGBTQI+ , mas também, de defensores de direitos da criança; a emergência de novos horrores 

da infância promovidos pelas políKcas racistas e xenófobas insKtucionalizadas que condenam á 

morte por afogamento de milhares de crianças no mediterrâneo e á colocação em grades e 

afastamento dos pais de crianças hispano-americanas na fronteira dos Estados Unidos com o 

México; as alterações climáKcas, promovidas por uma economia do carbono alicerçada na 

ganância e na predação dos recursos naturais e a catástrofe anunciada que consigo transporta; o 

aumento das desigualdades sociais no mundo entre países e entre grupos populacionais; o 

desenvolvimento de ideologias discriminatórias, segregadoras, racistas numa clara oposição e 

negação do conhecimento cien\fico; as formas culturais propagadas pela indústria das 

mulKnacionais de conteúdos e pelas redes digitais indutoras da alienação, da violação da 

inKmidade e da promoção do hiperconsumismo; o aumento do belicismo numa sociedade que 

parece ter adotado a violência como modo dominante de resolução de conflitos entre povos; a 

violação das regras de convivialidade, seja no espaço urbano, pelo incremento de situações de 

violência, de sinistralidade e de insegurança, seja no espaço domésKco onde a violência de 

género assume proporções alarmantes – tudo isto são indicadores com forte impacto na vida 

das crianças e os mais importantes fatores de risco. 

IdenKficar esses fatores, propor orientações e políKcas alternaKvas, idenKficar os movimentos e 

processos de resistência e fazê-lo com as crianças é aquilo que o Simpósio convida todos os/as 

invesKgadores/as a fazer, apresentando comunicações nos quatro eixos em que o programa se 

desdobra. 

Para cada um desses eixos, haverá um painel assegurado sempre por diálogos luso-brasileiros e 

realizar-se-ão sessões temáKcas que acolherão as produções académicas que têm vindo a ser 

desenvolvidas nos dois contextos. 

Espera-se que este seja um momento de par1lha de comunicações que consigam ser 

arriscadas em novas perspe1vas de conhecimento e ação sobre e com as crianças. 
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PROGRAMA

DIA 1 - 19/07/2021

10h00 - 12h00 | Pré-Simpósio - 1º Encontro da Secção Temática Sociologia da Infância da 
Associação Portuguesa de Sociologia (APS)

Orador(a): Catarina Almeida Tomás

Orador(a): Gabriela Trevisan

15h00 - 15h45 | Sessão de Abertura do V Simpósio Luso Brasileiro em Estudos da Criança

Orador(a): Leandro Almeida

Orador(a): Leni Vieira Dornelles

Orador(a): Manuel Jacinto Sarmento

Orador(a): Romilson Martins Siqueira

Orador(a): Rui Ramos

16h00 - 18h00 | Conferência Inaugural

Orador(a): Lourdes Gaitán

Moderador(a): Natália Fernandes



DIA 2 - 20/07/2021

14h00 - 15h30 | Sessão Plenária - Proteção e participação

Orador(a): Ana Isabel Sani

Orador(a): Verónica Muller

Moderador(a): Manuel Jacinto Sarmento

15h45 - 17h15 | Apresentação de comunicações livres    1 A   ,   1 B   ,   1 C   ,    1 D

Apresentação de comunicações livres  1 A  (Mesa 1)

Moderador(a): Catarina Almeida Tomás

- VSLBEC-34611 - “O brincar de faz de conta e suas contribuições para o desenvolvimento 
das funções psíquicas superiores” - Aline Patricia Campos Tolentino de Lima (Universidade de 
São Paulo); Joana de Jesus de Andrade (Universidade de São Paulo)

- VSLBEC-78187 - “‘A brincar, a brincar se anda a escolarizar’. Retrato do brincar na prática 
de ensino supervisionada em educação de infância” - Catarina Tomás (Escola Superior de 
Educação de Lisboa e CICS.NOVA); Manuela Ferreira (Universidade do Porto)

- VSLBEC-15154 - “Descobrindo o Ser criança: um possível diálogo com a Educação Física e 
a Sociologia da Infância” - Eduarda Vesfal Dutra (Universidade Federal de Pelotas); Lucas Vargas 
Bozzato (Universidade Federal de Pelotas); Ingrid Stainki de Sá (Universidade Federal de 
Pelotas)

- VSLBEC-47160 - “Atravessamos raciais na subjetivação das crianças: rupturas mediadas pela 
literatura infanto-juvenil decolonial” - Luciana Martins Quixadá (Universidade Estadual do 
Ceará); Keise Barbosa da Silva (Universidade Federal Rural de Pernambuco/Fundaj)

Apresentação de comunicações livres   1 B   (Mesa 2)

Moderador(a): Manuela Sampaio

- VSLBEC-79352 - “A presença de tecnologias no quotidiano das crianças de dois jardins de 
infância. Aprendizagens digitais e ludicidade nas culturas da infância” - Manuela Sampaio 
(Agrupamento de Escolas Amadeo de Souza Cardoso); Ilda Teles (Agrupamento de Escolas 
Amadeo de Souza Cardoso)

- VSLBEC-70965 - “Brincar, explorar e descobrir: uma narrativa experiêncial no campo da 
literária no jardim de infância” - António Camilo Cunha (UMINHO / IE - CIEC); Fátima Sofia 
Costa Carvalho (UMINHO); Zenaide Galvão (UMINHO / IE - CIEC)

- VSLBEC-17950 - “Etnografia com crianças no espaço público aberto do parque da lagoa da 
Jansen” - Maria da Penha Teófilo

- VSLBEC-43057 - “A organização do espaço em sala de aula: Percepções das crianças, 
condicionamentos à participação infantil e às interações entre os pares” - Rosana Coronetti 
Farenzena 



- VSLBEC-57535 - “‘Anda lá fora’: Um olhar sobre as inter-relações entre crianças, Natureza 
e Educação” - Renata Soares Motta

Apresentação de comunicações livres  1 C  (Mesa 3)

Moderador(a): Natália Fernandes

- VSLBEC-22756 - “Os sentidos sobre infância no Caso Miguel: uma análise dos comentários 
em reportagens do UOL” - Thaís Furtado (universidade Federal do Rio Grande do Sul); Juliana 
Doretto (Pontifícia Universidade Católica de Campinas)

- VSLBEC-39662 - “Poder sobre a infância: Quem são as crianças excluídas ao longo da 
história brasileira?” - Danyelen Pereira Lima (Universidade Estadual de Campinas); Gabriela 
Guarnieri de Campos Tebet (Universidade Estadual de Campinas)

- VSLBEC-26722 - “Representações de diferenças em livros ilustrados: uma discussão sobre 
exclusão, conteúdo e estética” - Newton Freire Murce Filho

- VSLBEC-12618 - “Espreitando o Norte e o Sul dos mundos das crianças a partir dos 
direitos da criança” - Natália Fernandes; Marlene Barra

Apresentação de comunicações livres   1 D   (Mesa 4)

Moderador(a): Angela Maria Scalabrin Coutinho

- VSLBEC-10320 - “A escola como garantia de direitos: o ingresso dos alunos com 
transtorno do espectro autista na escola regular de ensino fundamental” - Paloma Rodrigues 
Cardozo (PUCRS); Lisandra Almeida (PUCRS); Andréia Mendes dos Santos (PUCRS)

- VSLBEC-60198 - “Os bebês e seus direitos no contexto da educação infantil: visibilidade 
conquistada (?)” - Angela Maria Scalabrin Coutinho

- VSLBEC-42846 - “Ideas sobre saúde e doença de crianças mayas: cultura infantil e otimismo 
ante à exclusão” - Deira Patricia Jiménez Balam (Universidade Federal do Pará); Lilia 
Cavalcante (Universidade Federal do Pará)

- VSLBEC-88521 - “Experiências de pobreza num contexto de crise: impactos no 
desenvolvimentos e futuro das crianças portuguesas” - Manuel Menezes (Instituto Superior 
Miguel Torga)

18h30 - 19h00 | Apresentação de comunicações livres     2 A    ,    2 B   ,    2 C   ,    2 D

Apresentação de comunicações livres   2 A   (Mesa 5)

Moderador(a): Maria Gabriela Correia de Castro Portugal

- VSLBEC-49188 - “A cidade e seus lugares de potência para os sujeitos e sua aprendizagem: 
A experiência do Movimento BrincaCidade” - Juliana Brum Simões (Universidade Federal do 
Espírito Santo) 

- VSLBEC-73012 - “Novos espaços e perspetivas em educação na infância. O projeto serei(a) 
no jardim e o desenvolvimento de um cidadão participativo e autónomo” - Maria Gabriela 
Correia de Castro Portugal (Universidade de Aveiro - CIDTFF); Gabriela Bento



- VSLBEC-10116 - “‘É onde vivem os brinquedos’: Contribuições de uma brinquedoteca 
universitária de Rondonópolis para formação de profissionais da educação infantil” - Angela 
Lima Bittencourt; Elni Elisa Willms (UFMT)

- VSLBEC-55431 - “Infância e pandemia: é de agora que as crianças estão perdendo espaço?” 
- Lucas Vargas Bozzato (Universidade Federal de Pelotas); Eduarda Vesfal Dutra (Universidade 
Federal de Pelotas); Andrize Ramires Costa (Universidade Federal de Pelotas)

Apresentação de comunicações livres   2 B   (Mesa 6)

Moderador(a): Monique Aparecida Voltarelli

- VSLBEC-32043 - “Os tempos e os espaços da educação infantil: Práticas de organização do 
trabalho pedagógico nas instituições educativas do distrito federal” - Lourenço Silva Teixeira 
(Universidade de Brasília); Monique Aparecida Voltarelli (Universidade de Brasília)

- VSLBEC-56411 - “TOCAR: feituras corporais da infância na música brasileira” - Dulcimarta 
Lemos Lino (UFRGS); Bianca Oliveira Cardoso (UNISC/PROSUC-CAPES)

- VSLBEC-10385 - “Os estudos da infância em Moçambique” - Letícia Rodrigues de Souza 
(Universidade de São Paulo - USP)

- VSLBEC-57017 - “Experiências de uma professora universitária brasileira em Reggio Emilia-
Itália: O que compreendi a mais - e para além das leituras - sobre a educação infantil” - Elni 
Elisa Willms (UFMT/IE/TTFE - PPGEDU)

Apresentação de comunicações livres   2 C   (Mesa 7)

Moderador(a): Milene Maria Xavier Veloso

- VSLBEC-32144 - “Risco e vulnerabilidade: Pornografia e aliciamento sexual de crianças e 
adolescentes em uma capital brasileira” - Milene Maria Xavier Veloso; Lucia Souza dos Santos 
(Universidade Federal do Pará)

- VSLBEC-85937 - “Experiências adversas na infância de autores de agressão sexual contra 
crianças e adolescentes” - Maria de Maria Pires Ferraz (Universidade Federal do Pará); Milene 
Maria Xavier Veloso (Universidade Federal do Pará); Lília Iêda Chaves Cavalcante (Universidade 
Federal do Pará)

- VSLBEC-63486 - “Projeto EKOA: Formando educadores e técnicos para a construção de 
projetos de vida com crianças e adolescentes” - Vanessa Dias Pantoja (Universidade Federal do 
Pará); Ana Leticia da Costa Praia (Universidade Federal do Pará); Dalízia Amaral Cruz 
(Universidade Federal do Pará)

- VSLBEC-60144 - “Meu pai morreu, minha mãe teve depressão e começou a fazer tudo 
errado: Violências familiares nas trajetórias de integrantes do programa de proteção a crianças 
e adolescentes ameaçados de morte” - Bianca Orrico; Juliana Santana; Maria Jorge Ferro



Apresentação de comunicações livres   2 D   (Mesa 8)

Moderador(a): Paula Cristina Marques Martins

- VSLBEC-28077 - “Rede de apoio da criança acolhida: a perspetiva da criança” - Monalisa 
Pereira Furtado (Universidade Federal do Pará); Celina Maria Colino Magalhães (Universidade 
Federal do Pará); Lígia Negrão Costa Taborda (Universidade Federal do Pará)

- VSLBEC-19440 - “Brincadeiras de Crianças em Acolhimento institucional” - Celina Maria 
Colino Magalhães (Universidade Federal do Pará); Janari da Silva Pedroso (Universidade Federal 
do Pará)

- VSLBEC-20160 - “Pobreza e qualidade de vida na infância em Portugal e no Brasil - dois 
estudos exploratórios” - Paula Cristina Martins (Universidade do Minho); Marlene Daroz 
(Universidade Federal do Paraná)

- VSLBEC-82762 - “Efeitos psíquicos e sociais pela exposição a conteúdos pornográficos na 
infância” - Elisangela Reinheimer de Bittencourt (Faculdade Instituição Evangélica de Novo 
Hamburgo/RS/BRASIL); Magale Machado de Camargo (Faculdade Instituição Evangélica de 
Novo Hamburgo/RS/BRASIL)

DIA 3 - 21/07/2021

14h00 - 15h30 | Sessão plenária - Território e espaço-mundo

Orador(a): Ana Francisca de Azevedo

Orador(a): Vânia Araújo

Moderador(a): Gabriela Trevisan

15h45 - 17h15 | Apresentação de comunicações livres   3 A   ,   3 B   ,    3 C   ,     3 D

Apresentação de comunicações livres   3 A   (Mesa 9)

Moderador(a): Ana Sofia Oliveira da Silva

- VSLBEC-11119 - “Jardim sonoro: escuta sensível na escola de educação infantil” - 
Dulcimarta Lemos Lino

- VSLBEC-70885 - “Participação de crianças na reinvenção dos espaços públicos em que se 
movem” - Ana Sofia Oliveira da Silva (Universidade do Minho)

- VSLBEC-22534 - “Infância e cidade pequena: Questões para uma investigação” - Joelma 
Andreão de Cerqueira (Universidade Geral das Minas Gerais); Levindo Diniz Carvalho 
(Universidade Federal das Minas Gerais

- VSLBEC-81965 - “Floresta-escola: práticas educativas com crianças na e pela Natureza” - 
Rafael Branco Cruz (Centro Universitário de Barra Mansa); Levindo Diniz Carvalho 
(Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG)



Apresentação de comunicações livres   3 B  (Mesa 10)

Moderador(a): Catarina Tomás

- VSLBEC-81581 - “A criança e a rua: reflexões e apontamentos em torno das brincadeiras 
de rua no subúrbio carioca” - Rafaela Fernandes Trugilho

- VSLBEC-76227 - “Infância urbana, espaço público e risco: dimensões não humanas da 
sociabilidade nos parques urbanos de Lisboa” - Eunice Castro Seixas (SOCIUS, ISEG, 
Universidade de Lisboa); Catarina Tomás (Instituto Politécnico de Lisboa CICS.NOVA.FCSH 
NOVA - Portugal)

- VSLBEC-84001 - “Movimento BrincaCidade” - Caroline Hornos Araújo (Movimento 
BrincaCidade); Juliana Brum Simões (Universidade Federal do Espírito Santo)

- VSLBEC-47301 - “A educação do campo e as políticas públicas para o atendimento das 
crianças de 0 a 6 ano nos distrito federal” - Iolanda Ferreira Lopes Batista (Universidade de 
Brasília); Monique Aparecida Voltarelli (Universidade de Brasília)

Apresentação de comunicações livres  3 C   (Mesa 11)

Moderador(a): Monique Aparecida Voltarelli

- VSLBEC-53613 - “As produções culturais das crianças brasileiras no Youtube” - Monique 
Aparecida Voltarelli (Universidade de Brasília)

- VSLBEC-74042 - “Infância, casulo da criança: uma análise do universo infantil à luz da 
sociologia da infância” - Glaise de Nazaré Ramos Bastos Rodrigues

- VSLBEC-67824 - “As crianças e os desenhos: Expressão e linguagem na educação infantil” - 
Mariana Carvalho de Albuquerque (Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal); 
Monique Aparecida Voltarelli (Universidade de Brasília)

- VSLBEC-50344 - “Ambiência lúdicas: A construção de espaços brincantes no contexto 
escolar” - Iaçanã Costa Simões

Apresentação de comunicações livres   3 D   (Mesa 12)

Moderador(a): Rosaleine Kuhn

- VSLBEC-44437 - “Narrativas de crianças sobre o celular: ‘Ele é um brinquedo, ele é Deus’” 
- Taís Aparecida de Moura

- VSLBEC-85272 - “O olhar transformador da infância: produção de imagens fotográficas” - 
Sara Sequeiros 

- VSLBEC-69727 - “Brincar na luta por reconhecimento da educação infantil” - Roseli 
Gonçalves Ribeiro Martins Garcia (UFSCar campus Sorocaba)

- VSLBEC-24045 - “A institucionalização do tempo na educação infantil: tempos (in)sensíveis” 
- Roselaine Kuhn (UFS); Andrize Ramires Costa (UFPEL);  Vania Carvalho de Araújo (UFES)



17h30 - 19h00 | Apresentação de comunicações livres   4 A   ,   4 B   ,    4 C   ,    4 D

Apresentação de comunicações livres   4 A  (Mesa 13)

Moderador(a): Elena Colonna

- VSLBEC-33386 - “Casamento infantil em Moçambique: compreendendo fatores de risco e 
de proteção a partir de um programa” - Juvência Mahumana (PCI Media); Jessemusse Cacinda 
(PCI Media); Elena Colonna (PCI Media)

- VSLBEC-86665 - “A influência da interculturalidade na significação de inclusão infantil 
quanto a participação e o de poder económico-social” - Aline Vicentim Villas Boas (Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná); Ana Maria Eyng (Pontifícia Universidade Católica do Paraná)

- VSLBEC-38108 - “Criança imigrante e educação: as práticas pedagógicas e os processos de 
exclusão na escola” - Marilúcia Antônia de Resende Peroza (Universidade Estadual de Ponta 
Grossa); Natália Mendes dos Santos (Universidade Estadual de Ponta Grossa)

- VSLBEC-30324 - “Bolsa família e ação social escolar: Um breve olhar para políticas voltadas 
às crianças e adolescentes, em escola, no Brasil e em Portugal” - Patricia Oliveira de Freitas 
(UFRRJ)

Apresentação de comunicações livres   4 B   (Mesa 14)

Moderador(a): Gabriela Trevisan

- VSLBEC-55369 - “Crianças e Racismo: Estado da Arte do conhecimento produzido em 
Portugal entre 1990-2020” - Maria Leonor Toledo (ESELx/IPL / PUC-Rio)

- VSLBEC-41741 - “Matrículas de crianças migrantes e refugiadas na educação infantil no 
Brasil” - Gioconda Ghiggi (Instituto Federal do Paraná - Universidade Federal do Paraná)

- VSLBEC-48837 - “As contribuições do Programa Bolsa-Família nas trajetórias de vida e de 
escolarização das crianças vítimas de violência atendidas na rede socioassistencial de Balneário 
Camboriú/SC” - Ana Laura Pacheco Alves (UFSC); Soraya Franzoni Conde (UFSC)

Apresentação de comunicações livres   4 C   (Mesa 15)

Moderador(a): Vera Maria Ramos de Vasconcellos

- VSLBEC-10851 - “A participação como um direito dos bebés: possibilidades e 
constrangimentos” - Andréia Maria Rodrigues

- VSLBEC-54235 - “Políticas (e práticas) educativas: a visão das dirigentes de creches e EDI” 
- Vera Maria Ramos de Vasconcellos (PROPED - UERJ)

- VSLBEC-53771 - “Mais infância Ceará: uma política intersetorial para educar e cuidar de 
forma indissociável” - Maria Benildes Uchôa de Araújo (Secretaria de Educação do Estado do 
Ceará); Maria Oderlânia Torquato Leite (Secretaria de Educação do Estado do Ceará)

- VSLBEC-46645 - “Entre limites e possibilidades: o trabalho dos educadores nos centros de 
educação infantil” - Thaísa de Oliveira Lima



Apresentação de comunicações livres   4 D   (Mesa 16)

Moderador(a): Roseli Nazario

- VSLBEC-24206 - “Proteção social especial no município de Várzea Grande: análise da 
política de atendimento do CREAS às crianças e aos adolescentes vítimas de violência sexual” 
- Terezina Fátima Paes de Arruda (Centro Universitário de Várzea Grande - UNIVAG); Leila 
Chaban (Centro Universitário de Várzea Grande - UNIVAG)

- VSLBEC-80531 - “Fluxo de atendimento à violência sexual infantil na política de educação 
em Várzea Grande-MT” - Leila Chaban (Centro Universitário de Várzea Grande - UNIVAG); 
Terezina Fátima Paes de Arruda (Centro Universitário de Várzea Grande - UNIVAG)

- VSLBEC-84401 - “Exercitar a aproximação aos universos infantis a partir do estágio 
curricular de um curso de pedagogia” - Roseli Nazario (IFC - campi Blumenau e Camboriú); 
Maristela Pitz dos Santos (SEMED Blumenau); Regiani Francez Novak (PPGE IFC)

DIA 4 - 22/07/2021

14h00 - 15h30 | Sessão plenária - Materialidade e simbólico

Orador(a): Heloína Andreia de Matos Lins

Orador(a): João Amado

Moderador(a): Romilson Martins Siqueira

15h45 - 17h15 | Apresentação de comunicações livres   5 A  ,    5 B   ,    5C

Apresentação de comunicações livres   5 A   (Mesa 17)

Moderador(a): Mª. Letícia Barros Pedroso Nascimento

- VSLBEC-42387 - “PANIC: A formação continuada e o trabalho docente na educação 
infantil” - Laís Leni Oliveira Lima; Ana Paula Trindade

- VSLBEC-60479 - “Estudo sobre participação das crianças/protagonismo infantil: o que 
revelam as pesquisas sobre o tema?” - Maria Leticia Barros Pedroso Nascimento (Universidade 
de São Paulo - Brasil)

- VSLBEC-58474 - “Participação social de crianças bem pequenas e suas contribuições para 
organização do ambiente pedagógico da creche propulsor de desenvolvimento infantil” - 
Tacyana Karla Gomas Ramos

- VSLBEC-27591 - “Crianças e participação: Desdobramentos na educação infantil” - Ana 
Cristina Correa Fernandes (Universidade Federal Fluminense/Colégio Universitário/Educação 
Infantil); Andréa Relva da Fonte Endlich (ProPed/UERJ e Coluni/Educação Infantil - UFF)



Apresentação de comunicações livres   5 B   (Mesa 18)

Moderador(a): Manuel Jacinto Sarmento

- VSLBEC-23653 - “Longe demais? Crianças na Natureza: Movimentos, descobertas e 
transformações em espaços sem muros” - Joana Pinto

- VSLBEC-16577 - “Pensar a infância a partir das narrativas audiovisuais infantis” - Luciana 
Bessa Diniz de Menezes (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)

- VSLBEC-72785 - “‘Vira, vira, virou… O espaço do CMEI se transformou’: A participação 
das crianças na construção do currículo para educação infantil a partir da transformação 
criativo dos espaços escolares” - Maria Aparecida Rodrigues da Costa Santos; Fernanda 
Mendes Cabral 

- VSLBEC-81693 - “Direitos de participação infantil na China urbana e a tradição chinesa de 
Xiao - Um estudo de caso” - Jessica Dreyer

Apresentação de comunicações livres   5 C   (Mesa 19)

Moderador(a): Marlene Barra

- VSLBEC-29137 - “Liberdade para brincar e se movimentar na educação infantil: um relato 
de experiência” - Roselaine Kuhn (UFS); José Américo dos Santos Menezes (UFS); Lalayne 
Yasmin Santos (UFS); Leticia Agripina Santos (UFS)

- VSLBEC-73708 - “Ostensivos no ensino de matemática nos anos iniciais do fundamental: 
observação e análise em escolas públicas do município de Rondonópolis-MT” - Vinicius 
Bittencourt

- VSLBEC-49923 - “Reproduções interpretativas pelas crianças em relação aos conteúdos 
digitais” - Daiane Guczak; Rita de Cássia Marchi

- VSLBEC-54657 - “A instituição escolar e a exclusão de crianças negras e indígenas: O 
direito à educação em risco” - Marluce Leila Simões Lopes (Universidade Federal do Espírito 
Santo); Jacyara Silva de Paiva (Universidade Federal do Espírito Santo)

17h30 - 19h00 | Apresentação de comunicações livres   6 A   ,    6 B   ,    6 C

Apresentação de comunicações livres   6 A   (Mesa 20)

Moderador(a): Marlene Barra

- VSLBEC-32759 - “Construindo espaços juntos: Projeto participativo com crianças e jovens 
para intervenção urbana em Manguinhos, RJ” - Flora Monte Alegre Olmos Fernandez

- VSLBEC-52038 - “Espaços habitados: Crianças e Natureza em encontros” - Andréa Relva 
da Fonte Endlich (ProPEd/UERJ e Coluni/Educação Infantil - UFF); Ana Cristina Corrêa 
Fernandes (Universidade Federal Fluminense/Colégio Universitário/Educação Infantil); Joana 
Possidônio Rosa Laranjeira (ProPEd/UERJ e SME/RJ)



- VSLBEC-45222 - “O habitar da infância na vizinhança escolar e as desigualdades urbanas 
nos contextos escolares da Ilha do Governador/RJ” - Giselle Cerise Gerson (Universidade 
Federal do Rio de Janeiro)

- VSLBEC-74865 - “Cidade emoção: o olhar e o viver urbano por um grupo de jovens no Rio 
de Janeiro” - Glauci Coelho

Apresentação de comunicações livres   6 B  (Mesa 21)

Moderador(a): Rosângela Francischini

- VSLBEC-36087 - “Políticas públicas para a infância: Mário de Andrade, Diretor do 
Departamento de Cultura da Cidade de São Paulo (1935-1938)” - Rosângela Francischini

- VSLBEC-50828 - “A criança no espaço urbano: participação e produção de conhecimento 
sobre a cidade” - Cristiane Theiss Lopes; Rita de Cássia Marchi

- VSLBEC-53279 - “Territórios de infância - Arte e formação ampliando experiências com o 
movimento expressivo” - Belister Paulino

- VSLBEC-72089 - “Diálogos entre escola e cidade: Mapeamento afetivo dos territórios 
educativos da cidade do Rio de Janeiro - Brasil” - Giselle Arteiro Nielsen Azevedo; Vera Regina 
Tângari (UFRJ)

Apresentação de comunicações livres   6 C  (Mesa 22)

Moderador(a): Gabriela Trevisan

- VSLBEC-63291 - “Sobre o lugar de acolhimento institucional: Processo de escuta das 
crianças de uma unidade municipal do Rio de Janeiro - Brasil” - Mariana Marques Almeida 
(Programa de Pós-Graduação em Arquitetura; Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro - PROARQ-FAU/UFRJ); Giselle Arteiro Nielsen 
Azevedo (Programa de Pós-Graduação em Arquitetura; Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro - PROARQ-FAU/UFRJ)

- VSLBEC-26688 - “Projeto Denunciarte - Mobi Game na Educação” - Denise Alves Freire 
(Consultoria Ânima); Ruth Duarte Menegatti (Poder Judiciário do Estado de São Paulo)

- VSLBEC-45183 - “Caracterização da Reintegração familiar de crianças em acolhimento 
institucional” - Lígia Negrão Costa Taborda (Universidade Federal do Pará); Monalisa Pereira 
Furtado (Universidade Federal do Pará); Celina Maria Colino Magalhães (Universidade Federal 
do Pará)

- VSLBEC-73432 - “As crianças e a pesquisa - as crianças têm voz, será que querem escutá-
las?” - Rica Resnick (GPIEDUC); Patrícia Maria Uchôa Simões (GPIEDUC/FUNDAJ/UFRPE)

DIA 5 - 23/07/2021

14h00 - 15h30 | Sessão plenária - Poderes e exclusões



Orador(a): João Teixeira Lopes

Orador(a): Stela Guedes

Moderador(a): Catarina Almeida Tomás

15h45 - 17h15 | Apresentação de comunicações livres   7 A   ,   7 B    ,    7 C   ,     7 D

Apresentação de comunicações livres   7 A  (Mesa 23)

Moderador(a): Nathaly Martinez Alves

- VSLBEC-54847 - “Concepções de professoras de pré-escola acerca do abuso sexual 
infantil” - Nathaly Martinez Alves (UNESP); Raul Aragão Martins (UNESP)

- VSLBEC-51415 - “Fatores de risco vividos na infância: Relatos de autores de violência 
sexual de crianças e/ou adolescentes custodiados em Unidades Prisionais da Região 
Metropolitana de Belém-PA” - Lucilene Paiva da Costa (Universidade Federal do Pará); Daniela 
Baldez Diniz (Universidade Federal do Pará); Jhuliane Karine Costa de Souza (Universidade 
Federal do Pará)

- VSLBEC-70789 - “Práticas cotidianas em escolas infantis no Noroeste Fluminense. 
Institucionalização e direitos das crianças” - Virginia Georg Schindhelm

- VSLBEC-11124 - “A participação das crianças sem terrinha na organização do movimento 
dos trabalhadores rurais sem terra (MST)” - Ligia Maria Motta Lima leão de Aquino 
(Universidade do Estado do Rio de Janeiro); Bárbara de Oliveira Gonçalves (Secretaria 
Municipal de Educação do Rio de Janeiro)

Apresentação de comunicações livres   7 B  (Mesa 24)

Moderador(a): Vania Pinto

- VSLBEC-25293 - “Narrativas de crianças pequenas sobre o papel da educação infantil 
instalada em uma escola de ensino fundamental da rede municipal de ensino de Blumenau” - 
Regiani Francez Novak; Roseli Nazario

- VSLBEC-54848 - “Intervenção e prevenção ao bullying na perspetiva da aprendizagem 
colaborativa” - Cláudia Luiza Gonzaga de Melo

- VSLBEC-81953 - “Acolhimento familiar em Portugal e em Inglaterra: Entre a parentalidade 
e a profissão” - Vânia S. Pinto (Rees Centre, Universidade de Oxford)

- VSLBEC-86934 - “Programa Igualdade Humana como proposta de disciplina curricular” - 
Denise Alves Freire (Consultoria Ânima); Ruth Duarte Menegatti (Poder Judiciário do Estado 
de São Paulo)

Apresentação de comunicações livres   7 C   (Mesa 25)

Moderador(a): Natália Fernandes



- VSLBEC-71212 - “A confluência de exclusões como categoria de análise: um olhar para os 
estereótipos das crianças de classes populares” - Jordana de Carvalho Pinheiro (PUC GO); 
Sonia Margarida Sousa (PUC GO)

- VSLBEC-67799 - “As relações entre crianças de um grupo multiétnico de um jardim de 
infância” - Erika Jennifer Honorio Pereira

- VSLBEC-24755 - “A cultura afro brasileira e africana na educação física escolar: A 
implementação da Lei Nº 10.639/2003 e a ação pedagógica dos professores” - Zenaide Galvão 
(UMINHO / IE); António Camilo Cunha (UMINHO / IE - CIEC)

- VSLBEC-28312 - “Educação infantil e o direito da criança: Professoras articulados frente a 
contextos desiguais” - Joana Possidônio Rosa Laranjeira - (ProPEd/UERJ e SME/RJ)

Apresentação de comunicações livres   7 D   (Mesa 26)

Moderador(a): Celso Garcia de Araújo Ramalho

- VSLBEC-44667 - “Extensões e canções entre universidade e escola básica: Cantando uma 
poética da infância” - Celso Garcia de Araújo Ramalho (Universidade Federal do Rio de 
Janeiro); Anderson Carmo de Carvalho (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro)

- VSLBEC-15977 - “Política pública de educação infantil no Brasil: O lugar da creche frente a 
universalização da pré-escola” - Sonia de Oliveira Martins (ProPed/UERJ); Roberta Teixeira de 
Souza (ProPed/UERJ); Clarice Estabanez de Chaves Faria (ProPed/UERJ)

- VSLBEC-82870 - “Abuso sexual infantil no contexto das relações sociais e do patriarcado” 
- Leila Chaban (Universidade de Brasília - UnB); Maria Lúcia Pinto Leal (Universidade de 
Brasília - UnB)

17h30 - 18h30 | Conferência de Encerramento 

Orador(a): Manuel Jacinto Sarmento 



RESUMOS

Dia 2 | 15H45-17H15 | Mesa 1

COMUNICAÇÕES: 
- VSLBEC-34611
- VSLBEC-78187
- VSLBEC-15154
- VSLBEC-47160

VSLBEC-34611 - O brincar de faz de conta e suas contribuições para o 
desenvolvimento das funções psíquicas superiores. 
Aline Patricia Campos Tolentino de Lima - Universidade de São Paulo 
Joana de Jesus de Andrade - Universidade de São Paulo 
 

Comunicação Oral

Este estudo busca investigar o desenvolvimento das funções psíquicas superiores, no período da 
infância, por meio da análise das narrativas dos sujeitos que farão parte desta pesquisa (crianças) 
e também pela observação dos momentos em que se constitui o jogo de papéis no cotidiano de 
instituições de Educação Infantil.A temática deste estudo justifica-se pela importância que o jogo 
de papéis tem no desenvolvimento infantil para a apropriação das funções psíquicas superiores, 
buscando ampliar a discussão teórica à luz da psicologia histórico-cultural. Também 
consideramos fundamental trazer a opinião da criança sobre o brincar no cotidiano da Educação 
Infantil em pesquisas acadêmicas. No jogo de papéis ou brincadeira de faz de conta ambos 
termos são utilizados para representar a ação simbólica, a criança tem o desejo de ser adulto e 
fazer o que os adultos fazem, ou seja, participar diretamente da vida deles, isso faz com que as 
crianças na situação imaginária inventem aquilo que gostaria de fazer, é considerada a atividade-
guia pela psicologia histórico-cultural pois irá conduzir o desenvolvimento psicológico da criança, 
alterando e reestruturando as funções psíquicas. Para que isso possa acontecer efetivamente, 
este estudo propõe uma pesquisa de campo com rodas de conversas como recurso 
metodológico para a escuta das narrativas das crianças no cotidiano da Educação Infantil, tendo 
as brincadeiras preferidas como questão temática norteadora. 
 
O objetivo geral desta pesquisa é analisar por meio das interações e narrativas das crianças os 
momentos em que se constitui o jogo de papéis e suas contribuições no desenvolvimento das 
funções psíquicas superiores. 
 
Referente aos aspectos metodológicos a pesquisa se desenvolverá a partir da fundamentação 
teórica na teoria histórico-cultural que tem como base a relação dialética, construída entre o 
diálogo entre todos os envolvidos nesse processo, resultando que pesquisador e pesquisado têm 
oportunidades para refletir, aprender e ressignificar-se no processo de pesquisa (FREITAS, 
2003).A pesquisa de campo encontra-se em fase de andamento já tendo sido aprovada pelo 



comitê de ética pelo número de parecer 4.103.838, no entanto foi preciso suspender o início da 
pesquisa de campo por conta do isolamento social que aconteceu neste momento de Pandemia 
pelo Covid-19. Para o levantamento de dados, a pesquisa está prevista para acontecer em duas 
escolas, em ambas instituições a faixa etária que a pesquisa de campo investiga é de cinco a seis 
anos, no total a quantidade de crianças que serão convidadas para participar serão quarenta 
crianças. Sendo que na primeira instituição a turma é composta por quinze crianças e na segunda 
instituição são vinte e cinco crianças. Sobre os critérios de escolha das escolas foi analisado o 
projeto político pedagógico da escola, considerando como prioridade as escolas que tinham 
maior ênfase na participação da criança no cotidiano da rotina escolar e que tinha como eixo 
norteador das atividades desenvolvidas a brincadeira. A escolha pela faixa etária de cinco a seis 
anos, foi devido aos estudos realizados sobre o jogo de papéis acontecer com maior ênfase 
neste período da infância. Serão realizadas rodas de conversas sobre as brincadeiras preferidas 
das crianças, as crianças serão convidadas a registrarem por fotografias as brincadeiras nos 
ambientes preferidos da instituição de Educação Infantil, também será realizado uma votação 
pelas crianças por meio de desenhos de suas brincadeiras preferidas e vivenciaremos a 
brincadeira escolhida coletivamente. A roda funciona como um dispositivo democrático, um 
meio pelo qual as crianças e os adultos podem ir compreendendo as questões que geram no 
grupo, situações de mal-estar, de desconforto, de conflito, bem como é um espaço para emitir 
suas ideias, seus sentimentos e seus desejos, além do que lhes causa prazer. Desse modo, podem 
discutir formas de resolver questões (ANGELO, 2014). 
 
Como resultados parciais deste estudo, podemos compreender pelos referenciais teóricos que 
foram discutidos neste artigo que esses processos de criação surgem na fase da infância, pelas 
brincadeiras de faz de conta; a criança se coloca no lugar do outro utilizando sua imaginação, 
interpreta papéis sociais, assim como objetos também são colocados em funções de outros 
objetos. Quando a criança brinca de imitar ela não está apenas reproduzindo uma experiência 
vivenciada, mas também reelaborando situações de forma criativa. O jogo de papéis não é apenas 
um mundo de fantasia, existem regras que são reflexos das relações reais que a criança vivência, 
é a relação existente entre as pessoas e os objetos, pois entre a criança e seu papel está a 
realidade. No jogo de papéis a criança é capaz de assimilar e reconstituir em de forma simbólica 
as regras sociais de sua cultura (ELKONIN, 2009). Prestes (2016) analisa que na situação 
imaginária o papel que a criança interpreta e a sua relação com o objeto, caso este tenha seu 
significado modificado, sempre decorrem das regras, a brincadeira de faz de conta é o cenário 
em que a criança pode agir de acordo com um determinado papel, mas ao interpretá-lo, segue 
regras. A criança tem o desejo de ser adulto e fazer o que os adultos fazem, ou seja, participar 
diretamente da vida deles, isso faz com que as crianças na situação imaginária inventem aquilo 
que gostaria de fazer, é considerada a atividade-guia pois de acordo com a autora irá conduzir o 
desenvolvimento psicológico da criança, gerando neoformações, alterando e reestruturando as 
funções psíquicas. A brincadeira colabora no processo de separar o significado da palavra do 
objeto, inicia o processo de separação entre ideia e objeto. Não é mais o objeto que guia a ação, 
mas a ação, de acordo com as regras, começa a ser determinada pelas ideias, e isso leva a uma 
mudança radical das estruturas psicológicas que determinam a relação da criança com a 
realidade (PRESTES, 2016). 



 
Concluímos que de acordo com a psicologia histórico-cultural e a discussão teórica apresentada 
neste estudo, a atividade lúdica é a principal atividade na infância porque a criança está 
desenvolvendo as suas funções psíquicas superiores no momento do brincar de faz de conta por 
meio da imaginação.

Keywords: Funções Psíquicas Superiores; Jogo de papéis; Brincadeiras de faz de conta.

VSLBEC-78187 - “A BRINCAR, A BRINCAR SE ANDA A ESCOLARIZAR”. 
RETRATO DO BRINCAR NA PRÁTICA DE ENSINO SUPERVISIONADA EM 
EDUCAÇÃO DE INFÂNCIA 
Catarina Tomás - Escola Superior de Educação de Lisboa e CICS.NOVA 
Manuela Ferreira - Universidade do Porto

VSLBEC-15154 - Descobrindo o Ser criança: um possível diálogo com a 
Educação Física e a Sociologia da Infância 
Eduarda Vesfal Dutra - Universidade Federal de Pelotas 
Lucas Vargas Bozzato - Universidade Federal de Pelotas 
Ingrid Stainki de Sá - Universidade Federal de Pelotas 
 

Comunicação Oral

A criança vem sendo considerada pelos adultos como um receptáculo vazio que deve ser 
preenchido com orientações, uma folha em branco a ser escrita, um ser passivo, imaturo, incapaz 
e que necessita de cuidados constantes (SILVA, 2007). Interpretações como essas desconsideram 
a criança, seus sonhos, suas vontades e necessidades em discursos que buscam promover um 
adulto bem-sucedido. Staviski (2010) afirma que acaba ocorrendo uma inversão da lógica ao 
pensar na criança, sendo primeiramente vista a partir da visão do adulto, para só depois se 
atentar realmente às suas reais necessidades. Berleze (2016) traz a ideia de que, para se pensar 
na criança, faz-se necessário que o adulto se desfaça de concepções preconceituosas, em que a 
julga como algo a ser moldado, inacabado, frágil, ou de que a mesma seja um “adulto em 
miniatura”. É necessário atentarmos a uma compreensão mais crítica e dialógica, que dê o direito 
à criança de ser o que ela é.A partir da Sociologia da Infância, Sarmento (2004) explica como 
área que compreende a criança além de um ser orgânico, mas que se desenvolve 
independentemente de sua construção social e de condições de existência. E a Educação Física, 
que na busca de compreender o mundo através do movimento e que centraliza o corpo, em 
suas diversas instâncias, neste processo, tem a contribuir para um entendimento deste Ser 
criança? Como buscar essa compreensão e, principalmente, valorizar estas subjetividades em 
suas formas de se relacionar com o mundo? 
 
O estudo tem como objetivo ampliar a compreensão do Ser criança, se utilizando do diálogo da 
Educação Física com a Sociologia da Infância, na busca de compreender este com maior 
plenitude e totalidade, de modo a refletir a necessidade de moldes adultos na centralidade da 
formação humana da criança. 



 
Para a realização deste estudo, foi utilizado uma abordagem qualitativa de caráter exploratório, 
buscando dialogar com referenciais teóricos sobre a perspectiva do Ser criança. De modo a 
romper com a visão adultocêntrica vigente, e compreendê-lo de maneira mais abrangente, 
respeitosa e amorosa. Para alcançar o objetivo da pesquisa, utilizamos autores e estudos da 
Educação Física que dialogam com a concepção da Sociologia da Infância, a qual nos baseamos 
em Sarmento (2004). Como principais autores da Educação Física que se alinham nesta 
perspectiva elencamos, Costa, Kunh, Berleze e Surdi.Nos remetemos a estudos e autores da 
Educação Física em diálogo com a Sociologia da Infância, visto que quando mencionamos uma 
compreensão sobre as crianças pequenas, devemos entender que nessa fase de seu 
desenvolvimento, seu corpo ganha centralidade, pois é a partir dele que ela irá se comunicar 
com o mundo, com os outros e com ela mesma. Surdi (2018) comenta que a criança, antes 
mesmo de aprender a falar, já se comunica com o mundo através de seu corpo, através de seus 
movimentos simbólicos que produzem uma intencionalidade que vão refletir ao mundo vivido 
das pessoas.Portanto, para construir uma identidade infantil, acreditamos que é necessário esse 
diálogo entre as duas áreas, para que possamos ver a criança como um ser que possui suas 
culturas e, que estas são passadas ao longo de gerações através dessa própria população. E que a 
partir do seu mundo brincante, o qual possui elementos como fantasia, imaginação e ludicidade, 
funciona em tempos e espaços díspares dos adultos. Logo, utiliza-se do brincar para dialogar e 
sobreviver em nosso mundo. 
 
Ver a criança como um ser social nos possibilita entender que ela é capaz de construir e 
modificar culturas e conhecimentos. E quando possui seu tempo e espaço de liberdade, esta 
vivência passa a ser mais significativa. Costa (2017) traz que a única coisa que as crianças querem 
é o seu livre “Brincar e Se-movimentar”, concebido por Kunz (2007) como o diálogo da criança 
com o mundo, com os outros e com ela mesma. No entanto, muitas vezes esse é lhes roubado.O 
Ser criança é um ser brincante, já que a brincadeira está presente em todos os momentos de sua 
vida, “para as crianças, brincar é como respirar!” (KUHN, 2016).  Brincam porque esta é a sua 
forma mais natural de ser e existir no mundo, e isso é o que a proporciona diferentes 
sentimentos, aprendizados, construção de conhecimento, de cultura e linguagem. Sarmento 
(2004) complementa que as crianças possuem suas próprias culturas e que essa são passadas por 
elas de geração em geração, e neste processo agregam novos elementos que são característicos 
de seu contexto sócio-cultural. Ao discutir as culturas infantis, Sarmento (2004) afirma que o 
“mundo do faz de conta” é parte da construção que a criança faz do seu mundo e dos 
significados atribuídos às coisas novas. Berleze (2016) e Surdi (2014) corroboram que a 
imaginação representa uma das possibilidades da criança de se comunicar com o mundo através 
de sua sensibilidade, assim como de adquirir experiências significativas de descobertas de seu 
mundo e de um contato corporal.Tendo em vista a imaginação como um dos elementos 
fundamentais para o diálogo da criança com o mundo externo, seu mundo interno conta 
também com outros elementos que dão a essência de seu viver prazeroso. A relação de tempo-
espaço é sentido por elas relacionando-se à experiência, onde tudo é marcado pelo prazer da 
repetição, um eterno recomeço saboroso que “vai e volta” e nunca acaba, e por isso, não é 
possível medir por instrumentos como relógio e calendário (KUHN; CUNHA; COSTA, 2015). 



 
As crianças sabem o que querem e o que precisam, só precisamos deixá-las se permitirem viver 
no seu mundo, no aqui e agora, sem esperar por resultados. O brincar de uma criança deve ser 
entendido pelos adultos como algo sagrado, pois ao impedir, é como “Lebensentzug”, entendido 
como a extração da vida sem morrer (KUNZ, 2014; COSTA, 2017). Portanto, se faz necessário 
compreender esse Ser em sua totalidade e plenitude, para pensarmos em um mundo onde elas 
não precisem sobreviver, mas sim viver.
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Comunicação Oral

O presente trabalho inicia-se com a apresentação de uma cena observada em uma pesquisa de 
doutorado, em que duas meninas de 6 anos, estudantes da mesma sala de aula, entraram em um 
conflito por questões raciais. Ambas eram crianças negras, mas uma delas parecia não se 
reconhecer como tal, pois o diálogo entre elas começou quando Érica disse à Júlia: “Nenhum 
namorado vai querer tu, sua nêga!” (sic). Ao que Júlia revidou: “Nêga é tu!” (sic). Érica, então, 
manifestou surpresa e não concordou. A discussão entre as duas começou depois de uma 
atividade pedagógica e Érica provocou Júlia, pois percebia que esta costumava suspirar ao relatar 
histórias de princesas e príncipes encantados. Quando concluía uma atividade que a professora 
tinha proposto, Júlia costumava ir até a estante de livros na sala de aula, escolhia sempre uma 
história com essas personagens e começava a lê-la. Vez por outra, Júlia falava do sonho de 
encontrar um príncipe também. A partir dessa cena, propomos nesse texto uma discussão sobre 
as narrativas que atravessam as vivências, materiais e simbólicas, das crianças, de modo a pensar 
criticamente as implicações do racismo nas interações que elas estabelecem entre si e com os 
adultos. 
 
Nosso objetivo com esse trabalho é refletir de modo decolonial sobre os atravessamentos 
linguísticos da literatura infanto-juvenil na subjetivação da criança. Para tanto, nossas análises 
sobre essa cena foram pautadas na Sociologia da Infância e em teorias decoloniais. 
 
A metodologia, longitudinal e qualitativa, da referida pesquisa de tese envolveu o levantamento, 
através do desenho, das representações acerca da leitura e da escrita de crianças com 6 anos de 
idade, alunas do 1º ano do Ensino Fundamental em uma escola pública de Fortaleza-CE, Brasil. 
Esse levantamento foi realizado em três diferentes momentos do ano letivo (começo, meio e 
final do ano). Essas narrativas gráficas foram feitas por 7 crianças, as quais também foram 
observadas em sala de aula pela pesquisadora ao longo desse período, duas vezes por semana. As 
observações consistiam na coleta das interações discursivas que elas estabeleciam entre pares e 
entre as professoras durante as atividades relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem da 



linguagem escrita. A pesquisa pautava-se na hipótese de que tais interações afetavam 
qualitativamente a construção das representações das crianças sobre a leitura e a escrita. A 
pesquisadora fez uso de diários de campo, gravações de áudio e vídeo para registro desses 
momentos. Foi durante um desses momentos de observação em sala de aula que a cena relatada 
acima foi percebida e registrada para ser analisada como um dado de realidade que ultrapassou 
os objetivos iniciais dessa pesquisa de tese. 
 
Considerando a ideia de pluralidade das infâncias, a Sociologia da Infância entende que as 
culturas que as crianças produzem, seus hábitos e modos de estar e ser no mundo são 
atravessadas pelas culturas societárias nas quais elas estão inseridas e, portanto, sofrem suas 
influências de classe, gênero e raça. Os discursos que elas compartilham entre si são produto de 
suas interações com objetos materiais, tais como o livro com histórias de príncipes e princesas 
de etnia e cultura europeias, mas também dos significantes raciais que tecem as relações sociais 
que as crianças vivenciam. Assim, vidas material e simbólica parecem nutrir-se, mutuamente, 
sendo que, algumas situações nos fazem pensar sobre a necessidade de um ponto de ruptura, ou 
seja, quando esse ciclo sustenta processos de exclusão e violência. Retomando a cena descrita 
acima, defendemos a importância da literatura infanto-juvenil decolonial, com personagens 
negras tratando temas diversos e universais, como instrumento de mediação para o 
estabelecimento de enfrentamentos ao racismo, o qual está presente no cotidiano escolar 
brasileiro. É importante que as crianças negras se vejam representadas nos livros utilizados na 
escola, na literatura acionada em sala de aula, bem como se vejam representadas em outros 
espaços da escola, como nos murais e cartazes. A literatura infanto-juvenil decolonial pode nos 
ajudar a ressignificar as marcas do racismo e da colonialidade, a partir da valorização da estética 
negra e, mais do que isso, humanizando pessoas negras e visibilizando histórias não contadas no 
Ocidente, precisamos refletir sobre que identidades estão sendo formadas com as histórias 
hegemônicas narradas às crianças. 
 
Nessa pesquisa verificamos que as interações discursivas estabelecidas entre os sujeitos da sala 
de aula produziram transformações qualitativas nas representações das crianças. Desse modo, 
podemos dizer que as cadeias de significantes tecidas pela literatura infanto-juvenil são 
fundamentais para a superação de um marcador psicossocial de exclusão como o racismo, 
produzindo um efeito de poder, uma ação política através de narrativas literárias que 
contemplem nossa diversidade racial.
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Comunicação Oral

A narrativa aponta a importância do conhecimento teórico associado a um espírito de pesquisa - 
tomando como caminho o brincar, explorar e o descobrir – como formas de literacia.  Este fato 
veio a constituir-se como uma demonstração de que é possível tornar o ato pedagógico na 
infância como um lócus de verdadeira educação, ao associar a intervenção pensada com a 
intervenção vivida e pesquisada. Este texto resulta de uma experiência no contexto de uma 
Prática Pedagógica, num jardim infantil. Talvez possamos dizer que a dimensão literacia assente 
nas suas manifestações e convocando outras linguagens experienciais   – brincar, jogar, explorar, 
descobrir – podem ajudar a construir uma outra escola e uma outra educação nas suas 
dinâmicas materiais, espirituais e simbólicas. Os bebes e as crianças estão em constante 
aprendizagem, que é ativa,  essa é potencializada por via das relações que se estabelecem entre 
pessoas e entre a exploração/manipulação de materiais do mundo à sua volta. Ao longo de muito 
tempo manteve-se a ideia de que a criança era um ser que não falava, era ingênua e frágil. Tal 
consideração implicava na perda do direito à autonomia e ao brincar. Com a evolução da 
Pedagogia da Infância do século XX, surgiu um novo olhar: o foco era observar a criança, escutá-
la e perceber suas intenções. Pois, “é no uso da experiência primária, do saber da criança, que 
surge o envolvimento no processo de aprendizagem e desenvolvimento.” (Pinazza & Kishimoto, 
2008, p.7)  

O estudo teve por objetivos contribuir para que as crianças construam aprendizagens novas no 
âmbito da literacia emergente tomando como caminho a leitura, histórias, livros, escrita, 
linguagem, brincar; Contribuir para a inovação e mudança no campo pedagógico; Contribuir para 
participação ativa das crianças nas propostas



Utilizamos a investigação-ação como estratégia/método investigativo e ao mesmo tempo 
formativo pela dimensão participação e reflexão. Constitui-se como um método de investigação 
educacional qualitativo e, sendo flexível e participativo permite que se traduza em momentos de 
aprendizagem. A investigação-ação caracteriza-se por ser uma metodologia que parte da 
observação de uma situação problemática, tendo como objetivo a melhoria da prática educativa. 
Esta melhoria, bem como o aperfeiçoamento do processo educativo, são pautados por ciclos de 
ação e reflexão. Aqui, a planificação, a ação, a observação e a avaliação constituem-se como 
elementos deste processo. Daí, o seu caráter cíclico e construtivo. Segundo Reason (1998), 
Latorre (2003), a investigação participativa apresenta duplo objetivo: a produção de 
conhecimento diretamente útil a um grupo de pessoas mediante a investigação e dar poder às 
pessoas, por meio de um processo de construção do seu próprio conhecimento. Para tal, é 
fundamental que os investigadoes/professores possuam uma atitude de dinamismo, inovação e 
criatividade tendo como horizonte a qualidade dessa educação. Neste contexto tomamos como 
instrumentos de recolha de dados a observação e a respetiva análise de conteúdo.  Esta foi 
materializada em protocolos de observação - diários de aula. Através destes - dos sucessivos 
registos de incidentes críticos, foi possível ir compreendendo as necessidades e os interesses das 
crianças, nomeadamente estes últimos. Paralelamente convocamos uma atitude dialética, fundada 
na interação permanente e racional com as crianças. Este caminho veio a permitir uma tomada 
de consciência sobre a  linguística, a fonológica,  a literacia e o lúdico. A nossa investigação teve 
por base uma intervenção pedagógica numa Instituição particular de solidariedade social situada 
no distrito de Braga – Portugal. A sala era constituída por um grupo de vinte e seis crianças, 
dezoito do sexo masculino e oito do feminino. 

A sala era constituída por um grupo de vinte e seis crianças, dezoito do sexo masculino e oito 
do feminino, com idade entre quatro e seis anos. Demonstrava ser um grupo bastante 
participativo, tendo interesse e curiosidade pelas diversas atividades propostas pelo adulto. O 
grupo era dinâmico, ativo e bastante comunicativo. A rotina é planeada de forma a apoiar a 
iniciativa da criança, isto é, a rotina está organizada para permitir às crianças construírem as suas 
ações sobre a partir dos seus planos, interesses e talentos. Por outro lado, a rotina diária fornece 
igualmente uma organização social, favorecendo as interações sociais. O estabelecimento de uma 
rotina encoraja ainda a formação de uma comunidade apoiante, em que as relações sociais entre 
crianças e adultos são orientadas pelo princípio do controlo partilhado. Os adultos por seu lado, 
estabelecem uma rotina consistente e flexível e as crianças têm consciência da sequência dos 
momentos que a constituem. A intervenção prática e investigativa recaiu em atividades 
linguísticas e corporais. Asim, consideramos: o jogo das palavras, o jogo das sílabas, vamos ler 
histórias!?, vamos escrever histórias !?, vamos brincar?! Em todas as atividades (pegando em 
algumas palavras – chave) as crianças envolveram-se explorando, descrevendo, simbolizando, 
criando, inventando, desenhando, brincando, soletrando, vendo semelhanças e diferenças, 
referindo atributos dos objetos, ordenando e fazendo correspondências. As experiências das 
crianças com as pessoas significativas e com as situações didático-pedagógicas ricas, com sentido 
e significado influenciaram o modo como as crianças se veem a si próprias e, consequentemente, 
o modo como interagem com outras pessoas em situações distintas.  

No campo educativo as experiências significativas são fundamentais. Neste projeto de 
intervenção foram realizadas algumas dimensões da literacia, materializadas/espiritualizadas no 
jogo das palavras e das sílabas, no ler e escrever histórias. As várias situações propostas através 



do brincar, explorar e descobrir permitiram que construíssemos uma narrativa experiencial. O 
desenvolvimento da autonomia, motivação, alegria, criação, iniciativa, empatia e colaboração, 
foram sementes verificadas.

Latorre, A. (2003). La investigación - acción: Conocer y cambiar la prática educativa. Barcelona:   Graó. 
Pinazza, M. & Kishimoto, T. (2008). Prefácio. In: OLIVEIRA-FORMOSINHO, J. (Org.), A escola vista 
pelas crianças. Porto: Porto Editora, p.7-10. Reason, P. (1998). Three approaches to participative 
inquiry. In: DENZIN, N., LINCOLN, Y. (eds). Strategies of qualitative inquiry.Thousand Oaks: Sage.

Keywords: educação infantil, linguagem, literacia, jardim de infância.

VSLBEC-17950 - ETNOGRAFIA COM CRIANÇAS NO ESPAÇO PÚBLICO 
ABERTO DO PARQUE DA LAGOA DA JANSEN 
Maria da Penha Teofilo 

VSLBEC-57535 - “ANDA LÁ FORA”: UM OLHAR SOBRE AS INTER-
RELAÇÕES ENTRE CRIANÇAS, NATUREZA E EDUCAÇÃO 
RENATA SOARES MOTTA

Dia 2 | 15H45-17H15 | Mesa 3

COMUNICAÇÕES: 
- VSLBEC-22756
- VSLBEC-39662
- VSLBEC-26722
- VSLBEC-12618

VSLBEC-22756 - Os sentidos sobre infância no Caso Miguel: uma análise dos 
comentários em reportagens do UOL 
Thaís Furtado - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Juliana Doretto - Pontifícia Universidade Católica de Campinas 

Comunicação Oral

Em 2 de junho de 2020, durante a pandemia da Covid-19, a morte de Miguel Silva, menino negro 
de cinco anos, chamou a atenção de todo o Brasil.  Ele caiu do nono andar de um edifício num 
bairro de classe alta no Recife, onde sua mãe, Mirtes Souza, trabalhava como empregada 
doméstica. Com as creches fechadas por conta do coronavírus, Mirtes levou o filho ao trabalho 
naquele dia. Quando ela saiu para levar o cachorro da casa para passear, Miguel foi atrás da mãe, 
entrando no elevador do prédio. Câmeras de segurança registraram que a empregadora de 
Mirtes, Sari Côrte Real, retirou a criança do elevador quatro vezes, mas, na quinta, apertou um 
botão e deixou o ascensor se fechar. A criança saiu então no nono andar, escalou uma grade que 
protegia o ar-condicionado e caiu de uma altura de 35 metros. O caso recebeu intensa 
cobertura midiática, inclusive no portal UOL, um dos mais acessados no Brasil: sua homepage 



recebe cerca de 114 milhões de visitantes únicos por mês. Três das reportagens do site marcam 
a repercussão do fato: “Caso Miguel: morte de menino no Recife mostra 'como supremacia 
branca funciona no Brasil', diz historiadora” (5/6/2020); “Mãe de Miguel pede punição: 'antes 
disso, perdoar seria matar o Miguel novamente'” (10/6); “Mãe de Miguel vai a delegacia 
confrontar ex-patroa: 'Tem medo de quê?'” (29/6). Neste artigo, analisamos os comentários feitos 
pelo público nessas publicações, que somavam em 30 de junho, cerca de um mês depois do fato, 
209 postagens. 
 
A infância é uma construção social, em que os sujeitos criança vivem essa etapa da vida de 
diferentes formas, de acordo com suas condições sociais (Prout, 2010). Nosso objetivo é 
compreender os sentidos sobre a infância que surgem nas mensagens, levando em consideração 
diferentes aspectos de Miguel: negro, filho de uma empregada doméstica no Brasil. 
 
Por meio da Análise de Discurso de linha francesa (idealizada por Michel Pêcheux nos anos 
1960), selecionamos sequências discursivas (SDs) em que aparecem sentidos associados 
especificamente ao menino Miguel. Sequências discursivas, segundo a AD, são trechos 
selecionados pelo pesquisador para análise que trazem sentidos relacionados ao objetivo do 
estudo. No nosso caso, são partes de comentários postados. No primeiro texto, que traz uma 
entrevista com a historiadora Luciana da Cruz Brito, professora da Universidade Federal do 
Recôncavo Baiano, em que ela discute como o caso evidencia o racismo estrutural no Brasil, 
havia 95 comentários na data em que recolhemos as postagens. No segundo, que traz uma carta 
da mãe da criança que responde a um pedido de desculpas de Sari, foram 32 comentários. Na 
terceira reportagem, que mostra que Mirtes foi à porta de uma delegacia confrontar Sari no dia 
em que esta última prestou depoimento à polícia, havia 82 mensagens. Dessas postagens, 
selecionamos aquelas em que os comentadores faziam menção à criança morta, apontando as 
possíveis características, comportamentos e direitos de Miguel. Nesse sentido, já notamos que 
comentários sobre a figura da criança são os que menos aparecem: apenas 19% do total de 
mensagens falavam de Miguel, totalizando 40 postagens (10 no primeiro texto; 11 no segundo; e 
19 no terceiro). As outras mensagens, em geral, debatem se há ou não racismo no caso ou 
apontam quem seria a culpada pela tragédia (a mãe ou a “patroa”). Em seguida, buscamos 
encontrar os sentidos relacionados ao menino nos comentários por nós selecionados. Foram 51 
SDs identificadas, já que num mesmo comentário foi possível encontrar SDs com diferentes 
sentidos. 
 
Como resultados parciais encontramos quatro sentidos sobre a criança. O mais presente 
caracteriza o menino como teimoso ou mal-educado e aparece em 37% das 51 SDs: sobressaem 
os discursos que falam do comportamento inadequado de Miguel, afirmando que o menino 
deveria ter obedecido a Sari, ter permanecido em casa e/ou não ter escalado a grade. Esses 
sentidos estão presentes em SDs como “[...] ela pediu para o menino descer, ela segurou a porta 
do elevador, mas o menino birrento e teimoso não atendeu” (em reportagem de 5/6); “O 
menino devia ser terrível... duvido que obedecesse a quem quer que seja... deve ter feito birra 
até a tal patroa colocar ele no elevador... e ainda ficou apertando tudo quanto é andar” (10/6). 
Por outro lado, outro sentido que aparece em destaque, em 29,4% das SDs, é o que diz que o 



menino tem direito à proteção, e que deveria ter ficado sob supervisão constante: “Havia 
algumas alternativas para a patroa lidar com o problema [...] ser atenciosa e amorosa com a 
criança e lhe fazer alguns atos maternos até que relaxasse e talvez adormecesse” (5/6); “Sou 
contra a patroa, sendo mãe ela deveria saber que uma criança dessa idade não tem 
discernimento para ficar em um elevador sozinha” (10/6). Em seguida, cerca de 17% das SDs 
tratam Miguel como um menino pobre e/ou negro, vítima do cenário social em que vive: “a 
criança negra e pobre não é importante, não precisa de cuidados. Inconscientemente ela não vê 
lógica em atrapalhar sua rotina por um garoto ‘sem importância’" (5/6). Por fim, aparece o 
sentido de que o menino morreu por fatalidade (15,6%), expresso em afirmações ambivalentes. 
Alguns não negam seu direito à proteção, mas relativizam essa garantia, por várias circunstâncias; 
outros, apesar de culpar o menino, por seu comportamento, acreditam que foi um acidente: “[...] 
a patroa não imaginaria nunca que essa tragédia aconteceria, e talvez quis agradar a criança para 
que desse um passeio de elevador” (10/6); “Quem não errou um dia, joga a primeira pedra” 
(29/6). 
 
As mensagens falam pouco da criança, e sua subjetividade praticamente se apaga, enquanto sua 
história vira mote de outras discussões, como vimos anteriormente (Furtado; Doretto, 2019). 
Além disso, nos casos em que Miguel é tema das missivas, mais de um terço das SDs sugere que 
ele é o responsável pela própria morte. Outros 30%, no entanto, relembram seu direito à 
proteção, ainda que pouco menos da metade dessas SDs surjam em comentários que também 
falam da sua teimosia ou considerem o caso uma fatalidade.
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VSLBEC-39662 - Poder sobre a infância: Quem são as crianças excluídas ao 
longo da história brasileira? 
Danyelen Pereira Lima - Universidade Estadual de Campinas 
Gabriela Guarnieri de Campos Tebet - Universidade Estadual de Campinas 

Comunicação Oral 

Os discursos dos documentos legais trazem uma suposta igualdade para os indivíduos 
considerados crianças. Entretanto, nas relações socais e de poder há uma exclusão de alguns 
indivíduos que não são considerados como iguais. A fim de compreender a relação sujeito-
poder-verdade, debruçamo-nos sobre a história e o processo de construção dos conceitos de 
menor e de criança. Questionamos os discursos que produziam práticas, saberes e agiam sobre 
os indivíduos, determinando quem era o menor e quem era a criança, quem era excluído e quem 
era considerado sujeito de direitos. O período estudado foi a partir do fim do século XIX até o 
século XX.Pesquisamos as principais leis brasileiras que se relacionavam com os indivíduos de 
pouca no período mencionado, questionando a atuação dos dispositivos da infância e do 
aprisionamento, e a relação da biopolítica e da necropolítica com a infância. Mobilizamos 
conceitos da sociologia da Infância em diálogo com o pós-estruturalismo para a discussão da 
infância. O campo da História das Infâncias auxiliou na compreensão do desenvolvimento dos 



direitos e da cidadania das crianças. Os conceitos de racismo estrutural e necropoder nos 
auxiliaram a compreender as relações raciais. Estudamos os discursos e os dispositivos que 
atuaram sobre as crianças e os menores no passado, para poder compreender e discutir as 
relações de poder que disputam o campo da infância no presente. 
 
Nesta apresentação vamos discutir como as leis, os discursos e os dispositivos que atuaram 
sobre a infância produziram uma diferenciação entre menor e criança, entre o perigoso e o que 
está em perigo. Resultando numa exclusão de uma parcela da população da condição de sujeitos 
de direitos. 
 
Nesse trabalho utilizamos uma metodologia inspirada na arqueologia e genealogia trabalhadas 
por Foucault, a partir dos princípios e proposta desses operadores metodológicos, 
desenvolvemos a nossa pesquisa. A arqueologia tem como objeto de estudo o discurso, ela busca 
a multiplicidade dos saberes com o objetivo de compreender o presente. No nosso caso, a partir 
do estudo dos conceitos de muleque, ingênuo, menor e criança, visamos compreender o modo 
como hoje nos relacionamos com a ideia de criança e infância, como definimos os direitos 
dessas. Para realizar a arqueologia é preciso montar um arquivo, um conjunto de documentos, 
textos que irão ser o objeto de estudo. O arquivo montado para esta pesquisa constitui-se dos 
seguintes documentos oficiais, jornais e revistas: Lei do Ventre Livre de 1987 e a jornal Gazeta de 
Campinas (do ano de 1870 até 1872), o Código Mello Mattos de 1927 e a revista A Cigarra (do 
ano de 1926 até 1927), o Código de Menores de 1979 e a revista O Cruzeiro (do ano de 1978 
até 1979), o Estatuto da Criança e Adolescente de 1990 e a revista Manchete (do ano 1989 até 
1991). Para complementar o estudo dos discursos, também utilizamos algumas notícias de 
jornais como o Jornal do Brasil e o Correio do amanhã.Trabalhamos com a genealogia com o 
objetivo de evidenciar as relações de poder e os dispositivos que envolvem os indivíduos de 
pouca idade. Esse operador metodológico seria uma pesquisa histórica, que procura o que é 
singular em cada acontecimento e se opõe às grandes verdades, tidas como únicas e sequenciais. 
Tal método não procura a reconstituição dos fatos, mas a diversidade de saberes não legítimos. 
Nesta pesquisa a genealogia permitiu compreender que os conceitos muleque, ingênuo, menor e 
criança são produções históricas, assim como seus direitos e lugar social. 
 
A diferenciação e a exclusão dos indivíduos de pouca idade foram construídas a partir de dois 
dispositivos: o da infância e o do aprisionamento. A atuação do dispositivo do aprisionamento se 
inicia no processo de escravização. Na colônia e no império, a criança negra escravizada não era 
vista como criança, mas como um escravo em miniatura. A Lei do Ventre Livre, em 1871, tinha 
como objeto as crianças livres filhas de mães escravizadas, os ingênuos, essa lei separava esses 
dos indivíduos que eram considerados crianças, filhos da elite.Na primeira república, em 1889, 
começa construção do governo da infância. Foi elaborado o Código de Menores de 1927, que 
oficializou e o conceito de “menor” em oposição ao conceito de “criança”. Essa lógica da 
diferenciação continuou no Código de Menores de 1979, sendo rompida somente em 1990 com 
o ECA que trouxe o conceito de criança como sujeito de Direitos. Dentro do governo da 
infância, tivemos o governo dos menores (início do século XX até a década de 1980) e o 
governo das crianças (a partir de 1990). Com a política de proteção integral o dispositivo da 



infância passa a ter uma maior visibilidade, considerando que todas as crianças são sujeitos de 
direitos, livres e iguais, a palavra “menor” cai em desuso, sendo vista inclusive com um teor 
pejorativo. Isso causa uma invisibilidade para aquelas que antes eram consideradas menores, pois 
ocorreu uma igualdade no discurso, na lei, mas na prática ainda persiste a diferença social e racial. 
O racismo estrutural da nossa sociedade também atuou sobre a infância. A criança excluída dos 
direitos e da cidadania ao longo da nossa história foi a negra. No Brasil colônia e império os 
eram excluídos eram as crianças escravizadas, os muleques e os ingênuos. Do início do século 
XX até a década de 1980 os excluídos eram os menores. E atualmente a exclusão acontece a 
partir da não garantia dos direitos, das mortes/assassinatos de negros na pandemia de 
COVID-19 e do retrocesso das políticas públicas. 
 
Dentro do campo da infância há uma atuação da biopolítica e da necropolítica, do dispositivo da 
infância e do dispositivo do aprisionamento. A diferenciação entre criança e menor determinou 
quem tinha acesso aos direitos e privilégios e quem era excluído. Apesar de termos avançado 
nos direitos das crianças construindo uma suposta igualdade, o necropoder continua atuando 
promovendo mortes de crianças negras e negando o acesso aos direitos básicos.

Keywords: Menor, criança, infância, necropoder.
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EDUCAÇÃO INFANTIL: VISIBILIDADE CONQUISTADA(?) 
ANGELA MARIA SCALABRIN COUTINHO
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VSLBEC-88521 - EXPERIÊNCIAS DE POBREZA NUM CONTEXTO DE CRISE: 
IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO E FUTURO DAS CRIANÇAS 
PORTUGUESAS 
MANUEL MENEZES - Instituto Superior Miguel Torga

Comunicação Oral

Com a presente comunicação é nossa intenção dar conta de alguns dos resultados obtidos no 
âmbito da pesquisa desenvolvida no Doutoramento em Serviço Social realizado no ISCTE-IUL 
em 2018. Tendo como objeto de estudo as práticas do Serviço Social no Sistema de Promoção e 
Proteção à criança em Portugal, mais precisamente nos serviços intermédios – Comissões de 
Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), um dos eixos estruturadores da análise buscou examinar 
os impactos que a crise e as políticas de austeridade tiveram sobre o bem-estar das crianças e 
das suas famílias. Isto é, interrogámo-nos sobre as consequências humanas decorrentes da 
implementação de políticas de austeridade de cariz neoliberal no contexto português, 
salientando, de entre as mesmas, as situações experienciadas pelas crianças inseridas em famílias 
de menores rendimentos. Com estas exegeses foi nossa intenção, por um lado, perceber como a 
supressão de direitos, redução de salários/pensões, o aumento de impostos, do desemprego, a 
diminuição da proteção social, colocando em causa a promoção do bem-estar dos portugueses, 
poderá ter contribuído para o aumento dos contextos de pobreza/exclusão e das situações de 
perigo vivenciadas pelas crianças. Por outro, problematizar e refletir sobre as repercussões 
negativas dessas experiências no desenvolvimento e futuro das crianças.

A análise do posicionamento dos diferentes actores (executores do programa da Troika) e das 
políticas adotadas em Portugal (2009-2014), visou traçar um quadro das consequências humanas, 
problematizando as experiências de pobreza, as situações de perigo e as consequências para o 
futuro das crianças.

Dada a complexidade da problemática em estudo, a opção recaiu na abordagem compreensiva. 
No respeitante à metodologia mediadora da pesquisa, socorremo-nos, por um lado, do método 
dedutivo com o intuito de a partir de uma estrutura teórica dada buscar a compreensão do 
objeto e, por outro, do método indutivo visando, a partir dos dados recolhidos, captar/
problematizar as vivências, significados e interpretações desenvolvidos pelos profissionais 
relativamente aos seus contextos práticos. Deste modo, para cumprir os objetivos delineados 
procedeu-se, num primeiro momento, a uma revisão aprofundada da literatura, à análise das 
medidas de política adotadas em Portugal num contexto de austeridade entre 2009 e 2014, bem 



como à exploração, análise e sistematização de indicadores estatísticos nacionais e europeus 
(INE, Pordata, EU-SILC…). Num segundo momento, numa dimensão mais prática, ao 
constituirmos as práticas como corpus de análise, o campo empírico abarcou, em termos 
geográficos, a Zona Centro do país (seis distritos, englobando 101 municípios), sendo constituído 
pelas 100 CPCJ sob a responsabilidade da Coordenação Regional do Centro da CNPDPCJ. 
Como técnicas de recolha de dados, utilizamos (i) o inquérito por questionário ao qual 
responderam 85 assistentes sociais em representação de 62 CPCJ, e (ii) o focus group (grupo 
focal) constituído por 11 assistentes sociais a desempenharem funções em oito CPCJ da área 
geográfica pré-definida.

Os resultados obtidos corroboram não só os contributos da austeridade para o 
recrudescimento das situações de perigo vivenciadas pelas crianças, mas também a ideia de 
terem sido elas a sofrer o maior impacto das políticas adotadas em Portugal. De entre as 
conclusões retiradas, podemos salientar: (i) entre 2009 e 2014 o RPES, tanto da população em 
geral, como o das crianças degradou-se significativamente, tendo sido o das crianças sempre 
superior ao da população total; (ii) a evolução negativa da taxa de risco de pobreza recolocou 
Portugal nos níveis de pobreza dos inícios do século XXI; (iii) as crianças foram o grupo etário 
onde as transferências sociais, por um lado, tiveram menor impacto na redução da incidência da 
pobreza e, por outro, esse impacto evolui desfavoravelmente entre 2009 e 2014; (iv) os impactos 
das medidas adotadas fizeram-se notar mais nas crianças, contribuindo deste modo para uma 
evolução mais desfavorável do seu risco de pobreza que, em 2014, se situava 5,3 pp. acima da 
média nacional; (v) a presença de crianças na família consubstancia-se como um elemento de 
vulnerabilidade acrescido à pobreza.

Na dimensão social, o período analisado foi muito negativo. Os diferentes indicadores 
evidenciam: (i) uma deterioração das condições de vida da população e o agravamento das 
situações de pobreza/exclusão; (ii) a alteração da estruturação e funcionamento dos contextos 
familiares, contribuíram para a transmutação das situações de risco em perigo. A privação de 
recursos na infância, coloca em causa o usufruto de direitos no presente e a realização de todo 
o potencial das crianças no futuro.

Bastos, Amélia (2016). A Importância da Perspectiva dos Direitos da Criança na Análise do Bem-
estar das Crianças e Jovens. In Bastos, Amélia; Fátima Veiga (org.) (2016). A Análise do Bem-estar 
das Crianças e Jovens e os Direitos da Criança. Vila Nova de Famalicão, pág. 27-34 Edições Húmus.

Ferreira, Eduardo Paz (Org.) (2014). A Austeridade Cura? A Austeridade Mata? Lisboa, AAFDL. 
Noble, Kimberly G. et al. (2015). “Family Income, Parental Education and Brain Structure in 
Children and Adolescents”. Nature Neuroscience, 18. London, pág. 773-778 Nature Publishing 
Group. Sarmento, Manuel Jacinto et al. (2014). The Economic Crisis in Portugal and Children 
Rights to Non Discrimination. Teacher Education, n.º 22 (1), pág. 38–55. WALL, Karin (coord.) et al. 
(2015). Impactos da Crise nas Crianças Portuguesas: Indicadores, Políticas, Representações. Lisboa, 220 
pp. ICS-UL.

Keywords: Austeridade, Crianças, Pobreza, Perigo.



Dia 2 | 18H30-19H00 | Mesa 5

COMUNICAÇÕES: 
- VSLBEC-49188
- VSLBEC-73012
- VSLBEC-10116
- VSLBEC-55431

VSLBEC-49188 - A cidade e seus lugares de potência para os sujeitos e sua 
aprendizagem: A experiência do Movimento BrincaCidade 
Juliana Brum Simões - Universidade Federal do Espírito Santo 

Comunicação Oral 

Este projeto de pesquisa parte da experiência do Movimento BrincaCidade, uma iniciativa 
idealizada com vistas à promoção de encontros – na Cidade das Artes, Barra da Tijuca, Rio de 
Janeiro - e diálogos entre escolas, educadores, crianças, poder público, micro e pequenos 
empreendedores, assim como à ampliação do olhar para as infâncias - a partir delas mesmas – e 
para os educadores, reconhecendo os territórios de aprendizagem e os lugares de potência para 
o sujeito e suas aprendizagens na cidade. Pretende investigar em que medida os encontros 
promovidos pelo Movimento têm contribuído para a construção de cidades educadoras, menos 
hostis às infâncias, bem como para a compreensão da Educação como corresponsabilidade 
pública com o mundo em que vivemos, devendo ser olhada para além da escola. Objetiva-se, 
ainda, compreender em que medida a experiência do BrincaCidade contribui para que a cidade - 
como possibilitadora de encontros diversos e sendo palco dessas discussões - se (re)conecte 
com a sua potencialidade educadora e como esta perspectiva pode estar aliada à concepção e 
aplicação de políticas públicas.

Pretende investigar em que medida os encontros promovidos pelo Movimento têm contribuído 
para a construção de cidades educadoras, menos hostis às infâncias, bem como para a 
compreensão da Educação como corresponsabilidade pública com o mundo em que vivemos, 
devendo ser olhada para além da escola. 
 
Como base teórica estão os estudos de GÓMEZ-GRANELL e VILLA, sobre o conceito e a 
construção de cidades educadoras; SARMENTO, nos seus escritos sobre a cidade e a 
potenciação da cidadania para as infâncias; FERNÁNDEZ para os estudos acerca do sujeito 
aprendensinante; SANTOS e TUAN, como fundamentação dos conceitos de território e lugar, 
além de ARAÚJO e ARENDT embasando as construções a partir do conceito de 
corresponsabilidade pública. A metodologia aplicada na elaboração desta pesquisa, apoia-se em 
um levantamento da literatura produzida acerca dos referidos conceitos, bem como nos estudos 
sobre infâncias, Educação e cidade produzidos pelos programas de pós-graduação em Educação, 
a partir do ano 2000. Além disto, faz-se necessária a reunião dos registros e relatos, assim como 
material de audiovisual produzido nas ações desenvolvidas pelo Movimento BrincaCidade, de 
modo a estudá-las para atender aos interesses da pesquisa a ser desenvolvida em âmbito 



acadêmico, sob as bases teóricas referenciadas neste projeto. 
 
O trabalho encontra-se em fase inicial de pesquisa bibliográfica e começa a passar por algumas 
adequações às possibilidades de um novo cenário em razão do contexto de pandemia em que 
nos encontramos, que acaba por limitar as ações nos espaços públicos, visitas a escolas, 
equipamentos culturais e realização de entrevistas. 
 
Reitera-se a importância do olhar para a cidade como palco de encontros entre gerações, 
destacando seu potencial educador e a necessidade de um maior acolhimento às múltiplas 
infâncias, readequando as possibilidades de atuação das crianças, junto a elas. Retomando 
ARENDT, 2001, o respeito pela dignidade humana implica o reconhecimento de todos como 
sujeitos, como construtores ou coautores de um mundo comum. Desta forma, as práticas que 
visem ao atendimento das crianças, na sua educação, cuidado e proteção devem estabelecer-se 
como experiência que diz respeito à vida de todos.

Keywords: infâncias; cidade; educação; corresponsabilidade pública
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Comunicação Oral 

A presente pesquisa qualitativa apresenta um estudo de caso, vinculada ao grupo de pesquisa 
“Infância, Juventude e Cultura Contemporânea” (GEIJC), da linha de pesquisa “Infância, Juventude 
e Cultura Contemporânea: direitos, políticas e diversidade”,pertencente ao Programa de Pós-
graduação em Educação (PPGEdu), da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), do 
Câmpus Universitário de Rondonópolis (CUR), Mato Grosso (MT). Mesmo com estudos que 
apontam a importância do brincar e seu papel formador, são raros os espaços práticos dentro 
das universidades de ensino superior no Brasil voltados para essa prática pedagógica. As 
brinquedotecas universitárias despontam, então, como espaços que favorecem a extensão 
universitária e a inclusão sociocultural do ambiente acadêmico à comunidade externa, 
proporcionando, através do brincar, do jogo e das brincadeiras, uma oportunidade para que os 
estudantes do curso de Pedagogia, por exemplo, possam observar as crianças e suas culturas. O 



Laboratório Especial de Ludicidade/Brinquedoteca Profa. Dra. Soraiha Miranda de Lima) da 
UFMT/CUR foi criado em 2008, com o objetivo principal de proporcionar às crianças e aos 
professores da rede pública de ensino um espaço de produção da cultura infantil. O 
funcionamento da brinquedoteca, faz parte de um projeto de extensão que proporciona às 
crianças da rede municipal de ensino, na faixa etária de 04 a 06 anos de idade, práticas educativas 
mediadas pelo brincar e um espaço de produção da cultura infantil. 
 
A pesquisa teve como objetivo compreender como a brinquedoteca contribui para o processo 
de formação docente dos acadêmicos de Pedagogia. 
 
Fundamentando a referida necessidade de procedimentos que permitam uma visão de processo 
formativo, utilizei a análise de documento das narrativas do Diário de Campo da Brinquedoteca 
dos anos de 2016, 2017 e 2018, escritos pelos brinquedistas, revelando elementos da cultura da 
infância que eles vivenciaram nos atendimentos às crianças. Há o registro das observações 
participantes realizadas em todo o processo, permitindo uma compreensão concreta e simbólica. 
Essas observações foram feitas em breves períodos, durante os atendimentos às crianças e 
reuniões na brinquedoteca (ANGROSINO, 2009). Como pesquisadora eu mesma realizei 
observações e me sirvo delas para revelar instantes potentes do brincar. Completando e 
triangulando esse olhar etnográfico, foram feitas entrevistas semiestruturadas com os cinco 
brinquedistas que participaram dos atendimentos na Brinquedoteca. Também foram 
entrevistados os fundadores da brinquedoteca, a Profa. Dra. Raquel Gonçalves Salgado e o Prof. 
Dr. Leonardo Lemos de Souza, em uma tentativa de resgatar a construção, o funcionamento e as 
atividades desenvolvidas inicialmente. Assim, aproprio-me da linguagem de algumas brincadeiras e 
me permito brincar com as palavras: em cada seção desta pesquisa utilizo algumas analogias para 
evidenciar elementos simbólicos que subjazem dessa prática potente que é o brincar. 
 
Este estudo afirma a presença da brinquedoteca na universidade como uma iniciativa vinculada 
ao direito de brincar e ao comprometimento com a formação docente voltada à cultura lúdica e 
apoiada pelo tripé ensino, pesquisa e extensão. O processo formativo do brincar para aprender 
abarca uma inter-relação com diversas áreas do conhecimento, que transcende o conhecimento 
como meramente funcional (WILLMS, 2013). Brincar é autoconhecimento. A criança que brinca, 
se conhece. Ferreira-Santos e Almeida (2014, p. 181) fazem um trocadilho com as palavras ao 
dizer que a “educação de sensibilidade”, ou, ainda, a “pedagogia do envolvimento” (em 
contraposição às ideologias de “desenvolvimento”), é um caminho para a autonomia, a livre 
escolha, as tomadas de decisões; a transformação que o brincar oferece como possibilidade 
criativa e, ao modo nietzschiano, de experiência estética, abre esses caminhos de possibilidades 
para as crianças. O brincar é uma linguagem que, simbolicamente, traduz a realidade explorada, 
descoberta e apreendida. A brinquedoteca faz parte de uns dos laboratórios de ludicidade do 
curso de Pedagogia, licenciatura, ligado ao departamento de Educação, descrito no Projeto 
Pedagógico do Curso (PPC) como atividade de extensão e um espaço que incentiva estudos e 
aprendizagens aos acadêmicos. Cada acadêmico vivência a brinquedoteca de um jeito, criando 
sentidos e significados diferentes. Essa experiência nos desloca em um processo de 
transformação, ou melhor, formação, que nos afeta em um “movimento de ida e volta, produz 



efeitos em mim, no que sou, penso, sinto, quero” (LARROSA, 2009, p.8), de fora para dentro. O 
espaço e o conhecimento, em contato com nossa experiência, nos modificam, nos transformam. 
É pelo vivido, daquilo que nos afeta e nos deixa afetar por uma relação. Em uma relação com o 
outro. Só contamos algo que nos afetou. As narrativas, as entrevistas, os diários de campo são 
experiências afetadas (CONTRERAS, 2016). 
 
Podemos concluir que vivenciar elementos da cultura da infância, por meio do brincar e na 
brinquedoteca, poderá consolidar muitas experiências formativas. A formação deve ser um 
processo de reflexão do que estamos nos tornando e no profissional que desejamos ser, 
arquitetando sentidos e significados pelo brincar. É necessário revisar as nossas concepções de 
aprendizagem, tendo como foco uma educação que favoreça a criança ser agente, protagonista e 
autônoma.

Keywords: Brincar. Fundamentos da Educação Infantil. Brinquedoteca Universitária. Educação 
Infantil.
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INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS DO DISTRITO FEDERAL 
Lourenço Silva Teixeira - Universidade de Brasília 
Monique Aparecida Voltarelli - Universidade de Brasília 
 

Comunicação Oral 

Atualmente, a organização do trabalho pedagógico das instituições de educação infantil públicas 
brasileiras é norteada pela Base Nacional Comum Curricular, pelo Currículo da Rede de Ensino 
e pelo próprio Projeto Pedagógico, este que se difere de uma instituição para outra contendo as 
suas especificidades.  E são essas especificidades de organização do trabalho que trazem 
identidades e práticas diferenciadas de organização dos tempos e espaços das instituições. Os 
tempos e os espaços da educação infantil precisam ser pensados para a garantia dos direitos das 
crianças. A criança pequena necessita de tempos e espaços organizados para que desenvolva a 
sua autonomia e aprenda sobre relações sociais. Os espaços precisam incentivar a “curiosidade, a 
exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em 
relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza.” (BRASIL 2010). Cada espaço e 
mobiliário que é disponibilizado para a criança, necessitam estar embutidos de intencionalidades 



pedagógicas. Considerando as diversidades de organização do trabalho pedagógico, e a 
importância dele para a educação das crianças, o presente estudo focaliza a garantia dos direitos 
das crianças a partir da forma como se organizam os tempos e espaços das instituições de 
educação infantil no Distrito Federal (DF). 
 
A pesquisa de mestrado tem como objetivo investigar práticas de organização dos tempos e dos 
espaços nas instituições de educação infantil do DF relacionando as disposições realizadas com a 
garantia dos direitos da criança, discutindo com o aporte teórico do campo da sociologia da 
infância. 
 
A pesquisa, de natureza qualitativa, será realizada em dois momentos, sendo que na primeira fase 
serão consultados os Projetos Pedagógicos das instituições de educação infantil do Distrito 
Federal a fim de localizar elementos que configuram a organização do espaço e tempo das 
instituições. Em um segundo momento será realizadas entrevistas com professores, supervisores 
e coordenadores pedagógicos das instituições educativas no intuito de ampliar a compreensão 
acerca dessa organização e verificar se há garantia dos direitos das crianças nos planejamentos. 
Pretende-se ainda realizar uma pesquisa de campo, se as atividades presenciais retornarem, 
tendo em vista o contexto pandêmico. Para análise dos dados, serão utilizados projetos 
pedagógicos, as entrevistas com os profissionais da educação infantil das instituições do DF, 
associado às discussões da legislação vigente com os aportes do campo da sociologia da infância. 
 
A pesquisa acaba de ser iniciada, sendo que nesta primeira etapa está sendo realizada um 
levantamento das instituições de educação infantil do DF, bem como de seus projetos 
pedagógicos. Espera-se que ao longo da investigação seja possível identificar indicativos de como 
os direitos das crianças tem sido garantido ou não no planejamento institucional, a partir da 
organização do tempo e do espaço, de forma a elencar predomínios e diferenças de abordagens 
do contexto educativo do Distrito Federal. 
 
Tendo em vista as frequentes tendências de antecipação da escolarização das crianças, 
compreender como as instituições públicas de educação infantil têm organizado e planejado 
espaços e tempos permitirá verificar as possibilidades de as crianças viverem suas infâncias. 
Espera-se que o brincar, cuidar, aprender e relacionar-se estejam garantidos e previstos nas 
propostas pedagógicas, bem como haja propostas em consonância com o que tem sido proposto 
pela legislação vigente, que considera as crianças enquanto atores sociais, produtores de culturas 
e sujeitos de direitos.

Keywords: Tempos e espaços na educação infantil; Organização do trabalho pedagógico da 
Educação Infantil; Educação Infantil.

VSLBEC-56411 - TOCAR: feituras corporais da infância na música brasileira 
Dulcimarta Lemos Lino - UFRGS 
Bianca Oliveira Cardoso - UNISC/PROSUC-CAPES 
 



Comunicação Oral 

A pesquisa aproxima estudos em torno da dimensão poética da linguagem na infância para nos 
deter na experiência de estar à escuta das crianças na escola pública brasileira. Compreende que, 
estar à escuta da música das crianças torna-se ação precisa e necessária em tempos pandêmicos 
como cura que cuida, acolhe e toca a simultaneidade plural de contrários que se cruzam, porque 
se afirmam e se anulam na criação como ato de pensamento coexistente entre adultos e 
crianças. Composição de feituras corporais que não separam fronteiras entre música, infância e 
educação, mas perseguem o lúdico, o sensível, o singular e a intransponível dimensionalidade 
humana da música em estado de encontro, que temos o privilégio de conviver na escola como 
partição e partilha.A música é ato político e pedagógico que emerge como espetáculo corporal. 
Habita a experiência de uma descontinuidade cotidiana que se envolve (e não se desenvolve) e 
se faz presença na vivência dos processos de escuta e criação circunscritos socioculturalmente. 
Assim, tocar e ser tocado pela música brasileira compreende estar disponível à escuta da 
memória do imaginário índio-luso-africano que se funde e se acasala a céu aberto: no chão 
batido das praças, no pátio das igrejas, nas cerimônias de cura dos batuques, nos cortejos, na 
coroação dos reis negros, etc (NÓBREGA, 2020). 
 
A investigação tem como objetivo estar à escuta da música de bebês e crianças pequenas na 
escola pública de educação infantil. Para tanto, habita a instituição para em convivência, 
compartilhar as músicas produzidas na vivência institucionalizada com adultos, compondo 
“conversações” (CAGE, 2015). 
 
Dentro da abordagem fenomenológica, a teoria filosófica emerge como ferramenta fundante do 
estudo, que tem como fio condutor a escuta da infância. Nossa intenção não é reafirmar a 
“pedagogia da escuta” (RINALDI, 2012), a relevância pedagógica dos adultos ouvirem as crianças 
em suas necessidades, possibilidades e imprevisibilidades, mas destacar a experiência de ambos 
se entregarem à potência de “estar à escuta” (RICHTER; LINO, 2019) como experiência de 
sentido no mundo. Ao colocar a música em estado de encontro, os bebês e as crianças pequenas 
serão convidados a vivenciar práticas criativas da música brasileira, tendo os pesquisadores como 
provocadores performáticos que “barulharam” com as crianças a música tradicional da infância 
brasileira (HORTÉLIO, 2016). As categorias de análise investigativa emergem na forma de 
‘retratos sonoros’, narrativas musicais apreendidas        Introdução: A pesquisa aproxima estudos 
em torno da dimensão poética da linguagem na infância para nos deter na experiência de estar à 
escuta das crianças na escola pública  brasileira.  na reciprocidade de gestos poéticos 
compartilhados na escola, sendo gravados de forma áudio-visual para posterior reflexão.A 
pesquisa define o gesto de “estar à escuta” (RICHTER; LINO, 2019) como movimento 
expressivo que emerge da ação de tocar o mundo e ser por ele tocado, isto é, “ex-posição ao 
mundo” (NANCY, 2007). Tocar para acolher a fruição de um corpo que no gesto poético é todo 
sonoridade. Neste contexto, o presente estudo se propõe a compor conversações dentro da 
escola de educação infantil para estar à escuta do potente exercício de experimentação musical. 
Tem a música brasileira, como dimensão poética de linguagem que vincula a convivência de 
formação e autoformação do coletivo escolar investigado porque dá voz a convivência mundana 



de crianças em suas conversações. Ao compor conversações com Cage (2015), a pesquisa vive os 
tempos e espaços das crianças na escola no tempo da infância: o presente. Um tempo de 
pandemia, onde a escola1 é espaço-casa, cheio de língua e linguagem. 
 
Os resultados parciais da pesquisa manifestam a convergência e confluência da ação de tocar 
enquanto “feitura corporal” (LINO; RICHTER, 2020) do gesto poético das crianças e dos 
adultos. Vínculo brincante que edifica a potência criativa, provoca a interrogação e ensina o 
corpo a perseguir a insistência de uma materialidade. As feituras corporais de bebês e crianças 
pequenas também convidam o corpo do professor a “estar à escuta” do gesto poético da 
docência como composição, isto é, como espaço narrativo de aprender a apreender dos alunos 
o que ensinar. 
 
As conclusões aferidas, até o presente momento afirmam que, na sensibilidade ou estesia de 
escutar-se, o silêncio emerge não apenas como privação, mas sobretudo como disposição de 
ressonância à escuta do próprio corpo de bebês e crianças pequenas. O silêncio toca 
ressonâncias e densifica a complexa relação entre sensível e inteligível, expondo a potência da 
música brasileira nas feituras corporais do devir poético.

Keywords: música na educação infantil; música e infância; educação musical

VSLBEC-10385 - OS ESTUDOS DA INFÂNCIA EM MOÇAMBIQUE 
Letícia Rodrigues de Souza - Universidade de São Paulo - USP

Comunicação Oral 

Tendo como base o paradigma formulado nos anos 1990 por James e Prout, o qual considera a 
infância como construção social e as crianças como atores sociais, e tendo como bases as 
discussões de autores como Qvortrup (2010) e Corsaro (2011), pioneiros no campo da 
sociologia da infância; o presente artigo retrata uma investigação doutoral inspirada em projetos 
realizados pelo GEPSI - Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Sociologia da Infância e Educação 
Infantil (USP-SP) cujo intuito era compreender o campo da sociologia da infância.O campo da 
Sociologia da Infância se desenvolveu na Europa e na América do Norte, onde se realizou 
pesquisas e produziu teoria, que, com o passar do tempo, transformou-se nas bases das 
abordagens sociológicas de estudos da infância e das crianças de maneira geral. Cabe aqui 
perguntar: como o campo repercutiu nos países do hemisfério sul?Sabe-se de variadas pesquisas, 
na linha dos estudos sociais da infância realizados em países africanos  (Reynolds (1988), Mizen, 
Ofosu-Kusi (2014); Twun-Danso Imoh (2016), entre outros), principalmente publicados em língua 
inglesa. Qual a pesquisa sobre infância realizada na África que tem o português como língua 
oficial – Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe? 
 
O objetivo foi investigar o desenvolvimento dos estudos da infância em Moçambique e realizar 
um levantamento geral da produção para identificar pesquisadores e as temáticas relevantes 
sobre a infância no país. O quadro teórico foi a Sociologia da Infância e as Epistemologias do Sul, 
de Boaventura de Sousa Santos. 



 
Inicialmente, foram adotados os seguintes procedimentos para atingir os objetivos propostos: 
revisão bibliográfica dos estudos sobre infância africana; investigação preliminar da produção/
pesquisa sobre a infância nos PALOP em sites institucionais: universidades, organizações não 
governamentais, redes de pesquisadores e outros; compilação de artigos/teses/dissertações 
sobre/dos países em tela; levantamento de aspectos teórico-metodológicos encontrados na 
produção; busca de outros /autores a partir das referências bibliográficas encontradas na 
produção; leitura do material encontrado.Posteriormente, estabeleci contato com os 
pesquisadores dos países africanos lusófonos, com vistas a esclarecer dúvidas e solicitar textos 
publicados internamente ou em livros cujo acesso era difícil. Depois de realizado um primeiro 
levantamento das produções (artigos e livros) e pesquisadores na internet, foram definidos 
critérios  de escolha de um país para estabelecer contato com pesquisadores, e, além disso, 
agendamento de entrevistas, visitas a universidades, bibliotecas e contato com investigadores 
locais. Moçambique foi o país selecionado para a realização da pesquisa, devido a diversidade de 
material coletado no primeiro momento da pesquisa, além do contato com pesquisadores desse 
país que trouxeram contribuições e informações sobre a infância e Educação no país.A visita a 
Moçambique teve sua relevância por permitir o acesso a materiais que não estão disponíveis 
online e trazer uma variedade de informações a serem incorporadas a pesquisa que foram 
disponibilizados tantos pelos professores da Universidade Pedagógica (UP) e da Universidade 
Eduardo Mondlane (UEM). 
 
No levantamento de dados realizado em Maputo foi possível encontrar em torno de cem (100) 
trabalhos, do período de 2002 a 2019. Todo o material acessado foi organizado em duas grandes 
categorias, de maneira a contemplar todas as publicações: (1) produção de conhecimento e (2) 
veiculação de conhecimento.  Na produção de conhecimento, considero todos as pesquisas 
produzidas nas formas de monografias e dissertações. Na veiculação de conhecimento, identifico 
tudo o que foi publicado, em livros, em revista ou apresentado em congressos, além de um 
relatório de pesquisa a respeito da temática da infância em Moçambique.Os trabalhos são 
densos e consistentes, por isso apresentam como as crianças estão sendo pensadas e discutidas 
no país. Desse modo, após essa primeira categorização, esses trabalhos foram organizados de 
acordo com os temas e foram agrupados por frequência com a qual apareceram nos interesses 
de estudos dos pesquisadores. Nas monografias localizei as seguintes temáticas: a infância fora da 
escola, as questões sociais que impactam a vida das crianças, as crianças na escola e os aspectos 
relacionais. Nas dissertações, os grupos temáticos foram: a infância como construção social e a 
discussão dos direitos da infância.As temáticas dos livros foram: a escola, a vulnerabilidade social 
e os aspectos relacionais. Nos periódicos, os grupos temáticos são: as crianças na escola e a 
infância fora da escola. Por fim, nos Congressos e Relatório de pesquisa, os grupos temáticos são: 
escola e as situações da infância.Os trabalhos localizados nas diferentes categorias apresentam 
de um modo geral, diferentes contextos sobre a infância, já que alguns trazem visibilidade para as 
crianças por darem ênfase a sua voz e participação, outros destacam as vulnerabilidades vividas 
na infância, determinadas pesquisas abordam os direitos das crianças e as práticas culturais, tais 
como os ritos de iniciação, o trabalho infantil, casamento prematuro e a institucionalização das 
crianças. 



 
As produções em Moçambique sobre a infância são recentes no país. As pesquisas dão destaques 
a diferentes assuntos e abordagens, apresentam interesse por discutir as mazelas sociais, como a 
pobreza e violência, além das experiências vividas pelas crianças nas ruas, nas escolas das cidades 
e nas escolas rurais, bem como nas comunidades e nos bairros. Desse modo, as percepções e 
representações sociais que elas próprias constroem sobre suas experiências de vida são 
destaques de alguns estudos.

Keywords: infância, publicações, África lusófona, Moçambique

VSLBEC-57017 - EXPERIÊNCIAS DE UMA PROFESSORA UNIVERSITÁRIA 
BRASILEIRA EM REGGIO EMILIA-ITÁLIA: O QUE COMPREENDI A MAIS – E 
PARA ALÉM DAS LEITURAS – SOBRE A EDUCAÇÃO INFANTIL 
ELNI ELISA WILLMS

Como atividade de meu projeto de pesquisa “Brincar e educação de sensibilidade” (CAP-UFMT 
257/2017) em maio de 2019 visitei o Centro Reggio Children, na cidade de Reggio Emília, norte 
da Itália. O trabalho com a educação infantil nessa cidade é feito na perspectiva de mudança da 
cultura da infância e preconiza que com responsabilidade e cidadania é possível construir, no 
presente, histórias grávidas de futuro. Ali as escolhas pedagógicas estão alicerçadas em uma 
concepção de educação, criança e seus direitos como cidadãos plenos, autônomos e cheios de 
infinitas possibilidades. Quando falamos de crianças, não podemos esquecer que falamos de nós 
mesmos – o que somos, pensamos e fazemos –, das nossas comunidades e sociedades, e que por 
isso, toda pedagogia é sempre contextual, é fruto de escolhas políticas. Reggio Emilia é uma 
referência mundial no atendimento à criança pequena como parte de uma política pública 
assumida e sustentada pelos adultos, em parceria com as crianças, que compreendem que se 
deve partir de situações existentes para se chegar a situações desejadas de educação como um 
direito das crianças pequenas com o objetivo de emancipar toda uma comunidade. A 
participação da família na vida escolar e dentro da cidade se dá de maneira corresponsável, pois 
como cidadãos e participantes de uma comunidade, tomam decisões que são também educativas 
e contribuem para a consolidação de uma cultura de infância comunitária.

O objetivo é narrar como uma professora do curso de pedagogia de uma universidade pública 
brasileira percebe outra experiência pedagógica. Embora portasse leituras sobre Reggio Emília e 
Loris Malaguzzi o contato concreto com as escolas permitiu compreender outras dimensões da 
educação infantil. 

Delory- Momberger (2014) defende que nas narrativas autobiográficas “Cada um representa sua 
existência segundo trajetórias e construções diferentes que integram as restrições, os valores, as 
dinâmicas ou o peso de seu meio sócio profissional” (p.37). Passeggi (2016) confirma que a 
narrativa da experiência constitui-se em momento crucial na formação do sujeito ao longo da 
vida. Abrahão (2018) atesta que a narrativa autobiográfica permite um complexo processo de 
observação, enunciação e escuta do sujeito tanto com os interlocutores quanto com as 
condições materiais com que se defronta. Portanto, viver e narrar são práticas complementares 
que permitem aprofundar o olhar de maneira sistemática, constituindo-se como importante 
prática epistêmica na formação de professores. Percebi ambientes extremamente organizados, 



acolhedores, inclusivos, tranquilos com lindos arranjos e vasos sobre as mesas. Projetos 
arquitetônicos singulares e arrojados, pensados para a criança, valorizando-a respeitosamente. A 
cultura italiana privilegia a refeição como uma experiência comunitária. Na Scuola 8 marzo, esse 
local de alimentação, praça, fica no centro da construção. Quando a visitei pude observar as 
crianças conversando muito e calmamente, através dos vidros que nos separavam, pois 
estávamos numa sala contígua. Todos os espaços permitem livre movimentação e comunicação. 
Não há portas fechadas, as crianças transitam livremente tanto dentro quanto fora da escola, 
pude observar grupos de crianças altamente envolvidas em práticas e pesquisas criativas e 
construtivas sob a companhia de um atelierista disponível, atento e presente aos movimentos e 
indagações das crianças. Eu havia lido que Malaguzzi defendia que trabalhar com as crianças 
pressupõe poucas certezas, e que por isso, não se deve perder a linguagem do maravilhamento. A 
ideia de que tudo está relacionado, articula-se com a concepção de que creche-escola-cidade e 
vida podem ser espaços solidários e educativos. 

1 Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEdu) pela Universidade Federal 
do Mato Grosso, campus Rondonópolis. E-mail: elnielisaw@gmail.com 

Compreendi concretamente que quem trabalha com crianças tem que ter uma mente aberta, 
cultivada e multidisciplinar; que a aprendizagem não pode ser nunca um percurso individual, mas 
coletivo, amparado nas interações e em interface com outros contextos (a rua, a praça, o 
supermercado, a prefeitura...), com as muitas linguagens das diferentes matérias (argila, plantas, 
rochas, papéis, madeiras, metais, tecidos, animais, líquidos, água, fogo, ar...), em diálogo com as 
diferentes artes (cênica, gestual, plástica, digital, musical, dança, fílmica...); que não se deve ensinar 
aquilo que as crianças podem aprender sozinhas, que o papel crucial é preparar contextos 
facilitadores que possam provocar ou ajudar as crianças a criar situações de serem protagonistas 
de seus projetos de aprendizagens; que é preciso que haja organização do ambiente. Ambiente 
compreendido como sistema de relações criança-escola para protagonizar a experiência 
educativa, valorizando a qualidade entre a pedagogia e a arquitetura, por meio de organização 
espacial racional e acolhedora. A presença da beleza estética deve ser perceptiva: tudo é 
educativo. Tudo comunica para as crianças uma concepção respeitosa e de extremo valor dessa 
faixa etária. A arquitetura deve ser uma experiência encarnada no cotidiano, mesas, cadeiras e 
armários acessíveis, de extrema qualidade e bom gosto. Tudo sempre muito bem organizado. A 
mesma ideia de organização que se observa noutros espaços (aeroporto, estação ferroviária, 
rodoviária, lojas, fábricas...). Os ateliês, que tanto chamam nossa atenção, por não termos em 
nossa experiência brasileira nas escolas públicas em geral, não são apenas lugares físicos, mas 
ambientes que potencializam a capacidade expressiva das crianças por meio da oferta de muitos 
materiais com os quais podem se aproximar do conhecimento por meio da exploração e da 
pesquisa.

Concluo que tive contato com uma realidade que extrapola tudo o que havia lido. A experiência 
sensorial e concreta de ser recebida nas creches e escolas com extrema educação, beleza e 
respeito foi uma experiência altamente educativa. Experimentei que o espaço e todos são 
educadores, todos participam solidária e horizontalmente se tornam corresponsáveis, acolhendo 
a criança, suas interações e pesquisas. Todos participam, educam e são educadores de todos, em 
interação e como cidadãos. 
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Ana Leticia da Costa Praia - Universidade Federal do Pará 
Dalízia Amaral Cruz - Universidade Federal do Pará 
 

Comunicação Oral 

As atividades de extensão aqui descritas foram realizadas ao longo do ano de 2019 em um dos 
reconhecidos projetos de extensão do curso de Serviço Social da Universidade Federal do Pará, 
o Projeto EKOA: Formando educadores e técnicos para a construção de projetos de vida com 
crianças e adolescentes, tendo como objetivo promover a formação continuada de educadores, 
técnicos e gestores de centros de referência em assistência social e instituições de acolhimento 



para o domínio das bases teóricas e metodológicas que podem orientar intervenções com 
crianças e adolescentes nesses contextos específicos nos municípios da Região Metropolitana de 
Belém (Belém, Ananindeua, Marituba, Santa Izabel). Por meio de Encontros Formativos, o projeto 
buscou difundir informações, propiciar vivências e estimular reflexões acerca de conhecimentos 
e práticas relacionados à proteção social especial na esfera da Alta Complexidade do SUAS, 
assim como, apoiar políticas de proteção social básica de crianças e adolescentes. Visando a 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, os encontros estimularam reflexão sobre a 
atuação nestes espaços, na medida em que foram abordados conteúdos, informações e 
conhecimentos referentes aos serviços de acolhimento e a rede de proteção da criança e do 
adolescente. Todos os encontros foram mediados por diferentes profissionais e pesquisadores 
que atuavam como coordenadores e colaboradores do projeto, formando assim uma equipe 
multiprofissional e interdisciplinar. 
 
Promover a formação continuada de educadores, técnicos, gestores de centros de referência em 
assistência social e instituições de acolhimento para o domínio das bases teóricas e 
metodológicas que podem orientar intervenções com crianças e adolescentes nesses contextos. 
 
A metodologia do projeto seguiu as dinâmicas que envolveram a formação profissional 
continuada, com destaque para a realização sistemática de oficinas sócio pedagógicas, palestras, 
vídeo-debates e seminários. Foram realizadas duas edições do curso, a primeira voltada para a 
formação continuada de técnicos e educadores das instituições de acolhimento e a segunda 
edição voltada para técnicos e educadores do CRAS, cada curso contando com 08 encontros 
formativos. As oficinas socio-pedagógicas foram desenvolvidas com base na metodologia do 
Caderno Pedagógico (Lamarão e Amaral, 2007) e envolveram três dimensões: informativa, que 
teve como objetivo introduzir uma discussão com os participantes sobre conteúdos, 
informações e conhecimentos referentes às temáticas relacionadas à família, à infância, à 
adolescência, aos direitos, às medidas de proteção e aos elementos básicos para a construção de 
projetos de vida; vivencial, que teve como objetivo trabalhar a vivência dos participantes com 
vista ao desenvolvimento da sociabilidade e criatividade; e reflexiva, que estimulou os 
participantes a realizarem um processo de reflexão que envolveu o resgate de suas memórias da 
infância, adolescência, adultez e trajetória profissional. Foram realizados 16 encontros formativos 
que versaram sobre temas importantes para a qualidade de atuação de educadores, técnicos e 
servidores tanto dos serviços de acolhimento como do CRAS, tais como: Política Pública de 
Assistência Social; O Sistema Único de Assistência Social – SUAS; Desenvolvimento Humano; O 
Papel dos Educadores e Técnicos nos Serviços de Acolhimento; A Relação entre Educadores, 
Crianças e Adolescentes; Vínculo afetivo no Acolhimento Institucional; Construção de Projetos 
de Vida com Crianças e Adolescentes; Projetos de Vida. Cada encontro foi mediado por um 
colaborador do projeto e pesquisador do tema escolhido. 
 
A avaliação preliminar do projeto foi realizada de forma sistemática e processual durante todo o 
processo de implantação e desenvolvimento das atividades, ou seja, ao término de cada encontro 
foi realizada a avaliação parcial dos resultados obtidos. O projeto EKOA realizou no ano de 2019 
um total de 20 atividades, sendo: encontros, reuniões, visitas institucionais e devolutiva das 



oficinas realizadas nas instituições. O projeto atingiu um público de 618 pessoas entre 
servidores, técnicos e docentes da UFPA. Os encontros formativos foram realizados na 
universidade, atendendo a um público composto, em sua maioria, por técnicos e educadores dos 
serviços de acolhimento. O Projeto EKOA, em 2019, alcançou 30 instituições parceiras, 
distribuídas em sete municípios do estado do Pará, contribuindo ativamente para a realização 
dos encontros. Concluiu-se que o projeto conseguiu alcançar seus objetivos, pois estimulou os 
profissionais com diversas funções nesses contextos específicos a reverem suas práticas 
criticamente e a redefinirem seus papeis e apontar outros novos, que fossem mais sensíveis ao 
compromisso com a garantia do desenvolvimento integral da criança. 
 
O Projeto EKOA fomentou um processo de formação por meio de encontros formativos, 
favorecendo a consolidação de um ambiente protetivo nos espaços de acolhimento, dirigindo-se 
aos agentes que compõem este contexto específico, tais como, educadores, gestores, técnicos. 
Tais atividades contribuíram com a qualidade dos serviços, a criação de diferentes estratégias de 
atendimento com o público das instituições de acolhimento e a construção de projetos de vida 
de crianças e adolescentes.

Keywords: Infância; Adolescência; Formação; Direitos; Projetos de vida
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Lígia Negrão Costa Taborda - Universidade Federal do Pará 
 

Comunicação Oral 

As redes de apoio social compreendem um conjunto de sistemas e de pessoas significativas que 
estruturam as relações de cada indivíduo e constituem elementos fundamentais para que os 
sujeitos obtenham recursos para um desenvolvimento saudável e adaptado à sua cultura. A 
primeira formação de rede de apoio tende ocorrer no contexto familiar. Posteriormente, as 
redes se estendem para a família extensa, amigos, professores, vizinhança e outros contextos. As 
crianças que vivenciam o acolhimento institucional são retiradas do seu ambiente familiar e 
adentram em um novo ambiente físico, social e relacional, podendo apresentar rupturas e 
mudanças nos relacionamentos. Desta forma, a rede de apoio social e afetiva das crianças 
acolhidas é fundamental tanto para o processo de adaptação a situações de estresse e 



suscetibilidade a distúrbios físicos e emocionais, como para o aumento da competência 
individual, da autoestima e da autoeficácia, possibilitando que o serviço de acolhimento se torne 
um espaço seguro e protetivo. Somando-se a isso, conhecer e fortalecer as redes de apoio social 
da criança e suas vinculações afetivas é fundamental para uma reintegração familiar bem sucedida. 
 
Conhecer a rede de apoio de crianças em acolhimento institucional, a partir da perspectiva das 
crianças. 
 
Fizeram parte do estudo oito crianças na faixa etária de quatro a dez anos que estavam em 
situação de acolhimento institucional no período entre setembro de 2018 e abril de 2019. O 
estudo foi realizado em uma instituição de acolhimento infantil que funciona na modalidade 
abrigo institucional, na Região norte do Brasil. Para a caracterização sociodemográfica foi 
utilizado o Questionário de Caracterização das Crianças, criado a partir do estudo realizado por 
Weber e Kossobudzki (1996) e adaptado por Cavalcante (2008), preenchido com dados dos 
prontuários das crianças. O Mapa dos Cinco Campos foi aplicado com as crianças para a coleta 
dos dados qualitativos referentes à rede de apoio social das mesmas. O Mapa foi subdividido em 
cinco campos: Família, Abrigo, Escola, Contatos Formais (Igreja, Conselho Tutelar, Clube, etc.) e 
Amigos. Na aplicação do instrumento, foi solicitado ao participante que colocasse as pessoas que 
faziam parte da sua vida em cada um dos campos, de acordo com a satisfação que o participante 
apresentava em relação àquele relacionamento, de modo que as pessoas que despertavam afeto 
positivo eram colocadas mais próximas ao centro e as que despertavam afeto negativo eram 
localizadas mais afastadas do centro. Após a elaboração do Mapa, foram realizadas duas perguntas 
para as crianças, a saber: 1) “Com qual dessas pessoas que você citou no Mapa você mais pode 
contar?” e 2) “Que tipo de apoio ela lhe dá?”. Os dados do formulário serviram para 
caracterização sociodemográfica das crianças. Já os dados referentes ao Mapa dos Cinco Campo 
foram organizados em tabelas para visualizar a composição da rede de apoio social de cada 
criança e os dados da entrevista foram avaliados de forma qualitativa. 
 
A figura da genitora aparece no nível mais alto do mapa para a maioria das crianças, em 
contrapartida, a figura do genitor é quase ausente nas representações. A família extensa é 
amplamente representada, na figura de primos, tios, avós, namorado da mãe. Todas as crianças 
que possuíam irmãos na instituição os inseriram em seu mapa e nos níveis mais altos, que 
apontam uma proximidade na relação. Dentre os membros da instituição inseridos no mapa há 
presença de profissionais desde os responsáveis por cuidados básicos até a coordenação, que em 
sua maioria foram inseridas em posições que indicam relações de proximidade. Percebeu-se a 
presença de relações negativas com os membros da escola no mapa e na verbalização da maioria 
das crianças. 
 
A pesquisa destacou que as redes de apoio das crianças compõem-se de diferentes atores, como 
a família de origem e extensa, amigos e profissionais da escola e os atuantes do serviço de 
acolhimento. Essas relações podem ser fundamentais para o auxílio das crianças no seu período 
de acolhimento e no enfrentamento de suas adversidades e constitui fator necessário para uma 
reintegração familiar bem sucedida. Conhecer as redes de apoio, a partir das perspectivas das 



crianças, e fortalecer os vínculos são fatores que devem ser abordados nos programas de 
reintegração familiar.

Keywords: criança institucionalizada; interação social; institucionalização

VSLBEC-19440 - Brincadeiras de Crianças em Acolhimento Institucional 
Celina Maria Colino Magalhães - Universidade Federal do Pará 
Janari da Silva Pedroso - Universidade Federal do Pará 
 

Comunicação Oral 

O encaminhamento, o acolhimento e o cuidado de crianças em ambiente institucional são cada 
vez mais presentes, especialmente no denominado “Terceiro Mundo”, onde alternativas de 
cuidado infantil como a colocação em instituições residenciais por vezes estão em dissonância 
com a realidade econômica, política e cultural de alguns países. Entendemos que o ambiente do 
abrigo pode ser configurado como um contexto de falha ambiental, isto é, um local que pode 
dificultar a possibilidade de a criança se desenvolver saudavelmente (Winnicott, 1987/2006) 
quando existem problemas que assegurem um cuidado satisfatório. Contudo, não pode ser 
desconsiderada a potencialidade que as instituições de acolhimento infantil podem promover 
para um bom desenvolvimento destas crianças. Dessa forma, a significativa recorrência que o 
papel da institucionalização assumiu com o passar dos anos reforça a necessidade da temática 
ser colocada em debate constantemente, a fim de se construir um pensamento reflexivo e 
crítico acerca da amplitude de suas influências no desenvolvimento infantil (Orionte & Souza, 
2005; Lima, Pedroso, Cruz, & Aguiar, 2016) 
 
Investigamos as percepções de crianças em acolhimento, por meio de suas verbalizações durante 
brincadeiras com uma maquete que representa a instituição. Importa compreender o processo 
de institucionalização que elas vivenciam e suas possíveis implicações, em relação ao 
conhecimento sobre a instituição, educadores e parceiros de referência. 
 
Participantes Amostra de conveniência de seis crianças, sendo cinco meninas e um menino, na 
faixa etária de cinco a sete anos.Instrumentos Foi produzida uma maquete e adicionados 
bonecos de pano e brinquedos para estimular as brincadeiras que representasse a relação da 
criança na instituição. A maquete reproduzia os dormitórios, barracão, a parte externa e as 
pessoas existentes. A sessão de brincadeira foi realizada numa instituição de acolhimento infantil, 
cuja localização está na periferia de uma cidade do Estado do Pará, em uma das salas 
disponibilizadas pela referida instituição.Foram realizadas quatro sessões gravadas 
individualmente com cada criança, cuja duração era de 30 min. No início da primeira sessão, 
buscamos verificar o conhecimento dos participantes acerca do que a maquete representava, e, 
em seguida, eram lhes foram apresentados os brinquedos, os quais foram escolhidos de maneira 
livre e espontânea. As sessões foram planejadas de modo a não interferirem nas atividades 
cotidianas do abrigo. Foi utilizada máquina filmadora para a captura das imagens das crianças nas 
atividades de brincadeira e para as transcrições de suas respectivas verbalizações. Tais 



transcrições foram colocadas em itálico para se diferenciar das falas dos pesquisadores, as quais 
permaneceram em fonte normal.ProcedimentoA coleta de dados ocorreu por meio da 
realização de um experimento com uma maquete, a qual visava, por meio da ludicidade, estimular 
nas crianças a verbalização de suas experiências sobre suas percepções acerca do abrigo e da 
vida. As sessões de brincadeira foram transcritas para análise temática.Análise dos dadosUsamos 
a análise de conteúdo de Bardin com a criação de duas categorias temáticas: as relações das 
crianças com a maquete, os bonecos e os objetos; e as percepções das crianças no brincar. As 
categorias se sustentavam nas verbalizações das crianças articulada com a literatura 
psicodinâmica que discutem o universo lúdico da infância, as variações que no contexto do 
abrigo aparece a função do brincar. 
 
As relações das crianças com a maquete, os bonecos e os objetos, propomo-nos a investigar a 
percepção das crianças em relação à maquete que representa o abrigo; os bonecos, podem 
representar suas famílias, os cuidadores e as demais crianças; e os principais objetos significativos. 
A maneira como as crianças brincaram revelou uma semelhança em todas elas: aparecia algo 
familiar em suas experiências de vida, a maquete era percebida como um “lar”, isto é, como um 
lugar em que podiam expressar suas criatividades livremente. Tal aspecto em comum aponta que, 
apesar das rotinas que devem ser seguidas no abrigo, este emergiu em alguns momentos nas 
brincadeiras como um lugar de liberdade, no qual podiam imprimir uma parte de suas 
subjetividades e, assim, moldar o ambiente, cada qual a seu modo e dentro de suas possibilidades. 
Tal elaboração condiz com modelo de abrigo preocupado com o desenvolvimento emocional e 
social defendido por Siqueira (2012), cujo ambiente com regras e limites é comprometido com o 
cuidar, de maneira que a criança confie e veja nele um lugar bom para poder viver.As percepções 
das crianças no brincar, compreende os tipos de brincadeiras que emergiram significativamente 
durante as sessões. A brincadeira de fazer comida e/ou comer foi escolhida com maior 
frequência pelas crianças. Esta brincadeira retrata a dinâmica do abrigo e sua rotina, pois esse é o 
horário no qual as crianças maiores têm contato com as crianças menores, e estas acabam por 
ajudar os cuidadores com a sua alimentação e manutenção. Essa repetição caracteriza o aspecto 
afetivo da brincadeira, o qual reside na possibilidade de oferecer para a criança a oportunidade 
de se conhecer melhor, bem como de encontrar, nos outros, atitudes e habilidades que lhe 
causem admiração (Siqueira, 2012).A partir dessa interação, podemos observar a evolução do 
brincar enquanto atividade solitária para o brincar compartilhado, da qual emergirão os 
primeiros laços de amizade (Winnicott, 1975). Desse modo, as crianças tendem a representar 
um ambiente suficientemente bom e facilitador, umas às outras, uma vez que, de certa forma, 
acabam por exercer as funções de holding e handling, entre si. Assim, a atividade de comer se 
transforma, aqui, em uma forma de ato criador e mantenedor dos vínculos afetivos (Winnicott, 
2006; 2001). 
 
O estudo forneceu indícios para entendermos as construções simbólicas, realizadas pelas 
crianças sobre o seu processo de acolhimento.O abrigo pode desempenhar o papel de ambiente 
facilitador do desenvolvimento. Isso aparece quando as crianças identificam nos educadores o 
atendimento de suas necessidades das crianças. O cuidado é um holding afetuoso e significativo, 



que facilita a criatividade, a elaboração imaginativa das vivências boas e ruins, a criação de uma 
realidade compartilhada com a interação e participação em um mundo cultural.

Keywords: acolhimento, crianças, brincadeiras

VSLBEC-20160 - POBREZA E QUALIDADE DE VIDA NA INFÂNCIA EM 
PORTUGAL E NO BRASIL — DOIS ESTUDOS EXPLORATÓRIOS 
Paula Cristina Martins - Universidade do Minho 
Marlene Daroz - Universidade Federal do Paraná 
 

Comunicação Oral 

O construto da qualidade de vida (QV) tem sido amplamente estudado nas últimas décadas, sob 
diferentes perspetivas, que exploram a sua natureza, correlatos e impacto funcional. A qualidade 
de vida das crianças pela singularidade da sua expressão e impacto desenvolvimental tem vindo a 
merecer particular atenção, especialmente em situação de vulnerabilidade acrescida, como é 
caso da desvantagem socioeconómica. Esta comunicação pretende discutir os resultados de dois 
estudos sobre qualidade de vida em crianças pobres, realizados em Portugal e no Brasil, assim 
como os desafios que colocam a esta linha de investigação. 
 
o Avaliar a perceção da qualidade de vida de crianças em situação de desvantagem 
socioeconómica; o Confrontar os resultados dos dois estudos; o Discutir as implicações das 
pesquisas filiadas nestes estudos. 
 
Estudo português:oParticipantes: 71 crianças, de 8-12 anos, de famílias beneficiárias do 
Rendimento Social de Inserção, na zona metropolitana do Porto; o Instrumento: Kidscreen-52 
(Gaspar & Matos, 2008).Estudo brasileiro:oParticipantes: 53 crianças, de 8-10 anos, de famílias 
beneficiárias do Programa Bolsa Família, em Curitiba; o Instrumento: Kidscreen-52 (Guedes & 
Guedes, 2011). 
 
Em ambos os estudos, as respostas dos participantes indicam, genericamente, bons níveis de QV, 
não se confirmando a hipótese de que a qualidade de vida de crianças em situação de 
vulnerabilidade é afetada negativamente. Em Portugal, com a exceção da dimensão “Questões 
Económicas”, os níveis de QV são mesmo superiores aos da população de referência. Observa-
se ainda tendência de diminuição da perceção de qualidade de vida com a idade. 
 
Os estudos sobre a QV percebida pelas crianças devem ter em consideração a validação dos 
instrumentos para populações específicas, ponderando-se a sua adequação desenvolvimental 
deste construto e as implicações na sua interpretação.

Keywords: Qualidade de vida; Crianças; Pobreza; Bem-estar; Avaliação psicológica.
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VSLBEC-70885 - Participação de crianças na reinvenção dos espaços públicos 
em que se movem 
Ana Sofia Oliveira da Silva - Universidade do Minho 
 

Comunicação Oral 

Infância e crianças existiram desde sempre, contudo, hoje em dia são-lhes reconhecidos um 
interesse e uma importância que nem sempre se verificaram. O surgimento de documentos tão 
importantes como a Convenção sobre os Direitos das Crianças provocou alterações 
significativas no entendimento das crianças por parte da sociedade, que passaram de um estatuto 
sem direitos, para um onde se lhes reconhecem os direitos de proteção, provisão e participação. 
No entanto, destes três grupos, o direito de participação aparenta pertencer mais ao domínio do 
discurso político do que ao domínio da ação (Araújo e Fernandes, 2016). O nosso trabalho, 
norteado pela linha de pensamento da sociologia da infância, que vê a infância como uma fase 
que vale por si própria, que considera as crianças como atores sociais com ‘direito à voz’ e que 
reconhece que elas possuem pensamento e cultura particulares, assenta numa investigação que 
tenciona promover este direito. É nosso propósito envolver ativamente um grupo de crianças no 
processo de reinvenção dos espaços públicos em que se movem. Deste modo procuramos 
contrariar a tendência generalizada onde o planeamento dos espaços urbanos é 
fundamentalmente projetado pelos adultos, que idealizam os espaços e atribuem funções 
próprias aos equipamentos sem atenderem a criatividade, a imaginação e a espontaneidade 
específicas da infância (Arruda e Müller, 2010). 
 
No que concerne aos objetivos do nosso estudo, reputamos como objetivo principal o de 
“Envolver ativamente as crianças no processo de reinvenção dos espaços públicos em que se 
movem.”, no quadro teórico da sociologia da infância, que defende o pressuposto da criança 
enquanto sujeito ativo de direitos. 
 
A nossa pesquisa apoia-se em opções metodológicas que sustentam a imagem da criança 
enquanto sujeito ativo de direitos e em estratégias metodológicas que nos permitam alcançar os 
objetivos estabelecidos. Assim, consideramos o paradigma crítico e em específico o método 
investigação participativa, assente no pressuposto de que os processos de construção de 



conhecimento sobre a infância devem envolver as crianças, considerando-se o processo, não 
meramente enquanto momento de recolha de dados, mas essencialmente enquanto processo de 
transformação. No que concerne às técnicas de recolha de informação, e dado que já iniciamos o 
nosso trabalho de campo, avançamos que, até ao momento, utilizamos as seguintes técnicas: 
grupo-focal, visitas à freguesia, fotografias, vídeos e a observação participante. Numa fase 
posterior, intentamos dialogar com o grupo de crianças sobre as diferentes técnicas de recolha 
de informação existentes e perceber quais são aquelas que os parceiros envolvidos no projeto 
consideram mais adequadas ou mais exequíveis. 
 
Até ao momento, conseguimos recolher dados com dois grupos de trabalho, um composto por 
crianças do pré-escolar e outro por crianças a frequentar o ATL. Os nossos primeiros passos 
foram explicar o nosso trabalho, informar as crianças sobre as nossas intenções e pedir o 
consentimento informado. Seguidamente, discutimos a freguesia em análise, onde se perguntou 
aos parceiros: a) Como se chama o sítio onde fica o infantário?; b) Que sítios há na freguesia 
para visitar?; c) Costumam passear pela freguesia?; d) Costumam passear sozinhos?; e) Com 
quem costumam passear?; f) Como se deslocam?; g) Que sítio mais gostam na freguesia?; h) Que 
sítios gostariam que ali houvesse?. Numa fase posterior fizemos dois passeios onde as crianças 
tiraram fotografias ao que iam achando relevante, enquanto nós filmávamos as suas intervenções. 
Assim que nos for possível, retomaremos as sessões e continuaremos a percorrer o caminho já 
iniciado,  analisando com o grupo de crianças os dados já conseguidos, prosseguindo a discussão 
sobre os espaços públicos da freguesia e delineando conjuntamente os passos seguintes da 
investigação, procurando desta forma alcançar o nosso objetivo principal, envolver ativa e 
verdadeiramente as crianças no processo de reinvenção dos espaços públicos em que se movem. 
 
Este trabalho tem como foco promover a participação ativa das crianças em aspetos que lhes 
são efetivamente respeitantes, como é o caso dos espaços públicos em que elas se movem, 
demonstrando assim que este é um grupo verdadeiramente capaz de contribuir para as questões 
que lhes dizem respeito.

Keywords: Crianças; Direitos; Espaço público; Participação

VSLBEC-22534 - Infância e cidade pequena: Questões para uma investigação 
Joelma Andreão de Cerqueira - Universidade Federal de Minas Gerais 
Levindo Diniz Carvalho - Universidade Federal de Minas Gerais 
 
Comunicação Oral 

A presente proposta parte da pesquisa “A cidade de Alegre a 1 metro de altura: Infâncias e 
espaço público na perspectiva de crianças”, que tem como objetivo analisar as formas pelas quais 
as crianças se apropriam, participam e circulam nos espaços públicos em uma cidade pequena no 
Brasil. Tendo em vista a diversidade de infâncias e as formas pelas quais as crianças interagem e 
apreendem o mundo, que busca  compreender as experiências vividas pelas crianças nas cidades 
pequenas, que representam 90% dos municípios brasileiros.O interesse em estudos que 
relacionam crianças e cidades tem grande relevância no âmbito dos chamados Childhood 



Studies, mas, em sua maioria, parte das experiências das crianças que vivem em metrópoles, o 
que aponta a necessidade de estudos voltados para outros contextos urbanos. Nesse trabalho 
será apresentado o processo de construção do problema da pesquisa e questões que irão 
sustentar a análise dos dados, como também alguns apontamentos sobre os estudos com 
crianças em contexto urbanos peculiares como o das cidades pequenas. 
 
Analisar como as crianças se apropriam, participam e circulam nos espaços públicos em uma 
cidade pequena no Brasil. Pretende-se, ao compreender as infâncias e suas experiências urbanas, 
cotejar elementos entre os campos dos estudos urbanos e dos estudos da infância. 
 
Foi realizada uma revisão de literatura do campo dos estudos da infância e dos estudos urbanos. 
Tal exercício almejou compor a base teórica e os pressupostos conceituais do projeto, que 
relacionam infâncias, crianças e cidades (CHRISTENSEN; O`BRIEN, 2003; MÜLLER, NUNES 
2014; LOPES, FERNANDES, 2018; AITKEN, 2018), em especial aspectos relacionados à 
participação infantil nas cidades (TONUCCI, 2005; CARVALHO, GOUVEA, 2019), mobilidade 
(HORTON et al., 2014; MÜLLER, 2018) e apropriação dos espaços públicos pelas crianças 
(ANDERSSOM et al, 2020). No levantamento sistemático das publicações foi possível observar 
que a maioria dos trabalhos retrata as crianças que vivem em grandes cidades, ainda que alguns 
não dêem ênfase a essa característica. Uma hipótese a ser explorada por esse trabalho é a de 
que o campo de pesquisas sobre infância e cidade venha se constituindo a partir de pesquisas em 
metrópoles ou grandes cidades. A partir do levantamento realizado prevê-se, como segunda 
etapa, a realização de um trabalho de campo com crianças da Cidade de Alegre, uma cidade de 
30 mil habitantes na região sudeste do Brasil. Serão utilizados métodos participativos e visuais, 
tais como fotografia, filmagem, desenho e cartografia. A definição do grupo que participará da 
pesquisa se dará a partir da identificação e aproximação de grupos de crianças que circulam de 
forma autônoma pelos espaços públicos da cidade. Por se tratar de uma pesquisa de perspectiva 
etnográfica, os locais da cidade investigados serão definidos pelas crianças no decorrer do 
trabalho, serão elas a guiar e apresentar os diferentes espaços da cidade a partir de suas 
experiências cotidianas. A intenção é construir com as crianças, a partir de suas escalas e olhares, 
um mapa da cidade de Alegre que permita identificar as diferentes nuances presentes nos 
espaços da cidade e seus usos. 
 
Como primeiros resultados tematizamos a questão da mobilidade das crianças e as diferentes 
formas pelas quais crianças se deslocam na cidade, construindo significados e memórias através 
das experiências nos lugares e espaços, contribuindo para construir e compreender sua biografia 
pessoal (MÜLLER, 2018). Aliado a isso, apontamos a necessidade de estudos em diferentes 
contextos que considerem as diversas inclusões e exclusões que marcam as experiências das 
crianças como pedestres na cidade, considerando os marcadores de idade, sexo, classe, etnia, 
deficiência, família e amizade (HORTON et al., 2014). Alguns estudos apontaram, ainda, modos de 
como as crianças participam e se apropriam dos espaços das cidades (FERNANDES, 1979; 
TREVISAN, 2014; LANSKY, 2012; CAMPOS, 2019). No contexto das cidades pequenas a 
participação e a apropriação foram temas centrais, discutindo principalmente as formas que as 
crianças se fazem presentes nos diferentes espaços da cidade através de variadas formas de 



utilização dos espaços públicos, dando-lhe novos significados (SANTOS; SILVA, 2015; GEMINO, 
2018). Cabe ressaltar ainda trabalhos que relacionam a infância, educação e cidade (CARVALHO, 
2013; CAMPOS, 2019), que colaboram para compreensão da cidade como um espaço de 
aprendizagem através das experiências cotidianas das crianças. Por fim, reafirmamos a 
necessidade de estudos endereçados à relação das crianças com as cidades pequenas para que 
seja possível analisar a especificidade desse contexto, bem como apontar possíveis 
tensionamentos com pesquisas relacionadas às crianças nas grandes cidades. 
 
Os resultados preliminares indicam a necessidade de se ampliar os estudos sobre as crianças nas 
cidades pequenas. A compreensão pelas crianças que vivem em cidades pequenas, das formas de 
participação e circulação pelo espaço urbano, inspira esse trabalho, compondo uma analise em 
dupla escala, a perspectiva infantil “a um metro de altura” e a escala urbana em cidades pequenas, 
onde o deslocamento, a interação e agência infantil assumem contornos peculiares a serem 
decifrados.
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Comunicação Oral 

Esta investigação de natureza exploratória dedicou-se a perceber as potencialidades evidenciadas 
quando crianças e adultos se encontraram em interação com a Natureza no contexto educativo 
do projeto da Escola da Floresta (EF) Bloom, em Sintra, Portugal. O interesse em realizar esta 
pesquisa nasceu da minha trajetória pessoal e profissional e foi possível também graças a minha 
condição de educador no referido projeto. A pesquisa foi realizada entre os meses de outubro e 
dezembro de 2018 e teve como foco analisar as experiências vividas por crianças e educadoras 
na/para/com e pela Natureza. Estas quatro preposições servem a este debate como forma de 
buscar as relações que as práticas educativas podem assumir quando postas junto a Natureza 
como sujeito ou como ambiente, ela sendo um não deixa de ser outro. As preposições “na” e 
“para” indicam lugar e finalidade, enquanto que as preposições “com” e “pela” indicam 
companhia e uma posição ativa (que vem de alguém), indicando que tais práticas advém da 
Natureza. Apoiado na tese do desemparedamento da infância (Tiriba, 2018), foi possível analisar 
as potencialidades das vivências no projeto partindo da perceção da Natureza como sujeito de 
direitos e do conceito de Educação pela Natureza. 
 
Natureza e direitos: Leopold (2008), Bieman (2018); infância e natureza: Tiriba (2018) e Piorski 
(2016); educação e natureza: Cornell (1997 e 2008), Massey (s/d), Bilton et al (2017) e Louv 
(2014 e 2016); investigações com crianças: Christensen e James (2005), Borba (2005), entre 
outros. 
 



A etnografia serviu de inspiração para a realização deste trabalho, pois foi por meio da 
aproximação direta dos sujeitos da realidade estudada que se desenhou a investigação de 
natureza exploratória. Foram realizadas observações e entrevistas informais com 44 crianças e 6 
adultos. O objetivo das entrevistas foi o de buscar o que as crianças e os adultos estavam a 
sentir, a aprender e a desenvolver naquele instante de contacto com a Natureza.  Questões 
centrais da pesquisa apoiaram-se em torno de perguntas-chave construídas ao longo do campo: 
“o que é que a Natureza te ensina?” e “o que é que tu aprendes com a Natureza?”. As análises 
foram construídas a partir da expansão das notas de campo e da interpretação de cada 
entrevista, buscou-se cotejar as reflexões suscitadas pelo campo no quadro teórico construído.  
Pesquisar com crianças na natureza, na condição de educador, foi ao mesmo tempo, brincar para 
aprender e investigar para ensinar. Assume destaque ainda a análise de desenhos das crianças 
como metáforas visuais (Stacciolli, 2011) e modos de apreensão de suas experiências no projeto. 
Foi sobretudo no campo dos afetos criado pelo brincar e desenhar com as crianças que a força 
dos diálogos e das imagens coletadas compuseram a potência (e a poética) deste trabalho. Sem, 
contudo, ignorar as implicações éticas inerentes à pesquisa com crianças. 
 
As análises aqui propostas elucidam como estas determinadas práticas educativas permitiram 
uma educação inclusiva, convocando as crianças para uma reconexão com a Natureza e 
promovendo competências socioemocionais que, no atual contexto dos sistemas educativos, 
estão distantes de serem desenvolvidas com plenitude em ambientes emparedados. Assim, os 
dados da pesquisa ilustram como a Natureza age, educa, provoca, inspira, move e transforma as 
práticas educativas. As análises dos dados gerados pelo campo foram organizados em três eixos 
que serão aqui apresentados: No primeiro eixo a Educação dos/pelos sentidos, busca-se as 
potencialidades da Natureza para a compreensão, não apenas dos sentidos fisiológicos do corpo, 
mas também dos sentidos que carregam a aprendizagem ao ar livre. O segundo eixo analisado, 
aborda as práticas educativas como ponte entre a floresta e a escola. A característica da EF 
Bloom permitiu-nos perceber que há diversas potencialidades quando as crianças se deslocam da 
escola até um parque natural e, também, quando dentro dos muros de uma escola, que possui 
uma grande área exterior, é possível dinamizar diversas práticas educativas, entretanto, quem faz 
esta ponte é a educadora, mas não só, pois as crianças estão inseridas também nesta construção. 
Por fim, o último eixo construído e abordado foi a respeito das práticas inclusivas na natureza, 
onde procurou-se trabalhar o tema da inclusão, por meio da observação de três casos em que 
crianças com necessidades educativas especiais e suas interações na e com a floresta. Portanto, 
alinhamos com Tiriba (2018) quando nos convoca para redesenhar os caminhos do conhecer, 
respeitar os desejos do corpo, ensinar-aprender a democracia, reconectarmo-nos com a 
Natureza e dizer não ao consumismo e ao desperdício. Princípios estes basilares para uma 
educação desemparedada e, sobretudo, necessários às boas práticas educativas na/pra/com/pela 
Natureza. 
 
A análise das experiências de adultos e crianças na e pela natureza, marcada por relações de 
afeto, curiosidade e desafios nos permite concluir que  o desemparedamento da educação de 
infância gera práticas educativas sensíveis que colaboram no desenvolvimento socioemocional e 
cognitivo das crianças.
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Comunicação Oral 

O BrincaCidade é um movimento comprometido com uma cidade educadora, viva que prioriza a 
infância. Entendendo a educação também para além da escola, nos espaços, territórios, nos 
encontros e nas relações. Compreendemos a educação como uma responsabilidade coletiva, que 
passa por cada indivíduo e também pelos poderes públicos e esferas privadas. Nossas ações 
partem da premissa que a convivência com as crianças possibilita a ampliação do nosso olhar 
sobre nós mesmos e nos aproxima de uma outra forma de enxergar e vivenciar a cidade. A nossa 
maneira de tornar isso possível é por meio dos encontros, trocas de experiências e saberes, 
construindo juntos uma cidade mais inclusiva e acolhedora para todos. 
 
Promover investimento social direcionado para práticas educativas que encaminhem a 
constituição do território como espaço de aprendizagem dentro dos parâmetros de uma Cidade 
Educadora, com base nos estudos publicados Centro de Referências de Educação Integral e 
Portal Aprendiz, acerca dos conceitos de cidade educadora e territórios educativos. 
 
Conectamos as comunidades, os territórios e os equipamentos sócioculturais por meio de 
encontros em diversos formatos. Incentivamos o investimento social direcionado a práticas 
educativas que encaminhem a constituição do território como espaço de aprendizagem dentro 
dos parâmetros de uma Cidade Educadora. Buscamos a sensibilização de cada cidadão, 
independente do papel social que ocupa, para uma apropriação de responsabilidade que parte do 
indivíduo e transborda para o coletivo. Para tanto, realizamos rodas de conversa, encontros em 



espaços públicos, palestras, workshops, consultorias, mediação, facilitação de grupos com o 
objetivo de compartilhar saberes, trocar experiência e construir juntos uma cidade mais inclusiva 
e acolhedora para todos. Os estudos teóricos que embasam nossas construções encontram-se 
nas publicações do Centro de Referências de Educação Integral, do Portal Aprendiz, além das 
publicações de SANTOS, acerca do conceito de território, MOREIRA, nos estudos da Geografia 
das Infâncias, GÓMEZ-GRANEL e VILLA, sobre a construção de Cidades Educadoras e 
SARMENTO, sobre as cidades e a potenciação da cidadania para as infâncias. 
 
Nossa atuação inicia-se em 2015, com o projeto "Encontros na Praça", na Cidade das Artes, Rio 
de Janeiro, onde realizamos as seguintes iniciativas: Cine-conversa com a exibição de filme 
seguido de roda de conversa com objetivo de reunir pessoas interessadas em refletir sobre um 
olhar mais respeitoso para as infâncias, o brincar, a aprendizagem e a educação.Encontros 
temáticos: "A criança e o direito à cidade", "A semana Mundial do brincar", "Raízes, cultura 
popular e cultura da infância"No Parque Municipal de Marapendi, Rio de Janeiro, em parceria 
com o Programa Criança e Natureza, do Instituto Alana, conduzimos o "III curso para 
mobilizadores de grupos Natureza em Família", fomentando mobilizadores para articulação local 
dos encontros em espaços públicos, contribuindo, assim, para as iniciativas e práticas 
comunitárias  de ocupação desses espaços na cidade.Em nosso 1º encontro reunimos 40 pessoas 
e no último, recebemos cerca de 300, indicando uma maior aderência ao Movimento 
BrincaCidade e aumento do público que passou a frequentar os espaços onde promovíamos os 
encontros, para além da nossa presença. 
 
Compreendemos o Movimento BrincaCidade como uma iniciativa que se propõe à sensibilização 
da sociedade para a educação como uma responsabilidade a ser compartilhada. Entendemos que 
coletivamente possamos construir saberes que nos encaminhem para boas práticas de cidadania 
que tornem a cidade um espaço mais acolhedor às infâncias e a todos.

Keywords: infâncias, cidade, territórios educativos
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Este trabalho refere-se a uma pesquisa de mestrado, que está sendo desenvolvida no programa 
de pós graduação em educação e busca investigar as políticas públicas da Educação Infantil e as 
relações para a Educação do Campo do Distrito Federal no contexto brasileiro.O conceito de 
Educação do Campo surgiu por meio da luta dos movimentos sociais do campo contra a 
situação de desigualdades sociais, econômicas que se traduzem também em desigualdades 
educacionais. Nesse sentido, o conceito de Educação do Campo transpassa a dicotomia rural/



urbana, trazendo o significado do campo como lugar de vida, educação, cultura e lazer. Assim 
como a Educação do Campo, a Educação Infantil é também marcada pela luta dos movimentos 
sociais. Essa etapa da educação básica, inserida na modalidade do campo, foi por muito tempo 
negligenciada pelas políticas educacionais, o que resultou em dificuldades de vão desde o acesso 
à matrícula, a falta de formação adequada dos profissionais da educação.Nessa perspectiva, esta 
pesquisa é uma reflexão a respeito das políticas públicas para a Educação Infantil do Campo, 
pensando a respeito dos processos educativos institucionalizados. Objetiva analisar a importância 
das políticas públicas no contexto educacional e suas contribuições para a Educação do Campo 
do Distrito Federal e sua relação com a realidade das escolas do campo. 
 
A pesquisa, que está em andamento, vem buscando observar a aplicabilidade e eficácia das 
políticas públicas para Educação Infantil do campo nas instituições educativas de São Sebastião 
(DF) , nas ações educativas, bem como a aceitabilidade dos professores no que se refere às 
mudanças propostas pelas políticas públicas. 
 
A pesquisa de natureza qualitativa, realizará uma pesquisa de campo, a partir da revisão 
bibliográfica, observação participante, registros em diário, entrevistas semi-estruturadas com 
professores e direção das instituições investigadas, análise de dados do Censo Escolar e da  
Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios  os quais possibilitarão conhecer os processos 
educativos destas instituições, observando como as políticas públicas afetam o trabalho 
pedagógico das Escolas do Campo do DF, a fim de contribuir para um melhor atendimento e 
refletir sobre a garantia dos direitos  das crianças da Educação Infantil que vivem no campo. 
 
Observa-se ao fazer a análise dos dados do Censo Escolar e PNAD que ainda faltam esforços 
por parte do poder público para a universalização do atendimento da Educação Infantil. Embora 
a legislação faça referência a multiplicidade das infâncias em nosso país e a garantia de uma 
educação de qualidade, ficam evidentes as discrepâncias entre o que está escrito e a realidade 
das escolas públicas. Se a realidade da Educação Infantil no geral, já não é a esperada em níveis de 
acesso e qualidade, a realidade da EI do campo, que foi por tanto tempo esquecida pelas políticas 
educacionais, é ainda inferior.  Ainda de acordo com a análise dos dados do Censo Escolar do 
DF(2019), percebe-se uma falha no que diz respeito ao acesso e à garantia do direito à educação 
das crianças pequenas que vivem no campo. Os dados analisados no decorrer da pesquisa 
revelam a importância do planejamento de ações que visem não somente a oferta de Educação 
Infantil no Campo, mas que garantam a qualidade do atendimento. 
 
Sem dúvidas houve muitos avanços nas políticas públicas para a Educação Infantil, porém a 
garantia legal da obrigatoriedade da Educação Infantil ( 4 e 5 anos) e as metas em prol da 
ampliação do atendimento em creches (0 a 3 anos) não asseguram a inclusão de todas as 
crianças pequenas. Embora o Estado amplie o acesso das crianças à Educação Infantil, não 
oferece a mesma educação para todas, deixando a desejar em níveis de acesso e parâmetros de 
qualidade.

Keywords: educação do campo, políticas públicas
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Comunicação Oral

As especificidades da educação infantil, as conquistas e desafios na cidade de Sorocaba/SP, desde 
meados do século XX, podem se revelar a partir das histórias de vida e identidades de 
profissionais que nela atuam, da dinâmica das relações que estabelecem em instituições de 
educação infantil e fora dela – verdadeiros patrimônios culturais, constituem cenários que 
guardam a história da educação da primeira infância no Brasil. Procuramos entender as 
possibilidades, ou não, de brincar e interagir. A partir desses caminhos, sejam individuais, coletivos 
ou institucionais, compreender o quanto as experiências brincantes estão presentes ou 
reprimidas, lutam, escapam, confirmam ou transgridem concepções latentes, expressas ou não, 
subtendidas dos contextos, de infância e de educação infantil.Questões condutoras deste 
trabalho de pesquisa pós-doutoral englobam o porquê e como acontecem as reflexões sobre a 
potencialidade do brincar nas práticas educacionais, em vista da luta por reconhecimento 
(HONNETH, 2003; HONNETH, 2009) e, consequentemente, pelo reconhecimento da educação 
infantil, da infância e da criança. E de que maneiras a educação superior – pesquisa, ensino e 
extensão - pode contribuir para tal? Com esta proposta argumenta-se uma educação 
emancipadora que vá ao encontro da construção da Pedagogia da Infância (BARBOSA, 2010), 
que considere a cultura infantil (FARIA, 1999) distinta da infantilização do educador infantil. 
 
Compreender que relação se estabelece entre as memórias e narrativas dos professores e 
demais profissionais da educação da primeira infância a respeito de brincadeiras e interações e a 
luta por reconhecimento da educação infantil, da infância e da criança como sujeito de direitos. 
 
Em abordagem qualitativa (MINAYO, 2004; MOROZ, M, GIANFLADONI, 2006; SAMPIERI, 
COLLADO & LUCIO, 2013), busca-se explorar acervo de fontes documentais, imagéticas e de 
artefatos do Centro de Educação Infantil, o CEI 43 “Profª Vera Lúcia Momesso Maldonado”, na 
cidade de Sorocaba/SP, que remetem a narrativa histórica do trabalho educativo com a primeira 
infância, e também como forma de abrir caminho às contribuições do vários sujeitos 
investigados, disparar a memória, as narrativas, as histórias de vida e reflexões que 
potencialmente apontem ao futuro, a fim de atender aos objetivos propostos a responder à 
questão central deste projeto. A própria pesquisadora se propõe a compor sua autobiografia 
para situar e situar-se no estudo, a partir de história de vida pessoal como educadora da infância 
na cidade de Sorocaba desde 1991, e Diretora de Escola de Educação Infantil na rede pública 
municipal de Sorocaba desde 1992, inclusive do CEI 43 – atualmente aposentada. Assim, também 
partilha do pensamento de que “uma pessoa pode reconhecer-se em todas as coisas, sendo, 
também, estas uma ‘variação’ dela própria” (Bertrand e Valois, 1994, p. 201 apud AMADO, 2013, p. 
63).As cinco professoras do CEI 43 ativas em 2020 foram convidadas a participar coletivamente 
com narrativas e a fornecer documentos, imagens e possíveis artefatos do CEI 43 que remetam 
a narrativa histórica do trabalho educativo com a primeira infância.De cada forma de 
participação na pesquisa, temos em mente que “O que guardamos dentro de nós não é real, mas 
a sua representação simbólica. É ela que volta ao mundo, que re-apresenta o real, pela linguagem, 
que se estabelece com palavras, gestos, cores, formas.” (MARTINS, 1996)Foi convidada uma das 
professoras aposentadas, com maior tempo de serviço no CEI 43, para conceder entrevista 



semiestruturada, imagens e narrativas, a fim de pesquisar e compor sua história de vida pessoal e 
como educadora da primeira infância. 
 
A partir de resultados parciais refletimos sobre aspectos da pesquisa.A professora aposentada 
entrevistada refere que não deixa que o não reconhecimento da sociedade em geral a incomode. 
Pauta-se na consciência sua e da equipe e no diálogo com as famílias a respeito da importância 
da educação infantil, de ouvir as crianças, de brincar. Na reflexão coletiva das professoras 
atuantes do CEI 43, apesar da centralidade legal destaca-se a busca por se fortalecerem quanto a 
defesa da potencialidade das interações e brincadeiras na educação infantil. Discorrem sobre o 
não reconhecimento social e a pressão que sofrem, velada ou explícita, pela antecipação do 
currículo do ensino fundamental, expresso principalmente pela alfabetização precoce, tomada 
como preparação das crianças na educação infantil e, assim, parâmetro de excelência de trabalho 
educativo com a primeira infância.As professoras referem ao termo “engolir”, tanto no sentido 
de engolir a infância quando a educação infantil cede a essa pressão, quanto institucionalmente 
no sistema educacional as séries subsequentes da educação básica engolem as anteriores, que 
muitas vezes literalmente deixam de existir dada a prioridade ao que é reconhecido socialmente 
como mais importante. Nos últimos anos a educação infantil pública de Sorocaba sofre uma 
separação das instituições em sua identidade e consequente rompimento de convívio entre as 
crianças de creche (0 a 3 anos de idade) e de pré-escola (4 e 5 anos de idade), em detrimento da 
opção de atendimento em horário integral, principalmente às crianças de 4 e 5 anos da pré-
escola - causa que a própria pesquisadora como Diretora de Escola testemunhou na luta com a 
comunidade onde trabalhava quando conseguiram manter até 2011 o direito da opção de 
atendimento em horário integral para crianças de 4 e 5 anos – direito de bebês e crianças. 
Recentemente as turmas de berçários deixam de ser projetadas de um ano para outro para 
atender turmas subsequentes e conter a superlotação. 
 
Considerando brincar na luta por reconhecimento da educação infantil, cada frente deste 
trabalho de pesquisa revela facetas do não reconhecimento e o necessário enfrentamento. 
Conforme Honneth (2009) o reconhecimento social pode se manifestar de forma aparente, mas 
de fato é necessária a investigação das condições dadas aos sujeitos envolvidos. Para escapar de 
um círculo vicioso de subordinação cultural e econômica, Frazer (2006) propõe integrar 
reconhecimento e redistribuição.

Keywords: Educação infantil; Brincar; Luta por reconhecimento; Narrativas; Memórias; Histórias 
de vida.
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Comunicação Oral 

Como parte do entendimento que a Interculturalidade hoje dá-se como parte efetiva do 
cotidiano global, faz-se da proposta deste trabalho analisar o debate que se desdobra atualmente 
na questão da interculturalidade como categoria que reconhece a unidade humana universal, 
porém em sua singularidade particular. Um dos principais interesses dos estudos de 
interculturalidade para a educação  e infância é saber que aprendizagem é possível do encontro 
com o diferente e assim, passar a considerar as consequências da própria conduta em relação à 
alteridade, a fim de saber-se próximo e responsável pelo outro diferente (Rego, 2007, p. 466). Por 
este princípio é possível defender que não só a repetição de modelos culturais fazem-se como 
prática, mas também a capacidade do indivíduo de romper com estes pressupostos adquiridos 
durante a vida. O mesmo autor menciona “O indivíduo tem a capacidade de tirar partido de 
situações novas para eventualmente modificar  suas atitudes. E, de qualquer maneira, nas 
sociedades contemporâneas, os modelos culturais evoluem constantemente e levam os 
indivíduos a revisar o modelo interiorizado”.(Ibid, p. 104). É neste perspectiva que a análise terá 
como ponto culminante, a ruptura de um modelo em busca do que pode ser uma forma 
empoderamento infantil e a autonomia destes indivíduos que dentro das complexidades pode se 
exercitar sem exclusão, discriminação, segregação ou perder sua própria cultura. 
 
A análise apresentada tem base em uma entrevista à uma mulher Angolana, mãe solteira, que vive 
em Lisboa há 10 anos que engravida e ver-se responsável por um filho. Às ponderações quanto à 
fatores estruturais, pergunta-se, quais os fatores interculturais que ultrapassam a vontade 
individual e pode ser considerado um fator de inclusão infantil justo? 
 



Como parte do entendimento que a Interculturalidade hoje dá-se como parte efetiva do 
cotidiano global, faz-se da proposta deste trabalho analisar o discurso observado em entrevista 
de campo com vistas a compreender a convivência intercultural e sua influencia na inclusão e 
participação infantil como parte constante do contexto social atual. Dentro das variadas formas 
que a interculturalidade é descrita por estudiosos como Denis Cuche (2003), Sam and Berry 
(2006), Abdallah-Preticeille (2005) e Santos Rêgo (2007) e das distintas realidades locais em que 
esta se encontra nos contextos sociais, faz-se da proposta deste texto analisar o discurso 
observado em trabalho de campo com vistas a compreender a convivência intercultural e sua 
influência na infância. Estrutura da Entrevista- Apresentação- Porque resolveste migrar para 
Portugal e me diga alguns pontos que lhe causaram estranhamento desde então- Qual sua 
reação e a reação das pessoas à sua volta quando souberam que você estava grávida? Houve 
diferença entre a reação dos portugueses e os Angolanos?- Quais motivos te fizeram decidir 
ficar em Portugal e ter seu filho aqui? Do que você abriu mão da sua cultura para que isso 
acontecesse?- Você acha que teve algum tratamento diferente por ser Angolana?- Após o 
nascimento do seu filho, você acha que sua vida em Angola seria diferente do que é aqui?-Você 
acha que sua vida como mãe, profissional, migrante e Angolana é a mesma que uma mãe 
portuguesa ou tem diferenças? Se sim, quais?- O que você aprendeu da cultura portuguesa nesta 
experiência? Você acha que ensinou sobre a cultura Angolana para alguém, se sim, o que e pra 
quem?- Você já passou por alguma situação de diferenças culturais que você teve que explicar 
para seu filho o que houve? Como ele reagiu?- Na sua opinião, como seria o cenário perfeito de 
viver em Portugal sem perder seus laços com a cultura de Angola? Você acha que é possível? 
 
Diferença entre se ver como migrante ou só como passageira por temporário: Destes excertos 
é possível analisar a perspectiva inicial da entrevistada em não ver-se como imigrante. Ao 
relacionar este fato com a ideia de Cuche quanto à assimilação cultural, como sendo uma opção 
voluntária e dependente do contexto socioeconômico é possível considerar esta opção como 
forma de combinação possível para melhor inserção social e de seu reconhecimento de lugar de 
fala e seu papel na sociedade que adentra.Como alteração de planos pessoais, como ter um filho, 
por exemplo, faz-se pensar em contextos estruturais (qualidade de vida, segurança, saúde, 
educação): Para os autores Sam & Berry, a vida em sociedades plurais é possível por diferentes 
culturas coexistirem dentro da mesma estrutura social e política (2006, pp.27), e  ao permitir a 
acomodação de perspectivas e interesses dos diferentes grupos, sem domínio de uma sobre as 
demais fazendo que culturas percam sua identidade. O Melting pot versus a sociedade plural é 
um dos desafios que podem ser considerados na interculturalidade. As Decisões entre opções 
que oferecem melhores condições estruturais e socioeconômicas de vida em Portugal e abrir 
mão de um estilo de vida mais comunitário em Angola ultrapassa a questão pessoal, mas a 
entrevistada pensa no futuro do filho. Políticas de saúde materna, infantil, segurança e educação 
de qualidade tornam-se fatores decisivos para a decisão de viver em uma nova culturaTrocas de 
aprendizados entre as culturas: Ao mesmo tempo, a entrevistada declara que considera ter 
mostrado e dividido com alguns portugueses de sua convivência um modelo diferente de vida, 
mais comunitária e impessoal. 
 
Relações entre culturas são complexas e devem ser analisadas de forma contextual com base na 



realidade local, expectativas individuais e características histórico-sociopolíticas. Pensar a cultura 
em significados de poder social na infância diz respeito a criar unidade nos modos de vida e 
pensamento. Atitudes individuais e coletivas passam a se tornar formas relevantes de que esta 
influencia na vida das infâncias das culturas ao se somarem, e evitar os perigos de subjulgamento 
de uma perante a outra ou dominância das que apresentam mais força dentro das características 
locais.

Keywords: Educação, interculturalidade, infância
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O início do século XXI, assistiu a um aumento significativo nos fluxos migratórios no mundo e 
discussões sobre o tema tem dado visibilidade aos dramas vivenciados por milhares de pessoas 
em trânsito, de modo especial, nos países da Europa e da América do Norte. Como uma 
dinâmica milenar, a mobilidade humana sofre variações de intensidade, características e 
motivações (MILESI, 2005; CASTRO, 2008). Nos últimos anos, os fluxos migratórios têm 
aumentado em razão de guerras, desastres naturais, perseguições religiosas e políticas, falta de 
perspectivas sociais e econômicas. Os dramas dos percursos se ampliam com políticas de 
segurança nacional, fechamento de fronteiras e restrições da entrada de estrangeiros, cujas 
normativas colocam em risco a vida de milhares de pessoas (FELDMAN-BIANCO, 2015).Nesse 
contexto, localizamos as crianças que, com suas famílias ou sozinhas, cruzam as fronteiras de 
seus países em deslocamentos dramáticos, na tentativa de encontrar melhores condições de 
viver a infância. Nos fluxos migratórios, as crianças ficam ainda mais vulneráveis, expostas à 
violência, privação de direitos fundamentais e exclusão. Dentre seus direitos, ressaltamos a 
educação como possibitadora de uma acolhida e inserção social no novo contexto cultural, mas 
que, por vezes, constitui-se como mais um espaço de exclusão e violência.Neste estudo 
apresentamos reflexões parciais de uma pesquisa que trata da inserção de crianças imigrantes na 
rede pública de ensino de um município do Paraná/BR . As análises revelam os desafios 
vivenciados por professores e crianças imigrantes no processo de inserção nas escolas e as 
relações entre as práticas pedagógicas e os processos de exclusão. 
 
Apresentar dados que revelam os desafios vivenciados por professores e crianças imigrantes nas 
escolas da rede municipal de ensino de um município do estado do Paraná/BR, destacando 
elementos das práticas pedagógicas que geram exclusão e dificultam tanto os processos de 
aprendizagem quanto de imersão na cultura local pelas crianças. 
 
A pesquisa qualitativa (BOGDAN; BICKLEN, 1994), envolveu o levantamento de dados sobre a 
matrícula das crianças imigrantes na rede municipal de ensino, cujos resultados foram 
apresentados pela Secretaria Municipal de Ensino (SME) em 2019. Estes dados apresentaram um 



panorama sobre o número de crianças imigrantes atendidas nas escolas da rede, etapas da 
educação em que se encontravam e as nacionalidades das crianças.Identificadas as escolas e as 
crianças imigrantes atendidas, foi estabelecido contato com as instituições. A partir de então, foi 
aplicado um questionário online para os profissionais dessas escolas (equipes gestoras, equipes 
pedagógicas e professores) que as atendiam e, por fim, procedemos às entrevistas 
semiestruturadas com profissionais dessas escolas (TRIVIÑOS, 1987; GIL, 2002). O questionário 
foi enviado por e-mail para diretores de 19 escolas municipais que atendiam a Educação Infantil e 
os anos iniciais do Ensino Fundamental. Foram recebidos 11 questionários respondidos. Para a 
entrevista semiestruturada, participaram uma diretora e uma professora.Vale ressaltar que os 
procedimentos de investigação foram, em certa medida, dificultados pelo contexto de pandemia 
vivenciado em 2020, uma vez que a proposta previa o contato direto com os profissionais e as 
crianças no contexto escolar, o que se tornou impossível com a suspensão das atividades 
presenciais nas escolas. Com isso, não obtivemos os dados atualizados de crianças imigrantes 
matriculadas na rede municipal de ensino em 2020. 
 
O levantamento inicial junto à Secretaria Municipal de Educação (SME) constava que, em maio de 
2019, haviam 32 crianças imigrantes matriculadas nas escolas da rede, sendo 9 na Educação 
Infantil e 23 nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A maior representação de imigrantes era 
da Venezuela, somando 11 do total. As demais eram: 3 do Japão, 3 de Bangladesh, 3 da Colômbia, 
2 dos Estados Unidos, 2 do Haiti, 1 de Cuba, 1 do Paraguai e 1 do Irã. Das crianças atendidas na 
Educação Infantil, 2 estavam na etapa da creche e 7 na pré-escola, inseridas em 4 CMEIs e 3 
frequentam turmas de pré-escola em escolas de Ensino Fundamental. Eram 19 escolas, sendo 4 
CMEIs e 15 escolas de Ensino Fundamental, que estavam distribuídas em 16 bairros da cidade. 
Percebe-se que uma parte significativa das crianças eram de língua espanhola, sendo 15 advindas 
de países latino americanos.As respostas expressas nos questionários indicam que os maiores 
desafios enfrentados pelos profissionais estão relacionados à língua e à comunicação com as 
crianças e suas famílias, assim como, à falta de um acompanhamento intersetorial – para as 
famílias – e pedagógico para os professores. Relatam que têm dificuldades para atender às 
especificidades das crianças imigrantes, uma vez que elas não dominam a língua portuguesa, e, ao 
mesmo tempo, cumprir a proposta curricular sem prejudicar os demais alunos.Nas entrevistas, 
evidencia-se a falta de um acompanhamento pedagógico que permita encontrar maneiras de 
ensinar os conteúdos, de possibilitar uma comunicação que assegure as aprendizagens da criança 
imigrante. No entanto, ao dizerem das práticas realizadas, apontam um trabalho centrado no 
domínio da língua portuguesa, na imposição de uma cultura local e o desconhecimento a 
respeito de uma proposta intercultural (CANDAU, 2010). As respostas deixam antever poucas 
tentativas de estabelecer diálogos entre as diferentes culturas que permeiam o cotidiano escolar 
(GUSMÃO, 2000) de modo a permitir que as crianças imigrantes se sintam pertencentes àquele 
universo de diversidade da escola. No entanto, há esforços e o desejo, por parte dos 
profissionais, em promover uma educação significativa, ainda que não saibam como fazer. Há, 
também, por parte das crianças imigrantes e suas famílias, um desejo e a necessidade de 
pertencerem, serem acolhidos e apoiados na busca por uma vida melhor. 
 
O estudo revela que o não reconhecimento das culturas presentes na escola e a ausência de 



diálogo, geram práticas excludentes. A falta de um trabalho intercultural acaba por excluir das 
redes de interações as crianças imigrantes, identificadas como estrangeiras, não falantes da língua 
principal, não cidadãs, não pertencentes à cultura dominante, assim, alijadas dos processos de 
ensino-aprendizagem.  Ainda, a necessidade de formação continuada e acompanhamento 
pedagógico que possibilitem aos professores e às escolas, encontrarem maneiras de 
promoverem práticas inclusivas.

Keywords: Criança imigrante. Educação. Prática pedagógica. Exclusão.
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A Convenção dos Direitos da Criança indica que todas as crianças têm direito à segurança 
social. A garantia deste direito impõe ao Estado a obrigatoriedade de satisfazer as necessidades 
básicas das crianças com poucos recursos e os Estados Partes “adotarão as medidas necessárias 
para lograr a plena consecução desse direito, em conformidade com sua legislação nacional” 
(UNICEF, 1990, art. 26). Neste sentido, são formuladas políticas que se aplicam às crianças e 
jovens pertencentes às famílias em condições de vulnerabilidade, que frequentam a educação 
básica. Em Portugal, a Lei de Bases do Sistema Educativo determina no artigo 27, que no 
contexto da educação escolar e escolar são prestados “serviços da ação social escolar 
concretizados através da aplicação de critérios de discriminação positiva que visem a 
compensação social e educativa dos alunos economicamente mais carenciados”. A ASE funciona 
como apoio escolar e tem como objetivo contribuir a partir de comparticipações monetárias 
para as despesas escolares dos alunos. No Brasil, O Programa Bolsa Família é um programa de 
transferência de renda condicionada que contribui para o combate à pobreza e à desigualdade. O 
Programa possui três eixos: Complemento da renda, que garante o alívio mais imediato da 
pobreza; acesso a direitos, oferecendo condições para as futuras gerações quebrarem o ciclo da 
pobreza; e articulação com outras ações afim de estimular o desenvolvimento das famílias.

Objetivo: Conhecer a importância das políticas públicas para crianças que se efetivam a partir da 
escola, na perspectiva dos técnicos, professores, famílias e das crianças e adolescentes, no Brasil e 
em Portugal. Nos fundamentamos na sociologia da infância, nos estudos sobre avaliação de 
políticas públicas. 

Metodologia: A pesquisa que realizamos foi qualitativa, sendo caracterizada como uma 
investigação de perspectiva descritiva e interpretativa da realidade estudada, visto que se centra 
também na análise dos processos e não apenas nos resultados. A etapa realizada em Portugal 
teve como população-alvo crianças e adolescentes beneficiários ou não da Ação Social Escolar e 
no Brasil o foco foi para o Programa Bolsa Família. Utilizamos para a coleta dos dados, um 
questionário com questões fechadas e abertas. Tal instrumento foi disponibilizado aos alunos de 
1 turma em Braga e 4 turmas em Seropédica, aos seus responsáveis e a alguns professores. 
Foram realizadas também entrevistas com um grupo de alunos para que se pudessem aprofundar 
algumas das questões. No contexto da pesquisa, também entrevistamos a professora Diretora de 



Turma, a Assistente Social e a Psicóloga, do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família, em Portugal 
e, no Brasil, realizamos uma entrevista com a funcionária que atuava no acompanhamento do 
Programa na escola. Estava prevista a realização de entrevistas com os responsáveis, no entanto, 
essas não foram desenvolvidas. Tivemos apenas a oportunidade de algumas conversar informais, 
em dias de reuniões. Vale ressaltar que nossa pretensão inicial era a realização de uma 
investigação que envolvesse mais efetivamente as crianças em diferentes momentos da pesquisa 
e de modo menos formal. Pretendíamos observá-las em suas práticas cotidianas na escola e 
perceber seus modos de agir, para tentar apreender como se materializam as diferentes 
interações entre elas e seus professores e entre elas e seus pares e de que maneira ser 
beneficiário dos programas se materializa nas relações cotidianas. No entanto, devido à exigência 
de aprovação da pesquisa, pelas instâncias que legislam sobre a educação nas duas regiões, o que 
demandaria mais tempo do que dispúnhamos, não foi possível colocar em prática os 
pressupostos metodológicos exatamente da maneira que havíamos desenhado.

Um breve perfil revelou alunos com idades que variaram, em Portugal, entre 11 e 13 anos, num 
total de 20 alunos. No Brasil, as idades estavam entre 11 e 15 anos, sendo 99 alunos 
respondentes. Nas duas escolas notou-se que há um ligeiro aumento da idade dos meninos em 
relação às meninas, mas não foram percebidas diferença significativas. Dos 20 alunos portugueses, 
16 recebiam Ação Social Escolar (ASE), o que corresponde ao percentual de 80%. Nas turmas 
pesquisadas no Brasil, 47 eram beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) e 52 não recebiam. 
Indagados sobre considerarem positivo o recebimento desses apoios, todos que os recebiam 
responderam sim, em ambas escolas e afirmaram a importância do ASE e do PBF para elas e suas 
famílias. Algumas falas nos demonstraram uma percepção de que os cotidianos nos quais as 
crianças se inserem são afetados por questões econômicas mais gerais. “Não tenho que pagar 
nada”, “Assim os meus pais não têm que pagar o que nós recebemos”, “Me ajuda nos estudos 
porque a minha família poupa dinheiro”, em Portugal e “Porque a bolsa família é importante para 
quem necessita”, “Ajuda os meus pais a pagar contas”, “Dá pra compra um pouquinho de coisa 
no mês, considerando que é pouquinho dinheiro”, “Ajuda no sustento”, no Brasil. Nos dois países 
nenhum aluno declarou se sentir com vergonha por ser beneficiário destas políticas, embora nas 
conversar de certa forma isso tenha sido percebido. Em Portugal, as crianças tinham pleno 
conhecimento de sua participação nestas políticas, pois a alimentação na escola, por exemplo, é 
feita a partir da validação de senha e as crianças têm um papel ativo para acessá-la. No Brasil, foi 
possível perceber que algumas crianças não sabiam se eram beneficiárias do Programa, o que na 
conversa com a técnica da escola também foi mencionado que alguns responsáveis “escondem” 
essa informação para evitar demandas das crianças para o uso do recurso.

As crianças citarem aspectos econômicos parece apontar a percepção delas sobre estas 
questões e mostra a importância de ouvi-las. Muitas vezes acredita-se que a abordagem de 
certos temas com as crianças não seria apropriada, revelando a tentativa de preservá-las ou sua 
subestimação. Notamos, no Brasil, que muitos beneficiários associam o benefício com uma ajuda 
do governo e não um direito conquistado o que aponta de que há ainda muito a ser feito para 
torná-lo de fato uma política inclusiva. 

BRASIL. (2004). Lei n. 10.836, de 9 de janeiro de 2004. Cria o Programa Bolsa Família e dá outras 
providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/
L10.836.htm. Despacho nº 921/2019. Diário da República, 2.ª série, nº 17, 24 de janeiro de 2019. 
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Ministério da Educação e Ciência - Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação. 
Parte C - Governo e Administração direta e indireta do Estado. p. 3543-3548. Lisboa. 2015. 
Disponível em: https://dre.pt/application/file/a/118406777. PIRES, Flávia Ferreira; FALCÃO, 
Christiane Rocha e SILVA, Antonio Luiz. (2014). O Bolsa Família é Direito das Crianças: 
Participação Social infantil no Semiárido Nordestino. Teoria e Sociedade, n.22 (1), jan./jun. 
p.141-167. UNICEF. (2004). Convenção sobre os Direitos da Criança. Disponível em: https://
www.unicef.pt/media/1206/0-convencao_direitos_crianca2004.pdf.  
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Comunicação Oral 

Este trabalho apresenta o mapeamento do conhecimento acadêmico produzido em Portugal 
sobre infância e racismo. Parte da conceção da criança como sujeito de direitos e do 
reconhecimento da necessidade de se realizarem estudos situados na interseção dos campos da 
Sociologia da Infância, dos Direitos e da Educação, que focalizem as crianças e os impactos do 
racismo em suas diferentes expressões. Que conhecimento foi produzido sobre esta temática, 
em Portugal, de 1990 até 2020?Segundo Fernandes (2005*) a construção história dos direitos 
das crianças têm sido um caminho difícil, seja pelo lento processo de conscientização da 
sociedade, seja porque não há consenso quanto à interpretação e aplicação dos direitos das 
crianças em diferentes contextos históricos e culturais. Em Portugal as crianças vivem em 
contextos não apenas diversos, mas desiguais, nos quais frequentemente seus direitos estão 
ausentes.Segundo a Convenção sobre os Direitos da Criança, ratificada por Portugal em 1990, é 
também direito da criança construir sua identidade com respeito e valorização de sua cultura 
material e simbólica, onde se inclui a língua. Nessa perspetiva as manifestações de preconceito, 
racismo e discriminação às quais as crianças estão sujeitas são infrações de seus direitos e 
merecem ser estudadas.*Fernandes, N. (2005). Os Direitos das crianças nas encruzilhadas da 
proteção e da participação. Zero-a-seis, 7, 8-18. 
 
O objetivo é apresentar o mapa do conhecimento acadêmico produzido em Portugal sobre 
infância e racismo entre 1990 e 2020. Sustenta-se na Sociologia da Infância, que percebe a criança 

https://dre.pt/application/file/a/118406777
https://www.unicef.pt/media/1206/0-convencao_direitos_crianca2004.pdf
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como sujeito histórico, social e cultural, cuja identidade individual e coletiva se constrói nas 
relações dialógicas que estabelece com o contexto do qual faz parte. 
 
Como o objetivo é apresentar o mapa do conhecimento acadêmico produzido em Portugal na 
interseção dos estudos sobre infância, racismo e discriminação, a metodologia adequada é a 
pesquisa bibliográfica. Serão focalizadas as produções acadêmicas contidas no RCAAP -  
Repositórios Científicos de Acesso Aberto em Portugal, bem como em sítios de grupos de 
pesquisa em instituições de ensino superior portuguesas que se dediquem à temática em estudo, 
no período compreendido entre 1990, ano em que Portugal ratifica a Convenção sobre os 
Direitos da Criança, e 2020.Os resultados da pesquisa bibliográfica serão analisados de forma a 
perceber como a questão dos direitos da criança está a ser construída discursivamente nas 
políticas educativas, com enfoque nas questões raciais e para a educação de infância. 
 
Segundo Tomás (2012*) as pesquisas sobre racismo, discriminação e exclusão têm-se centrado 
nos adultos. Tem sido insuficiente o estudo do racismo entre as crianças e sobre elas, a partir da 
própria ação, experiência e vozes. A revisão da literatura já iniciada sobre a relação entre infância 
e racismo tem se centrado sobre as questões do respeito das crianças pela diversidade, a partir 
de dois campos: a compreensão e descrição de tipos gerais de diversidade (cultural e racial; 
desenvolvimento, que inclui as necessidades especiais; gênero e condição sócio-econômica, entre 
outras variáveis) que se encontram entre as crianças; e a literatura que aborda a questão dos 
métodos utilizados por determinado contexto educativo em relação às questões do racismo e 
da interculturalidade. Vale ressaltar que os trabalhos existentes ancoram-se, sobretudo, no campo 
da Psicologia e que ainda é recente o interesse da Sociologia da Infância sobre o que as crianças 
pensam, sentem e vivenciam sobre o racismo e a discriminação.*Tomás, C. (2012). A Diferença 
que a cor faz: Infância, Educação e Racismo.  Fetzner, R. A. (Ed.),  Como romper com as maneiras 
tradicionais de ensinar?  Reflexões didático-metodológicas (pp. 81-104). WAK Editora. ISBN 
978-85-7854-185-9 
 
Com este estudo de pesquisa bibliográfica pretende-se delinear o contorno de um campo ainda 
carente de contribuições, no intuito de apontar caminhos para a realização de novas pesquisas 
que focalizem as crianças e o racismo. Compreende-se esta interseção como fundamental para 
que os direitos das crianças sejam plenamente vividos, tanto no âmbito macro, estrutural e 
político, como no âmbito micro, pelas expressões manifestas e representações percebidas pelas 
crianças.

Keywords: Crianças; Infância; Direitos da criança; Racismo.

VSLBEC-41741 - Matrículas de crianças migrantes e refugiadas na educação 
infantil no Brasil 
Gioconda Ghiggi - Instituto Federal do Paraná - Universidade Federal do Paraná 



Comunicação Oral 

Os processos migratórios recentes para o Brasil, principalmente nos últimos 10 anos, são 
marcados por uma migração sul-sul (senegaleses, congoleses, angolanos, haitianos e 
venezuelanos). Entre os sujeitos, temos as crianças (acompanhadas ou não de seus familiares), na 
condição de migrante (com um deslocamento voluntário de seus parentes por diversas razões, 
como a busca de trabalho e melhores condições de vida) ou como refugiadas (situações 
previstas em acordos internacionais, com direito a proteção específica e que dificilmente há 
possibilidade de retorno a seu país de origem). Independente da condição legal, as crianças são 
amparadas por uma série de legislações (internacionais e nacionais) quanto aos seus direitos 
humanos, entre eles o direito à saúde e à educação. Considerando estes aspectos, apresentamos 
uma análise inicial sobre as matrículas de crianças, migrantes e refugiadas, na educação infantil. 
 
Compreender se as crianças, migrantes e refugiadas, frequentam a educação infantil e os 
aspectos legais relacionados com o direito à educação destes sujeitos. 
 
Como percurso metodológico analisamos os dados do Censo da Educação Básica (2019 e 2020), 
mais especificamente as matrículas na educação infantil de crianças estrangeiras (terminologia 
utilizada pelo INEP), os quais foram organizados por região, etapa (creche e pré-escola) e ano. 
Outros dados utilizados foram os publicados pelo Comitê Nacional para os Refugiados 
(CONARE), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e os dados da Operação Acolhida 
(programa de Interiorização do Governo Federal, com o apoio da Agência da ONU para 
Refugiados e da Organização Internacional para as Migrações). Além da análise quantitativa, 
também analisamos a legislação e documentos nacionais e internacionais sobre migração, 
refugiados e educação. 
 
Os dados do Censo da Educação Básica (2019 e 2020) apontam para um aumento de matrículas, 
na creche e na pré-escola, de crianças migrantes e refugiadas. No ano de 2019 eram 14.471 
matrículas e em 2020 este número aumentou para 18.007, ou seja, mais 24,4%. Ao analisarmos 
por etapa e região, observamos que as matrículas em creches no Centro-Oeste e Nordeste se 
mantiveram constantes, a Região Sul foi a que teve um maior crescimento (43,9%). Na Pré-
escola, todas as regiões tiveram aumento nas matrículas, com destaque novamente para região 
Sul, com um crescimento de 41,4%. Se por um lado observamos um aumento de matrículas de 
crianças migrantes e refugiadas na educação infantil, por outro é difícil precisar o quantitativo 
destes sujeitos em território brasileiro, visto a dificuldade em localizar estas informações, mesmo 
utilizando como fontes os dados do CONARE e da Operação Acolhida.  Em termos de 
legislação, o Brasil segue os principais tratados internacionais sobre os direitos dos/as migrantes 
e dos/as refugiados/as. Destacamos a recente Resolução CNE/CEB nº 01/2020, que dispõe sobre 
o direito de matrícula de crianças e adolescentes imigrantes, refugiados/as, apátridas e 
solicitantes de refúgio no sistema público de ensino brasileiro. 
 
Com base nos dados do Censo da Educação Básica, as matrículas na educação infantil de 
crianças, migrantes e refugiadas, cresceram nos últimos anos. É preciso aprofundar as pesquisas 



sobre o tema com fontes de dados que nos ajudem a compreender o número destes sujeitos em 
território nacional e, assim, verificar se seus direitos são atendidos.

Keywords: Criança. Educação Infantil. Migrações. Matrículas.

VSLBEC-48837 - As contribuições do Programa Bolsa-Família nas trajetórias 
de vida e de escolarização das crianças vítimas de violência atendidas na rede 
socioassistencial de Balneário Camboriú/SC. 
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Soraya Franzoni Conde - UFSC 
 

Comunicação Oral 

O PBF é um programa de transferência de renda condicionada cujo principal objetivo é 
combater a pobreza/extrema pobreza no Brasil. Estudos mostram que a pobreza é crescente em 
nosso País, atingindo aproximadamente 26% da população, dentre a qual 7% vivem abaixo da 
linha de pobreza. O retrato de desigualdade estrutural é fruto do processo de formação 
histórica e social do país. Porém, muito embora as saídas imediatistas possuam a capacidade de 
acalentar a população, “[...] elas não dão conta de enfrentar os desafios, de fatos sistêmicos e 
estruturais, que envolvem a cotidiana realidade da violência, desigualdade social, a formação 
educacional deficiente, a crise econômica, a recessão, a corrupção, o desemprego [...]” 
(SCHWARCZ, 2019, p. 160). Mesmo assim, para os que recebem o recurso, o PBF é um 
instrumento central de manutenção das condições de sobrevivência e ocupa papel de destaque 
na atual política social do Brasil.A superação das contradições do sistema capitalista não é um 
processo que possa ocorrer espontaneamente, historicamente marcado por expropriações, 
exploração, pauperismo e acirramento da luta de classes. A desigualdade social, fundada nas 
relações de classe, através da exploração no processo produtivo, manifesta-se de múltiplas 
maneiras nas trajetórias de vida das famílias, resultando na exclusão social, desemprego, pobreza 
e violência. Desvendar o fenômeno da violência perpassa pela apreensão da totalidade, que 
requer a compreensão das constantes transformações no decorrer do processo histórico. 
Diante disso, será o PBF uma estratégia capaz de gerar efeitos positivos no enfrentamento da 
violência contra as crianças? Qual a contribuição do Programa nas trajetórias de vida e de 
escolarização das crianças vítimas de violência atendidas na rede socioassistencial de Balneário 
Camboriú/SC? 
 
Compreender a contribuição do PBF nas trajetórias de vida das crianças vítima de violência, 
analisando a violência na perspectiva macrossocial e o Programa em suas relações com o Estado, 
Capital, Trabalho e enquanto expressão da luta de classes. 
 
Para o cumprimento dos objetivos, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, pesquisa de dados 
disponíveis sobre o Programa nas diferentes plataformas sistematizadas (SAGI/CadÚnico), e 
entrevistas com os técnicos que atuam diretamente no enfrentamento à violência contra as 
crianças e que possuem contato constante com a população beneficiária do PBF. Ressalta-se que 



a pesquisa foi realizada no ano de 2020. 
 
A pesquisa revelou a contribuição do PBF na trajetória de vida das crianças vítimas de violência, 
especificamente pela proteção social e pela garantia de condições mínimas de subsistência. 
Porém, o enfrentamento da violência e pobreza encontram-se relacionados à superação da 
estrutura das relações sociais, e não às intervenções paliativas e focalizadas. 
 
De forma sintética, dentro de seus limites e possibilidades, o PBF atua fortemente na garantia da 
subsistência familiar e na redução dos riscos sociais relacionados às violências intrafamiliares. 
Porém, não realiza um enfrentamento às questões macrossociais, pois não
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Comunicação Oral 

Uma visão integrada de desenvolvimento da criança que respeite a diversidade, o contexto, as 
peculiaridades e os direitos das crianças tem por base a concepção de Educar e Cuidar de forma 
indissociável. Essa concepção compreende a criança como um ser completo que estabelece seu 
desenvolvimento social como parte da sua condição como ser humano integral. Nesse sentido, 
torna-se urgente a necessidade de uma revisão das políticas vigentes onde os sistemas ofertam 
tradicionalmente os serviços de educação e cuidado infantil desassociados e em grande parte, 



fora do padrão adequado para garantir o pleno desenvolvimento infantil. Por exemplo, a 
educação infantil, ofertada maioritariamente em tempo parcial e com prioridade na promoção 
do desenvolvimento cognitivo e o letramento da criança, tolhendo o direito da criança de 
crescer e se desenvolver através da interação com o outro e com o mundo em que vive.  
Embora no Brasil  o direito a educação esteja assegurado pela Constituição Federal de 1988, 
reafirmado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de 1990 e pela Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (Lei 9394/96 – LDB),  são frágeis as políticas constituídas a partir de uma 
concepção integrada, pois, falta aos gestores a compreensão da necessidade de políticas 
integradas na Primeira Infância. O Programa MAIS INFÂNCIA CEARÁ, faz fronte a essa realidade 
brasileira quando se constitui enquanto politica pública de estado, priorizando a proteção das 
crianças cearenses e focalizando as que se encontram em estado de extrema pobreza e 
vulnerabilidade social, considerando ser condição inerente às crianças o direito a viver com 
segurança e serem cuidadas, educadas e amadas de forma a se desenvolver plenamente. 
 
Segundo Junqueira (2004, p. 27), a intersetorialidade é “[...] a articulação de saberes e 
experiências no planejamento, realização e avaliação de ações para alcançar efeito sinérgico em 
situações complexas, visando o desenvolvimento social, superando a exclusão social”. É com essa 
compreensão que se constituiu a politica Mais Infância Ceará. 
 
A metodologia adotada para o estudo foi a pesquisa documental a partir do levantamento de 
informações em documentos, relatórios e produções bibliográficas que constituíram o processo 
de construção e registro da política em questão, bem como os instrumentos de monitoramento 
dos projetos e ações desenvolvidas pelas setoriais que atuam direta ou indiretamente na 
Primeira Infância. A pesquisa documental recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem 
tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos 
oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de 
programas de televisão, etc. (FONSECA, 2002, p. 32).O documento basilar , portanto, que 
constitue a pesquisa é o estudo do  Planejamento Estratégico do Programa Mais Infância Ceará  
realizado em 2015 que foi desenvolvido por meio de um encontro de dois dias, com a presença 
de  representantes e gestores de toda a rede de proteção e do sistema de atendimento à 
infância do Ceará.   O encontro teve como objetivo  ampliar o conhecimento das diferentes 
práticas com a primeira infância, compartilhar experiências comuns, possibilitando desta forma, a 
construção de uma visão estratégica sobre a primeira infância, formar um banco de ideias que 
possibilite desenhar e efetivar programas e ações para constituir um Programa que promova 
estrategicamente o desenvolvimento e a proteção das infâncias no Ceará.Além do Planejamento 
Estratégico, compuseram também as fontes de pesquisa que nortearam este  estudo, outros 
relatórios, instrumentos de monitoramento das ações de cada setorial e a produção bibliográfica 
do livro Programa Mais Infância Ceará. 
 
No Ceará, em 2015, a taxa de cobertura em creche (crianças de 0 a 3 anos) era de 31,6%. Além 
da ausência de uma política de creche, grande parte dessas crianças também não tinha acesso a 
outras políticas de promoção ao seu desenvolvimento, efetivando a desigualdade nas pessoas 
mais vulneráveis. Foi com base nesse contexto que em 2015 se estruturou e, em 2019 se 



constituiu em política pública, o Programa Mais Infância Ceará,  concebido intersetorialmente 
com foco nas crianças mais carentes do estado, objetivando buscar estratégias inovadoras e 
desenvolver ações de promoção integral das “diferentes infâncias do Ceará urbana, rural, 
quilombola, negra, indígena e de segmentos: abrigos, ciganos, filhos de mães e pais presidiários”. 
(CEARÁ, 2015). Concebido para ser desenvolvido a partir do trabalho multisetorial, com base no 
diagnóstico da situação das famílias em situação de extrema pobreza do Estado, mapeando e 
articulando políticas públicas voltadas para as crianças, o programa está estruturado em quatro 
pilares: Tempo de Nascer - cuidado materno-infantil; Tempo de Crescer - construção de uma 
rede de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; Tempo de Brincar - 
desenvolvimento físico, cognitivo e emocional das crianças e o Tempo de Aprender - garantia da 
escola como direito de todas as crianças. A efetivação da política se dá pela atuação direta do 
Comitê Consultivo das Políticas de Desenvolvimento Infantil - CPDI, órgão colegiado constituído 
pelas secretarias do governo do estado que  articula, propõe e/ou formula projetos, ações e 
diretrizes, além de monitorar e avaliar as políticas setoriais com foco na melhoria da qualidade 
de vida das crianças em situação de vulnerabilidade social. Este programa é concebido na 
perspectiva da gestão cooperativa e de compartilhamento de responsabilidades entre os entes 
federados (município e estado), bem como colaborativa por meio da participação de empresas, 
sociedade civil, grupos comunitários e pais garantindo dessa forma o fortalecimento e a 
sustentabilidade das políticas para Primeira Infância. Um dos resultados positivos é a constituição 
de Comitês Municipais da Primeira Infância, a partir de 2018, sob o modelo e a orientação do 
CPDI, ação que tem ampliado e fortalecido a intersetorialidade das políticas nos municípios. 
 
A política intersetorial do Ceará contextualizada na concepção de  educar e cuidar de forma 
indissociável propõe uma nova visão no papel do Estado e da sociedade na garantia dos direitos 
e no desenvolvimento das crianças. O Programa Mais Infância incorporou no fazer das políticas 
públicas do estado, o conceito de intersetorialidade como mecanismo de gestão e integração de 
ações, saberes e esforços como um caminho sustentável para o enfrentamento da desigualdade 
social a partir da Primeira Infância.
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-O atendimento as crianças e aos adolescentes vítimas de violência, previsto no Estatuto da 
Criança e do Adolescente – ECA (BRASIL, 1990), ocorre nos Centros de Referência 
Especializada da Assistência Social – CREAS, os quais integram o Sistema Único de Assistência 
Social, que visa à proteção e a garantia de direitos da população infanto-juvenil. O estudo teve o 
proporcionou um debate centrado principalmente nas discussões de Iamamoto (2010), Minayo 
(2002) e Moreira e Souza (2012) sobre a polêmica temática da violência sexual intrafamiliar 
contra crianças e adolescentes. Utilizamos da pesquisa documental referente aos processos dos 
arquivos do CREAS de Várzea Grande, Mato Grosso, do ano de 2015. A pesquisa foi dividida em 
duas partes: a primeira preocupou-se em fazer uso de conceituação do que é violência sexual e 
suas implicações nas relações sociais. Pontuamos as considerações acerca da violência sexual 
contra crianças e adolescentes como forma de compreender a questão nos mais diversos 
aspectos, com ênfase no contexto histórico da infância. O segundo momento da pesquisa 
caracterizou-se pelo trabalho de campo, discorrendo sobre o trabalho da Assistente Social junto 
aos CREAS de Várzea Grande no atendimento as vitimas de violência sexual e sua importância 
no trabalho junto à família. Os resultados da pesquisa demonstraram que a violência contra 
crianças e adolescentes é algo presente em nossa sociedade há muito tempo. 
 
-Realizar uma pesquisa nos arquivos dos Centros de Referência Especializada de Assistência 
Social de Várzea Grande com intuito de verificar a ocorrência da violência sexual intrafamiliar 
contra crianças e adolescentes. 
 
Com base metodológica sustentada nos parâmetros de Minayo (1993, p. 14), a pesquisa 
percorreu um “caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade”. A 
sistematização dos dados foi possível através de coleta de dados cedidos pela equipe técnica do 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Várzea Grande. Seguindo o percurso 
de Deslandes e outros (2009), a metodologia utilizada neste estudo teve uma abordagem 
qualitativa em Ciências Sociais, diferenciada da abordagem do quantitativo, pois não busca 
enumerar ou medir dados e submetê-los a tratamento estatístico. Os meios de investigação 
também se utilizaram do levantamento bibliográfico e documental através coleta de dados na 
própria instituição, ocorrida durante o contato com a equipe no CREAS. 
 
Entre os anos de 2014 e 2015, a pesquisa possibilitou compreender a relação teoria e prática, 
desde a observação e análise inicial à elaboração e execução da pesquisa. Durante as visitas 
domiciliares e atendimentos no CREAS na cidade de Várzea Grande verificou-se que muitas 
crianças são abusadas e violentadas sexualmente, dentro do âmbito familiar. A pesquisa iniciada 
no CREAS com coleta de dados, bem como a intervenção referente a essa demanda objetivou a 
prevenção e explicação para crianças e adolescentes que eles são sujeitos de direitos. Conforme 
a coleta de dados encontrados nos CREAS de Várzea Grande, verificou-se: Bairros que aprestam 
denúncias acerca da violência sexual de crianças e adolescentes no município de Várzea Grande-
MT: São Mateus 19%%; Jardim Paula I, II e III 13%, Cristo Rei 12%, Marojoara 8% e Asa Bela 6%. 



Faixa etária das vítimas - Várzea Grande/MT é de: 02 anos a 12 anos 75%  e  de 13 a 17 anos 
25%. Identificação dos agressores: Padrasto 22%; vizinhos 15%; tio 17%; Pai Biológico 14%; avô e 
Desconhecidos 9%, Primos e cunhados 7%. 
 
Portando Concluímos que para o enfrentamento da Violência Sexual Contra Criança e 
Adolescentes é necessário criar campanhas preventivas e o investimentos em capacitação para 
os membros da rede que compõem todo o Sistema de Garantia de Direitos e melhorar os 
equipamentos de atendimento as vitimas.

Keywords: Proteção Social, Criança e Adolescente , CREAS. Violência Sexual.
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Comunicação Oral 

Este estudo compreende o Fluxo de Atendimento a criança em situação de violência sexual no 
município de Várzea Grande em Mato Grosso. Apresenta estratégias fundamentais de proteção 
integral, conforme a Lei nº 8.069 de 1990, Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). Várzea 
Grande tem desenvolvido ações de enfrentamento à vulnerabilidade e risco social, considerando 
a intersetorialidade entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso através do Projeto 
Fortalecer, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer, da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e do Centro Universitário de Várzea Grande (UNIVAG). O conjunto destas 
instituições torna possível a materialização do Projeto Fortalecer desde 2004, como setor do 
Ministério Público a atuar preventivamente em situações de infrequência escolar no âmbito 
municipal, desempenhando a articulação entre a Política de Educação as demais políticas públicas 
no trabalho em rede. As redes que atuam no enfrentamento da violência contra criança e 
adolescente são: Poder Público, Conselho Tutelar, Ministério Público, Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social (CREAS), Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, da 
criança e do Idoso (DEDMCI), Guarda Municipal, Secretaria de Saúde, e a Clínica Integrada 
UNIVAG. Para detalhar todo procedimento de atendimentos e caminhos a percorrer, o fluxo 
tem o trabalho de orientar quais serviços acessar. 
 
Compreender o Fluxo de Atendimento à criança em situação de violência sexual na Rede de 
Educação Municipal de Várzea Grande-MT articulada ao Ministério Público do Estado de Mato 
Grosso através do Projeto Fortalecer na orientação e acompanhamento de crianças e famílias. 
 
Várzea Grande é um município brasileiro do estado de Mato Grosso, região Centro-Oeste, com 
284.971 habitantes (IBGE, 2019), se localizava as margens do Rio Cuiabá, região metropolitana. O 
Fluxo de Atendimento a criança em situação de violência sexual em Várzea Grande requer o 
diálogo com os profissionais da Educação junto ao Projeto Fortalecer na utilização de conceituar 



e percorrer o caminho metodológico através de instrumentos e técnicas que possibilitem 
mostrar dados do questionário aplicado a professores, coordenadores e diretores da rede de 
educação municipal, no período de maio a julho de 2019, os encontros foram realizados no 
Centro Universitário de Várzea Grande-MT (UNIVAG) e no Anexo da Educação, com a 
participação de quarenta e nove Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB’S) e um Centro 
de Educação Infantil (CMEI). A abordagem qualitativa, na busca de compreender os significados 
dos fenômenos da realidade social, através do caráter exploratório, discutirá os dados coletados, 
não só para expor sobre o assunto abordado, mas visando a o conhecimento da realidade social 
de acordo com as necessidades destes usuários. A pesquisa requer em suas etapas e 
procedimentos respaldar-se no referencial bibliográfico, em pesquisas já realizadas sobre a 
violência sexual infantil e, pesquisa documental e de campo, apresentando o Fluxo de 
Atendimento a Violência Sexual Contra a Criança e Adolescente para professores, diretores e 
coordenadores das escolas municipais da rede pública municipal de Várzea Grande. 
 
Considerando o alto índice de violência sexual conforme dados da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública (Sesp), o número de registros em Várzea Grande aumentou 25%. Foram 1.319 
ocorrências em 2018, e 1.051 em 2017. Os casos de violência sexual 95%, são praticados por 
pessoas muito próximas a criança, em sua maioria ocorrem na família.Deste modo, o ciclo de 
formação sobre o Fluxo de Atendimento à Violência Sexual, das 61 EMEB’s atendidas pelo 
Projeto Fortalecer, 50 participaram. Das 22 CMEI’s tiveram representação nos encontros 18 
CMEI’s. E das 13 EMEB’s do Campo, houve participação de 11. Com os seguintes temas 
abordados no fluxo: Articulação Intersetorial e Protocolo de Atendimento a Crianças e 
Adolescentes em situação de Violência Sexual; Conceitos de Violência Sexual – Abuso Sexual e 
Exploração Sexual Comercial; Sigilo e Ética Profissional; A escola enquanto fonte de proteção da 
família, Planejamento de Ações.Qualificar a equipe de profissionais da Educação, com foco de 
fortalecer a atuação em rede, estabelecer um padrão de atendimento à violência sexual e dar 
maior efetividade as políticas públicas. Importante destacar o lançamento pelo Ministério Público 
do Estado de Mato Grosso (MP-MT), em parceria com a Polícia Civil e a Prefeitura de Várzea 
Grande, o protocolo e fluxo de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência 
sexual.  O evento aconteceu no Auditório do Bloco C do (UNIVAG) com objetivo de 
participação e fortalecimento da Rede de Proteção, o qual crianças e adolescentes passarão a ser 
o foco da atuação.A formação foi realizada na intenção de divulgar a materialidade do Fluxo de 
atendimento com o enfoque na violência sexual contra criança e adolescente que vem 
crescendo de forma desordenada e afetando aprendizagem e o ambiente escolar. Para que os 
profissionais da educação sejam orientados de forma correta em situação de suspeita ou 
denúncia à violência sexual no encaminhamento adequado a essa situação. 
 
O Fluxo de Atendimento à violência sexual de criança compreende uma prática intersetorial de 
ações preventivas protetivas em rede. A formação de profissionais da Educação foi essencial na 
materialidade do fluxo. O desafio maior, talvez seja sensibilizar cotidianamente os profissionais 
para que possam aprimorar o olhar nas manifestações da violência sexual, sobretudo priorizar a 
defesa, a proteção e a atenção aos direitos da criança em situação de violência sexual.
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Comunicação Oral 

Esse texto é um recorte da pesquisa de doutorado, ainda em andamento, na qual é realizado um 
estudo sobre as produções audiovisuais de crianças de até 12 anos, selecionadas pelo Programa 
Vídeo Fórum da Mostra Geração (2017 e 2018) e exibidas no programa “Curta Mostra 
Geração”, da TV Escola. A Mostra Geração é o segmento infanto-juvenil do Festival do Rio que, 
por meio do programa Vídeo Fórum, promove um espaço para os jovens realizadores 
mostrarem e discutirem suas obras na sala de cinema. A pandemia atravessa essa pesquisa e 
muda seu rumo. Inicialmente planejada para ser um trabalho de campo nos Núcleos de Arte da 
Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro, o fechamento das unidades escolares em 2020 impôs a 
mudança no rumo do trabalho para a análise dos filmes e entrevistas exibidos nos episódios do 
programa de televisão “Curta Mostra Geração”, focada nas crianças de até 12 anos. A produção 
audiovisual, que via de regra era realizada até bem pouco tempo, maioritariamente pelo adulto 
para a criança, hoje também é feita pela criança. De mera consumidora, ela passou a ser também 
produtora de suas próprias narrativas audiovisuais. Os festivais e mostras de cinema têm-se 
mostrado como uma vitrine para essas crianças mostrarem o que produzem. Esse novo cenário 
está permeado de desafios. É possível ter a participação ativa e crítica das crianças na produção 
audiovisual na escola e, ao mesmo tempo, garantir a qualidade técnica e estética? Como 
perceber a autoria infantil nessas produções? O que é visível e invisível da infância? A partir da 
análise de suas histórias, pode-se teorizar sobre a infância contemporânea? 
 
O objetivo é refletir sobre os temas e concepções de infância que atravessam as produções 
infantis para compreender o que as crianças fazem quando são convocadas pela escola a 
produzirem suas narrativas audiovisuais. O quadro teórico é composto pelos seguintes autores:  
Bakhtin, Benjamin, Buckingham, Castro, Giraedello e Pereira. 
 
O caminho proposto para a formulação das indagações passou inicialmente por um 



levantamento de literatura, e em segundo, pela análise fílmica das produções infantis amparada 
pela perspectiva bakhtiniana de que o sujeito “deixa sua assinatura em seus discursos”. Nesse 
percurso de visionamento dos filmes, interessa descobrir quais os temas recorrentes dessas 
narrativas infantis, a forma como a infância aparece nessas produções e como o repertório 
cultural delas influenciam na forma de contar a história. A partir da análise das produções desses 
meninos e meninas que vivem o mesmo tempo histórico, mas em lugares e contextos sociais 
diferentes, busco teorizar sobre a infância contemporânea.Por meio de uma escuta sensível à fala 
dessas crianças-autoras sobre suas experiências atrás das câmeras, procuro ainda reconstruir a 
experiência de produção de audiovisuais na escola, a partir da noção benjaminiana de mosaico. 
Questões como autoria e participação atravessam esse trabalho e para lidar com elas busco 
apoio nos estudos de Castro e Girardello. 
 
As primeiras impressões que emergem da análise das produções das crianças revelam uma 
potência ainda pouco explorada por pesquisadores e estudiosos da Educação e até mesmo das 
Artes e da Comunicação sobre o que esses meninos e meninas revelam ou deixam de revelar 
em sua escrita com imagens em movimento e sons. Ficam mais questões do que certezas dessa 
experiência, principalmente, no que se diz respeito sobre o que é autoral nessas produções 
realizadas no contexto educativo e até que ponto elas realmente apresentam o que as crianças 
pensam ou refletem aquilo que os adultos esperam que elas façam.Na esfera da Educação, essas 
questões nos  remetem a uma discussão sobre os processos subjetivos, nos quais essas crianças 
não são apenas representadas no “discurso/imagem”, mas sujeitos de uma produção que circula 
no mundo. Fantin (2011, p. 21) chama atenção para o fato de que o desenvolvimento – 
aprendizagem de crianças, jovens e adultos – requer novas considerações a respeito das 
subjetividades e sensibilidades que estão se constituindo diante desses aparatos e dos novos 
modos de produção de conhecimento. 
 
Ouvir as crianças é fundamental. Só a partir de uma escuta atenta a elas é que, nós, adultos, 
poderemos perceber a complexidade das experiências vividas por elas em seus contextos 
socioculturais. O audiovisual tornou-se uma nova forma de contar as histórias por e sobre esses 
meninos e meninas do século XXI.O direito à participação aparece como um direito menor na 
sociedade. Perante a legislação, todos os direitos têm o mesmo valor. Não há um direito mais 
importante do que o outro.

Keywords: infância; produção audiovisual; direito; participação
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Comunicação Oral

Partindo do pressuposto de que as interações e brincadeiras são os eixos principais do trabalho 
pedagógico na Educação Infantil, esta pesquisa foi pensada como uma forma de resistência e 
subversão às diversas situações de in/visibilidade às quais as crianças têm sido, significativamente, 
relegadas. Os estudos da Sociologia da Infância avançam na perspectiva de uma compreensão 
holística da infância como categoria geracional própria, consequentemente, reconhecendo a 
criança como sujeito social que constrói suas próprias culturas nas relações de alteridade que 
estabelece entre pares e com os adultos. Tal compreensão nos desafia a refletir sobre as formas 
de participação da criança nos espaços da escola e em todos os assuntos relacionados a ela.

Desse modo, com o intuito de reorganizar o currículo escolar e reinventar os espaços físicos 
com diferentes propostas criativas e lúdicas que proporcionassem novas interações e 
brincadeiras na Educação Infantil, esta proposta possibilitou a participação efetiva das crianças e 
seu diálogo direto com os profissionais da escola. Assim os espaços foram virando cenários, e os 
cenários palco para imaginação, fantasia e criatividade infantil. Pátios, salas, refeitórios, hall de 
entrada, cantinhos debaixo de árvores, rampas e corredores foram ganhando novas 
configurações com temas do currículo escolar, transformando-se em lugares de encontro, de 
socialização e produção cultural infantil. Essa proposta possibilitou uma articulação com as 
diferentes linguagens, interações e brincadeiras, permitindo que as crianças manifestassem seus 
desejos, encantamentos e curiosidades sempre que os espaços físicos iam se transformando em 
diferentes cenários. Nossa intenção foi analisar sobre a participação das crianças na construção 
da proposta curricular para Educação Infantil em uma escola da rede municipal de Vitória no 
Espírito Santo (BR) através da transformação criativa dos espaços escolares em cenários 
pedagógicos e culturais.

A presente pesquisa fundamenta-se nas contribuições teórico-metodológicas da Sociologia da 
Infância que concebe as crianças como corresponsáveis por suas infâncias, agentes ativos que 
constroem suas próprias culturas (CORSARO, 1997; SARMENTO, 2007; MÜLLER e CARVALHO, 
2009). As crianças enquanto cidadãos de direito, indivíduos únicos e singulares, seres históricos e 
sociais, produtores de cultura precisam ter seus espaços de participação garantidos no contexto 
educacional. Pensando nisso, este estudo tentou reafirmar a importância da participação das 
crianças e dos diferentes sujeitos da comunidade escolar nas tomadas de decisão da instituição, 
promovendo com isso, a gestão democrática, o que reforçou a necessidade de ouvir as crianças 
acerca dos assuntos que lhes dizem respeito. Nesta direção, este estudo caracteriza-se como 
uma pesquisa transdisciplinar de abordagem interpretativa (GRAUE e WALSH, 2003) pois 
assume a dimensão qualitativa para descrever a complexidade de uma determinada hipótese ou 
problema, identificando processos dinâmicos experimentados por diferentes grupos sociais 
(BOGDAN e BIKLEN, 1994). Como método, trata-se de um estudo de caso que priorizou a 
participação da criança através da escuta efetiva de sua voz em contextos educacionais e 
científicos (MARTINS FILHO e DIAS PRADO, 2011), pois, escutá-las pressupõe conhecer suas 
culturas, seus contextos de vida, compreendendo a individualidade de cada uma.



Portanto, escutar as crianças tornou-se um processo singular, construído e vivenciado por cada 
sujeito envolvido na pesquisa, a partir das vivências que foram sendo construídas gradativamente, 
através de rodas de conversa, interações e brincadeiras.  A participação efetiva das crianças nas 
discussões acerca do currículo escolar a partir das transformações dos espaços físicos em 
cenários pedagógicos e culturais, garantiu a elas, o poder de exercer sua cidadania através das 
escolhas e narrativas que construíam sobre as suas próprias formas de pensar a escola em suas 
várias dimensões. Tornando-se possível, com isso, compreender como se estabelecem as relações 
entre identidade, subjetividade, cultura e alteridade no contexto da infância contemporânea. Essa 
participação se estende à infância como uma forma de evidenciar o protagonismo da criança e 
seus modos de ser e viver a vida a partir das relações de alteridade que estabelece na sociedade. 
Nesta perspectiva, foi necessário considerar o próprio contexto da criança como campo 
legítimo para conhecer suas culturas e visões de mundo, reconhecendo, sobretudo, a criança 
como detentora de saberes e capaz de expressar-se criticamente (DELGADO e MULLER, 2005; 
SARMENTO, 2005). Os resultados obtidos também desvelam que a organização dos espaços 
físicos em diálogo com a proposta curricular possibilitou abrir um rico campo de experienciação 
pedagógica que favorece a participação e expressão criativa das crianças, tendo em vista que a 
produção de cenários permitiu reinventar os espaços físicos com diferentes propostas criativas e 
lúdicas que proporcionaram novas interações e brincadeiras junto às crianças na Educação 
Infantil.

Conclui-se que as crianças, como autoras e produtoras de cultura, não se intimidam frente à 
visão adultocêntrica que se interpõe aos sem/limites de sua condição inventiva, pelo contrário, 
ao se tornarem protagonistas na escola, exercem sua cidadania, constroem suas próprias culturas 
e nos permitem entender e/ou se aproximar um pouquinho de que é ser criança. A participação 
da criança na reformulação curricular permitiu o efetivo exercício de seu papel social como 
sujeito ativo e crítico em assuntos relacionados a ela, tal mudança paradigmática, contraria 
também os “ditos” homogeneizadores e limitadores da participação da criança em pesquisas 
científicas que desconsideram a subjetividade da criança e sua condição de interpretar a 
realidade e de produzir sua própria cultura. Pensando nisso, este estudo trouxe uma proposta de 
investigação que priorizou, consubstancialmente, as subjetividades e interpretações da criança 
acerca de si e das relações que estabelece com o outro e com as culturas da qual participa, mais 
especificamente, no contexto da educação Infantil.
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Comunicação Oral

O texto reporta as experiências realizadas no Projeto de Extensão  “Brinquedoteca: a liberdade 
de brincar e se movimentar na Educação Infantil”, que realiza ações na EMEI Dr. José Calumby 
Filho, Aracaju/SE. A equipe executora é composta por estudantes e professores da Licenciatura 
em Educação Física da Universidade Federal de Sergipe que atuam como sujeitos brincantes com 
30 crianças entre 4 e 5 anos de idade, observando os fenômenos relativos ao livre brincar, 
exercitando a  escuta, registrando as falas, expressões de sentimentos, ideias e realizações das 
crianças. Interagimos a partir dos apelos das crianças para brincar, promovendo tempos e 
espaços que fomentam a criatividade e imaginação das crianças que estabelecem diálogos 
intensos, singulares e originais com o mundo da vida, representando-o e ressignificando-o 
dramaticamente através do faz-de-conta. As ações são fundamentadas na Teoria do Movimento 
Humano (KUNZ, 1991), interessada na criança que “brinca e se-movimenta” e sua imprescindível 
necessidade vital para o auto desenvolvimento. Fomentando o faz de conta junto com o acervo 
de brinquedos atuamos como sujeitos brincantes, duas vezes por semana no turno da manhã, 
observando os fenômenos, exercitando a escuta, registrando as falas, expressões de sentimentos, 
ideias e as realizações das crianças pelo livre brincar. O propósito é promover o protagonismo 
das crianças respeitando-as em sua integridade e ampliando seu campo de ações prazerosas, bem 
como sua participação no processo de tomada de decisões [concentrado entre os adultos], 
fomentando a autonomia, o auto conhecimento, a dúvida, a curiosidade, a investigação e a 
experimentação (CUNHA et al, 2018) 
 
A expressão brincar e se movimentar (sichbewegen) forjada por (Kunz, 1991) é sustentada pela 
Teoria do Movimento Humano (TREBELS, 1992), conceitos necessários à compreensão do ser-
criança sobretudo porque o brincar da criança na maior parte da literatura científica que trata 



do assunto refere-se ao brincar instrumental. 
 
Os brinquedos manipulados pelas crianças nos momentos da expansão, constituem o acervo de 
uma brinquedoteca mantida pela escola, bem como por oficinas de confeção de jogos e 
brinquedos  a partir de sucatas que se somam aos objetos industrializados. Os jogos e 
brinquedos, objetos tridimensionais, também podem ser qualquer coisa que possa ser 
manipulada divertidamente pelas crianças. Ao sabor da sua infinita capacidade inventiva, elas 
resinificam e transformam tudo em brinquedo, o tempo todo.Como instrumento de coleta de 
dados utilizamos os Diários de campo e o registro fotográfico, todos devidamente autorizados 
pela escola e pelas famílias das crianças. As intervenções acontecem duas vezes por semana na 
EMEI no turno da manhã no horário da expansão e uma vez na semana nos reunimos na 
universidade para planejar as ações e promover a partilha dos dados colhidos nas intervenções. 
Na expansão, contamos com o apoio das educadoras e cuidadoras que, atentas às crianças e suas 
rotas de movimentação, vivenciam connosco as experiências lúdicas genuinamente promovidas 
pelas crianças, autoras e atrizes de seus próprios enredos. 
 
Priorizamos a liberdade das crianças sem interferir nos seus processos, escutando suas sábias e 
divertidas falas, observando atentamente o que fazem e refazem freneticamente, anotando tudo 
em Diários de Campo e fotografando os acontecimentos. A partir desses instrumentos de coleta 
de dados, constituímos um banco de informações colhidas empiricamente através dos registros 
descritivos e imagéticos das experiências, devidamente autorizados pela escola e pelas famílias 
das crianças.A descrição diária dos fenômenos constitui os dados recentemente categorizados 
para serem submetidos à “análise de conteúdo” (BARDIN, 2009). A escuta e observações 
também fomentam a estruturação articulada entre os tempos-espaços para brincar, seja na 
expansão no pátio da escola ou junto ao acervo de brinquedos e sucatas disponíveis na 
brinquedoteca. Isso favorece o livre brincar e se movimentar das crianças pois elas brincam do 
que querem e interagem com quem gostam, seja com amigos(as) preferidos(as) ou com os 
brinquedos que escolhem. 
 
O projeto transforma o olhar dos professores em formação em relação a criança sujeito que “já 
é”, cheias de humanidade, empatia, sentimentos, ideias, magistrais saberes, capazes de se 
emocionar e aprender com as coisas mais simples, complexas e desafiadoras; são curiosas, 
criativas, potentes, sedentas de conhecimento e experiência; se amam, se preocupam umas com 
as outras e são plenas, intensas e profundas quando brincam livremente. Elas nos humanizam e 
nos ensinam a reinventar esse mundo complexo que reproduzimos. Mas é preciso escutá-las e 
amá-las mais do que ensiná-las.
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Comunicação Oral

Segundo a Constituição Federal, é dever da família, da sociedade e do Estado garantir à criança, 
ao adolescente e ao jovem, o direito à saúde, à educação, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, além de protegê-los de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988, Art. 227). No entanto, poucos dentre 
nós arriscariam afirmar que as crianças de nossa sociedade, aos quais têm sido garantidas as 
matrículas em instituições educacionais, usufruem plenamente do direito que lhes foi 
reconhecido como legítimo. (CARVALHO, 2018). Além da Constituição Federal, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (BRASIL,1989) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(BRASIL, 1996), constituem um sistema de garantias de direitos, o direito de todos à educação. O 
direito de todas as crianças e adolescentes à educação pressupõe o acesso e permanência, 
obviamente, sem nenhuma forma de discriminação ou exclusão, o que significa reconhecer o 
processo de escolarização como um direito social. Deste modo, a função social da escola é 
garantir a todos, sem distinção, o acesso aos conhecimentos produzidos historicamente 
(SAVIANI, 2011). A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei No 9394/96 (BRASIL, 
1996) trata da gestão democrática da escola pública. Isso significa que a instituição escolar deve 
prezar, estimular e promover espaços de participação dos diferentes atores – estudantes, 
professores, famílias, demais funcionários e comunidade.

Os Conselhos se constituem em parte da gestão da educação escolar e existem sob diversas 
formas. As atribuições dos diferentes Conselhos ocorrem sob aspectos normativos, consultivos e 
deliberativos (CURY, 2004). Dentre os vários Conselhos, o Conselho de Escola é um órgão 
colegiado com a função de coletivizar a construção de uma escola democrática que se propõe a 
efetivar um currículo, práticas e relações humanizadas, assim como, se responsabilizar pela 
permanência e aprendizagem de todos os estudantes. Neste espaço de participação coletiva, os 
estudantes têm direito à voz, enquanto instrumento de atuação no processo de organização da 
instituição escolar (BRASIL, 2007). Neste trabalho pergunta-se: em que medida o Conselho de 
Escola tem cumprido ou não a função de garantir o acesso e permanência de todos os 
estudantes na instituição escolar? As crianças têm participado das discussões e proposições do 
Conselho de Escola? A análise dos dados apontou problemas na gestão escolar na condução do 
Conselho de Escola, visto ser este, um espaço utilizado para a exclusão de estudantes, 
considerados “problemas” para a instituição escolar. Trata-se de meninos, em sua maioria, 



empobrecidos negros e indígenas, que compõem uma lista encaminhada aos conselheiros, tendo 
como indicação, a transferência compulsória. Estes sujeitos não são ouvidos, ou seja, não 
participam das decisões sobre seus destinos, todavia, recebem um veredito, comumente, a 
transferência da escola, com justificativa de que não têm mais direito a estar naquele espaço, por 
questões disciplinares.

Como recorte de uma pesquisa qualitativa-estudo de caso (LÜDKE; ANDRÉ, 1993) realizada em 
escola de ensino fundamental localizada no interior do Espírito Santo, objetivou-se compreender 
a relação da gestão com o conselho de escola, diante dos casos de indisciplina escolar. 
Observou-se, por meio de análise do relatórios, que a maioria dos “selecionados!” a serem 
expulsos pelo Conselho de Escola estudantes negros e indígenas. A recolha dos dados, por meio 
de entrevistas, considerou a voz de estudantes e equipe gestora, sobre o trato para com as 
situações que, recorrentemente, a escola encaminhava à “apreciação” e julgamento do Conselho 
de Escola. Percebeu-se, pelas Atas das assembleias, que a instituição investigada conta com um 
Conselho atuante junto à gestão escolar, porém, este colegiado ainda não assegura a 
consolidação do direito de todas as crianças a educação, nem mesmo a participação delas, por 
meio da escuta. Analisa-se criticamente, um espaço colegiado importante para uma gestão 
democrática, usado como instrumento de exclusão de estudantes, em sua maioria, negros e 
indígenas, na forma de transferência compulsória. Identificou-se discursos discriminatórios nos 
critérios de encaminhamentos destes sujeitos, submetidos a julgamentos e punições nas 
assembleias do Conselho de Escola, motivados por questões de indisciplina. Tudo o que a gente 
puder fazer no sentido de convocar os que vivem em torno da escola, e dentro da escola, no 
sentido de participarem, de tomarem um pouco o destino da escola na mão, também. Tudo o que 
a gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o trabalho imenso que se põe 
diante de nós que é o de assumir esse país democraticamente - Paulo Freire. A pesquisa que é a 
base deste texto, mostrou Práticas de vigilância como estratégias de controle nos movimentos 
dos coordenadores de turno, responsáveis pela organização das crianças no pátio, na entrada e 
saída da escola. Estes são os primeiros a conversar, aconselhar e registrar a ocorrência no livro 
de notificações diárias sobre os alunos. Na sequência dos atendimentos, os alunos passam pelo 
pedagogo e/ou diretor escolar. Conforme o caso, a equipe coletiviza a resolução das situações. 
Nos casos de alunos considerados mais graves pela escola, o Conselho é convocado para 
resolver a situação dos alunos considerados problemas. Elabora-se uma lista dos casos avaliados 
como mais graves e levam para a reunião de Conselho de Escola, convocada, especialmente, para 
esse fim. Isso nos leva a refletir sobre o papel da instituição escolar no controle e/ou exclusão os 
sujeitos (FOUCAULT, 1999; DONZELOT, 1986). Constatou-se que a maioria destes sujeitos são 
negros e indígenas, que sofrem cotidianamente, preconceito e discriminação por suas 
características fenotípicas. Para Cury (2007, p. 491) [...] a elaboração das regras internas da 
escola deve incentivar as formas dialógicas como modo de superação de tensões e conflitos, 
esgotando-se todos os recursos pedagógicos antes de se aplicarem eventuais sanções 
disciplinares. No entanto, o que evidenciou-se, em muitos momentos, foi o contrário, haja vista as 
raras situações de diálogo entre profissionais da escola e estudantes. Nota-se que no Art. 15 da 
LDB 9394/96 (BRASIL, 1996), não existe indicação explícita sobre a função disciplinadora desse 
colegiado, ao contrário, as funções descritas levam a compreendê-lo como um espaço de 



participação, debate, fiscalização e deliberação das demandas educacionais. Entretanto, o 
Conselho de Escola se apresenta como um instrumento de ação disciplinar do comportamento 
dos alunos. Trata-se da utilização desse espaço no processo de transferência compulsória de sete 
alunos selecionados por apresentarem problemas de indisciplina relacionados a uso de boné, 
ficar fora da sala de aula, lancharem na sala, responderem aos professores, dentre outros. Como 
traços de seus grupos, as crianças, adolescentes e jovens, utilizam artefatos que simbolizam 
modos de um ethos de grupo, sem descaracterizar suas individualidades. No entanto, a proibição 
do uso do boné, gorro, óculos escuros se distanciam dos princípios de liberdade e de expressão 
de suas individualidades, como direitos. O poder disciplinar se expressa e se consolida com o 
controle dos corpos, do tempo e do saber (SCHEINVAR, 2009, p. 91). Diante das culturas das 
crianças negras e indígenas, os profissionais das escolas se incomodam. Comumente, os meninos 
negros eram concebidos como incapazes e indisciplinados e os indígenas, como preguiçosos e 
sem capricho. Nota-se que a instituição escolar procura atender às demandas da produtividade 
em uma tentativa de instituição de práticas de controle que visem a adaptar o aluno ao universo 
de atributos necessários à sua inserção futura no mundo do trabalho. Nesse contexto, aquele 
que, por algum motivo, não assimila tais características é visto como o desajustado (LUENGO, 
2010). A escola se assume como uma instituição de vigilância e uma instância legítima do 
exercício de punir os desvios no comportamento dos alunos. A prerrogativa inerente aos 
sentidos da escola com suas rotinas normatizadoras, nos discursos de seus representantes 
adultos, tem como objetivo a condução de práticas disciplinadoras que visem a promover 
mudanças no comportamento dos alunos. A intenção, segundo os profissionais das escolas, é 
ajudar na formação da cidadania dos alunos. O bom aluno é aquele que apresenta um bom 
comportamento - Moralização e civilização, e o bom comportamento significaria submissão às 
regras e padrões de comportamento determinados pela instituição. Vê-se o quanto a instituição 
escolar ainda reproduz postura, predominantemente, autoritária, como em períodos históricos 
militaristas. A democratização ainda é um desafio, tendo em vista, as desigualdades educacionais, 
as exclusões sob o ponto de vista da condição social, da diferenciação cultural e da raça/etnia. O 
discurso do bom comportamento e da submissão se confronta com a perspectiva legal da 
participação de toda a comunidade escolar na condução da escola, legitimados na LDB 9394/96 
(BRASIL, 1996). Obviamente, a suposta incapacidade de participação dos estudantes 
considerados indisciplinados, coloca a gestão democrática em “xeque”. O atendimento é sempre 
verticalizado, considerando que a direção, pedagogos e coordenação é que impõem seus modos 
de pensar a escola e acabam por delegar ao Conselho de Escola, a função de punir os estudantes 
que não se enquadram nas regras determinadas por estes profissionais. No entanto, verificou-se 
que o direito de defesa do aluno está garantido no Art 137 do Regimento Escolar: Em qualquer 
caso, é garantido amplo direito de defesa ao educando e aos seus responsáveis, sendo 
indispensável à oitiva individual do educando (ESPÍRITO SANTO, 2010, p. 53). Constata-se mais 
uma demonstração de utilização do Regimento como instrumento de vigilância e controle, sem 
que houvesse, nesse caso, o direito de voz dos alunos, assegurado. Dessa forma, o documento 
serve como garantia dos deveres e sanções, mas não em relação ao direito à voz e à defesa, pois 
neste caso, o Regimento não foi cumprido. A função do Conselho de Escola como um 
importante espaço democrático, no qual os alunos poderiam aprender a discutir suas questões 
como cidadãos e exercitar a participação política. Neste sentido, os Conselhos: Representam, 



assim, um lugar de participação e decisão, um espaço de discussão, negociação e 
encaminhamento das demandas educacionais, possibilitando a participação social e promovendo 
a gestão democrática. São, enfim, uma instância de discussão, acompanhamento e deliberação, na 
qual se busca incentivar uma cultura democrática, substituindo a cultura patrimonialista pela 
cultura participativa e cidadã (BRASIL, 2007, p. 35). No entanto, na instituição pesquisada, o 
Conselho de Escola foi utilizado como espaço de exclusão. A transferência compulsória vai 
contra todos os princípios e funções esperados desse órgão, na perspectiva de uma escola 
democrática. É um dissenso o desuso do Conselho de Escola, quando os direitos são ali 
retirados. Desse modo, a função de fiscalizar e garantir os direitos das crianças e adolescentes à 
educação não foi identificada durante a pesquisa. Instigante também foi identificar, no Regimento 
Escolar, a prerrogativa de transferência compulsória como atribuição do Conselho de Escola. Vê-
se que reforça a representação desses documentos como veículos de controle nas práticas em 
sala de aula e nos atendimentos com a equipe pedagógica. Art. 86 As medidas educativas 
disciplinares devem ser aplicadas ao educando, observando-se a sua idade, grau de maturidade, 
histórico disciplinar e gravidade da falta: I - as medidas previstas no parágrafo 1.o do artigo 84 
são aplicadas pelo professor ou pelo coordenador; II - as medidas previstas no parágrafo 2.o do 
artigo 84 são aplicadas pelo diretor; III - as medidas previstas no parágrafo 3.o do artigo 84 são 
aplicadas pelo conselho escolar (ESPÍRITO SANTO, 2010, p. 44). As medidas de contenção dos 
alunos são muitas e podem ser aplicadas por diversos atores, dentre eles, o Conselho de Escola, 
órgão colegiado de fiscalização e espaço de decisões coletivas na escola. No art. 84, o Regimento 
Escolar versa sobre a possibilidade da: [...] transferência compulsória para outra unidade de 
ensino, quando viável, de acordo com as decisões do conselho escolar (ESPÍRITO SANTO, 2010, 
p. 44). Sem desqualificar tais proposições, o que nos causa estranhamento são os motivos e a 
forma autoritária e equivocada do processo. Também discordamos do fato de as medidas 
interventivas não estarem explicitadas nos registros e ata do Conselho de Escola analisada. 
Desse modo, os espaços de participação democrática, importantes na criação de vínculos dos 
alunos com a escola, além de ser instrumento de potencialização da autonomia, da crítica e do 
reconhecimento da função social da escola, torna-se vazio de seu real objetivo. A prática de 
transferir os alunos compulsoriamente se constitui em uma forma de exclusão, à medida que 
muitos deles ficam fora da escola. Desse modo, questiona-se a violação do direito constitucional 
à educação. Segundo Cury e Ferreira (2007, p. 488): A sala de aula, espaço privilegiado do 
ambiente institucional da escola e do fazer docente, é o lugar apropriado do direito de aprender 
do discente. Nesse sentido, a permanência de todos os alunos na escola é um direito. Uma 
gestão democrática, busca assegurar a participação das crianças e adolescentes nas decisões 
inerentes à organização dos tempos e espaços escolares. Para esse fim, utiliza- se dos 
mecanismos legalmente instituídos, como os colegiados dos alunos. No Regimento Escolar, o 
grêmio estudantil é o espaço de participação específica dos estudantes. É o que trata o Art. 36: 
Art. 36 A unidade de ensino deve incentivar a organização do grêmio estudantil, que tem 
regulamento próprio aprovado em assembleia de educandos. Parágrafo único. O grêmio 
estudantil é órgão máximo de representação dos educandos da unidade de ensino, com o 
objetivo de defender interesses individual e coletivo, incentivando a cultura literária, artística e 
desportiva dos associados (ESPÍRITO SANTO, 2010, p. 19). De acordo com o Regimento, o 
incentivo e apoio aos alunos na criação do grêmio estudantil são de responsabilidade da equipe 



pedagógica, porém não existe, nas escolas pesquisadas. Esse órgão colegiado poderia se 
constituir em importantes movimentos dos alunos na relação com a educação, cultura e 
exercício de cidadania. Vê-se o quanto os alunos ficam enclausurados em espaços públicos 
precários, com professores despreparados para o trabalho nessa comunidade, e os espaços de 
participação onde poderiam expor suas questões lhes são negados. Possibilitar a participação do 
aluno significaria garantir o direito de ser ouvido e representado, como ator social. Neste 
sentido, haveria que se romper com a perspectiva adultizada, soberana na maioria das escolas e, 
assim, incrementar o poder da infância organizada na sua relação com os adultos (FERNANDES, 
2009, p. 99). A possibilidade de se expressar é um direito constituído no ECRIAD (2010), na LDB 
9394 (1996), no Regimento Escolar (2010) e Conselho de Escola (2004) em consonância com a 
Constituição Federal (2011). Em nossa sociedade, a escola pública, em todos os níveis e 
modalidades da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), tem 
como função social formar o cidadão, isto é, construir conhecimentos, atitudes e valores que 
tornem o estudante solidário, crítico, ético e participativo (BRASIL, 2007, p. 19). Dentre as 
normativas construídas no sentido de organizar o trabalho e a disciplina na escola, destaca-se 
aqui, o Regimento Escolar. O Regimento versa sobre os princípios democráticos de participação 
dos alunos. Por outro lado, as regras estão normatizadas e as sanções estão descritas: Art. 74 São 
deveres do educando: I - acatar as normas regimentais e os regulamentos internos da unidade de 
ensino (ESPÍRITO SANTO, 2010). Desse modo, o documento preconiza a submissão dos alunos 
às regras regimentais. No entanto, verifica-se, também, a prerrogativa da participação da 
comunidade dos alunos e demais segmentos da comunidade escolar nas decisões e construção 
dos documentos como a proposta pedagógica. Assegura, ainda, sobre a participação dos alunos 
no Grêmio Estudantil. Compreende-se que as legislações que preconizam as formas de 
organização política das escolas têm como princípios a gestão democrática, obviamente, com a 
garantia da participação das crianças e adolescentes. A democratização da instituição escolar 
consiste, prioritariamente, na garantia de movimentos interativos entre os diferentes sujeitos, 
com respeito aos diversos modos de ser e de se apresentar na escola (ESTEVÃO, 2004). Nessa 
perspectiva, questões importantes que têm provocado exclusão como: as desigualdades sociais, o 
racismo, o sexismo, as violências e outros temas relevantes na problematização da realidade 
social poderiam estreitar as relações entre adultos, crianças e adolescentes, no espaço escolar. 
Esses momentos de reflexão poderiam contribuir para ampliar o campo dos direitos e 
contribuir para a permanência de todos os estudantes na escola. Trata-se de enfrentar o desafio 
de constituir uma gestão democrática que contribua efetivamente para o processo de 
construção de uma cidadania emancipadora, o que requer autonomia, participação, criação 
coletiva dos níveis de decisão e posicionamentos críticos que combatam a idéia burocrática de 
hierarquia (BRASIL, 2007, p. 24). O papel da escola implica, dentre outros aspectos, a formação 
do sujeito social – o ator aluno. “A escola, na medida em que participa da formação do sujeito 
social, organiza, fortalece e constrói a identidade social local” (BONETI, 2004, p. 238). Assim, a 
dinâmica do trabalho docente deve vincular-se ao projeto político-pedagógico da escola, no qual 
a participação, a inclusão, a cidadania e a qualidade da educação sejam prioridades. Cabe à gestão 
escolar, a criação de canais de discussão coletiva, das questões educacionais (FERREIRA, 2000). O 
exercício da democracia pode iniciar-se na escola, na medida em que os estudantes, desde bem 
pequenos, possam colaborar com a construção de uma escola equânime, por meio dos 



colegiados, seja Conselho de Escola ou Grêmio Estudantil. “É grande a importância dos 
Conselhos Escolares para a busca de transformações no cotidiano escolar, transformações essas 
orientadas pelo desejo de construção de uma sociedade igualitária e justa” (BRASIL, 2007, p. 56). 
Se considerarmos a contribuição fundamental da escola pública para a construção de uma 
cidadania participativa e a tomarmos como uma construção permanente e coletiva, veremos que 
os Conselhos Escolares são, primordialmente, o sustentáculo de projetos político-pedagógicos 
que permitem a definição dos rumos e das prioridades das escolas numa perspectiva 
emancipadora, que realmente considera os interesses e as necessidades da maioria da sociedade 
(BRASIL, 2007. p. 35). Que a instituição escolar rompa com as relações autoritárias de comando, 
todavia, que se transforme e influencie os sujeitos por meio de laços de solidariedade e justiça 
social (OLIVEIRA, 2009).

A gestão democrática pressupõe a participação de todos os atores, na organização do ensino e 
das ações institucionais. O objetivo maior deve ser a garantia do direito de acesso e 
permanência de todos os estudantes, à educação. Assim, os órgãos colegiados, premissas de uma 
gestão democrática, são partícipes e corresponsáveis pela promoção de uma educação de 
qualidade. Neste sentido, a exclusão por meio de um destes colegiados, seria uma afronta ao 
verdadeiro sentido do colegiado, em uma gestão democrática. A pesquisa identificou a utilização 
do Conselho de Escola na transferência compulsória de estudantes, em sua maioria negros e 
indígenas, concebidos como indisciplinados. A prática de transferir os alunos compulsoriamente 
se constitui em uma forma de exclusão, à medida que muitos deles ficam fora da escola. Desse 
modo, questiona-se a violação do direito constitucional à educação e enfatiza-se que a 
permanência de todos os alunos na escola é um direito (CURY; FERREIRA, 2009). Compreende-
se que a indisciplina escolar precisa ser discutida com os próprios estudantes, rompendo, assim, 
com o uso desta problemática, para a exclusão dos sujeitos, concebidos como “problemas”. À 
gestão escolar, cabe desconstruir a ideia do Conselho de Escola como espaço de doutrinação e 
exclusão e ressignificá-lo como instrumento de exercício de cidadania, de participação ativa e de 
experiência com a democracia. Critica-se o uso deste importante órgão colegiado, como 
instrumento de expulsão de estudantes, classificados como inaptos a continuarem frequentando 
a escola. O sentido do Conselho é de exercício e comprometimento com a cidadania, a justiça e 
a participação coletiva. Assim, o tratamento da indisciplina escolar não pode ter como 
proposição exclusiva, a transferência compulsória dos estudantes como se o direito à educação 
estivesse alienado ao “bom” comportamento dos alunos. A direção da escola tem como função, 
articular junto ao Conselho de Escola, o estímulo à participação efetiva de todos os segmentos 
da escola.
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de 13 de julho de 1990. Ministério Público Estadual. 10o edição, 2010. Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional. Ministério da Educaçãp (MEC). Disponível em: www.planalto.gov.br/
ccivil_03/Leis/L9394.htm. Acessado em 07/10/2012. Ministério da Educação. Conselhos Escolares: 
Uma Estratégia de Gestão Democrática da Educação Pública. Brasília: MEC, SEB, 2007. BONETI, 
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Comunicação Oral 

No sentido ontológico de existência, o termo habitar passa a ser compreendido como a relação 
mais íntima entre as pessoas e o ambiente que usufruem, assim como o estabelecimento de 
laços de afetividade com o local e com seus habitantes ou frequentadores. Em meio a essas 



apropriações e territorializações comuns dos modos de ser e habitar as cidades, a escola e seu 
envoltório – vizinhança escolar – são fortes ativadores urbanos, com destaque para os 
deslocamentos peatonais das crianças nos percursos entre suas casas e escolas. Esses 
movimentos de inserção na vizinhança e na cidade produzem relações de aproximação ou de 
afastamento nos processos de inclusão social e cidadania.No entendimento dos contextos de 
desigualdades socioespaciais e de suas influências nas formas de apropriação do ambiente 
escolar e seu entorno pelos estudantes de escolas públicas é conveniente atentar para os 
múltiplos modos de sua convivência cotidiana. A Ilha do Governador, bairro-ilha situado na Baia 
da Guanabara, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro – RJ/ Brasil, possui 33 escolas 
inseridas em meio a disputa do território por vários agentes de produção do espaço urbano, que 
enfrentam problemas sociais, ambientais, econômicos decorrentes da desigualdade e segregação 
socioespacial em suas vizinhanças. 
 
Os espaços livres públicos onde ocorrem os percursos escolares são aqui compreendidos como 
facilitadores da autonomia, criatividade e cidadania (FREIRE, 1996; TONUCCI, 1996; JACOBS, 
2000). Desse modo, buscou-se compreender os entendimentos das crianças, sobre os problemas 
e potenciais urbanos desses percursos. 
 
Inicialmente, realizou-se uma cartografia interescalar de vizinhanças de escolas municipais de 
ensino fundamental na Ilha do Governador (Rio de Janeiro/RJ). A ferramenta funciona como um 
diálogo que possibilita o entre cruzamento dos aspectos ambientais e socioculturais que podem 
influenciar o caminho das crianças pelos espaços livres públicos.A seleção das vizinhanças 
escolares foi realizada como uma amostra dos resultados da pesquisa interinstitucional 
Mapeamento afetivo dos territórios educativos da cidade do Rio de Janeiro – promovida por 
uma parceria entre os grupos de pesquisa Ambiente-Educação (GAE), Lugares e Paisagens 
(ProLUGAR) e Sistema de Espaços Livres no Rio de Janeiro (SEL-RJ) do Programa de Pós-
graduação em Arquitetura (PROARQ) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com a 
Secretaria Municipal de Educação e a Casa Civil da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Essa 
experiência consistiu na aplicação de uma atividade com os alunos da rede municipal de ensino 
público, através de questionários com perguntas abertas, respondidos por textos ou desenhos, 
sobre as suas percepções acerca do caminho escolar e quais os seus desejos para modificarem 
os ambientes percorridos. Os dados coletados foram tabulados e analisados através do método 
Análise do Conteúdo (BARDIN, 1977) para a identificação de categorias discutidas entre os 
grupos parceiros, que abordam aspectos sobre: infraestrutura; aspectos urbanísticos; conforto 
ambiental; conforto afetivo/cognitivo; entre outros. 
 
Dentre os principais relatos e desenhos das crianças, aparecem alguns elementos estruturantes 
da região que chamam a atenção das crianças, como a Ponte Rio-Niterói, que é retratada por 
cortar a paisagem litorânea e pela grande quantidade de veículos e o Aeroporto Internacional 
Galeão, que pelo barulho emitido, desperta o imaginário sobre lançamento de foguetes.Em 
algumas escolas inseridas em favelas, ou nas suas imediações, relatos dos alunos enfatizam o 
medo ao caminhar próximo aos pontos de vendas de drogas e de criminosos armados; e a 
insatisfação pela presença de lixo, de buracos nas calçadas e falta de sinalização nos cruzamentos 



das vias. A diferença de vivência e percepção do espaço público ao longo do caminho escolar 
pelas crianças apontam a segregação e desigualdade socioespacial que a cidade do Rio de Janeiro 
está estruturada, podendo impactar os desempenhos educacionais e a formação cidadã.Alguns 
problemas ambientais, como desmatamentos, queimadas e a poluição hídrica também são 
mencionados como agravantes ao caminho dos alunos, revelando que há um esforço de 
conscientização e educação ambiental na rede escolar e que pode haver melhorias na postura 
das novas gerações. Somado a isso, esta foi uma das regiões da cidade que mais citou e retratou 
a presença de ambientes contemplativos a caminho das escolas, o que confere um potencial de 
atratividade, importante na caminhabilidade e vitalidade urbana, como tratam Gehl (2013) e 
Speck (2017). 
 
Aproximar a escola dos anseios e necessidades da sociedade é compreender que existe um 
processo de troca e dependência entre a estrutura socioeconômica e o sistema educacional 
(SAVIANI, 2000). Desse modo, ao cartografarmos as vizinhanças escolares através da junção do 
nosso olhar e da escuta das crianças, apontamos fragilidades e potenciais do território educativo 
que podem tornar-se insumos ao redirecionamento das políticas públicas e ao empoderamento 
dos alunos quanto a sua formação cidadã.

Keywords: infância; cidadania; cotidiano e escolas públicas.
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Comunicação Oral

Em 1935, Mário de Andrade, poeta, crítico de arte, professor de música, pesquisador, dentre 
outros atributos, assumiu a função de Diretor do Departamento de Cultura da cidade de São 
Paulo, equivalente à Secretaria de Educação e Cultura, cargo em que permaneceu até 1938, 
quando suas propostas foram abortadas com a instauração e vigência do Estado Novo. Dentre as 



inúmeras funções que o cargo exigia, destacamos, neste trabalho, aquelas relacionadas ao 
planejamento de Políticas Públicas para a Infância, com projetos ambiciosos de implantação das 
bibliotecas infantis, bibliotecas de bairros, circulantes/ambulantes; da Rádio-Escola; dos Parques 
Infantis que, naquele contexto histórico, caracterizado pela formação de uma cidade que vinha 
incorporando, desde o início do século, imigrantes de diversas nacionalidades, mostrou-se de 
especial importância no acolhimento de crianças das classes trabalhadoras. Experiência inédita e 
pioneira, os Parques Infantis, segundo Faria (1999), se propuseram a ser espaços onde as crianças 
das classes operárias pudessem vivenciar o direito à Infância.

O objetivo deste trabalho é analisar as propostas do referido escritor poeta gestor de políticas 
públicas em Educação e Cultura para crianças, materializadas nos Parques Infantis. A leitura e 
análise do corpus da pesquisa dialoga com os pressupostos dos “Novos Estudos” sobre as 
Crianças e Infâncias.

O material fonte dos dados, presente no acervo de Mário de Andrade e distribuído em diversos 
espaços acadêmicos-culturais na cidade de São Paulo, principalmente no IEB/USP, consiste em 
documentos, livros do próprio autor, cartas, registros fotográficos, entrevistas publicadas em 
periódicos, publicações acadêmicas resultantes de estudos já realizados, dentre outros. 
Destacam-se: Me esqueci completamente de mim, sou um Departamento de Cultura” (Andrade, 
2015); A Nau Catarineta (Andrade, 1941); Legislação dos Parques Infantis (Departamento de 
Cultura – divisão de Educação e Recreio (1936); Parques Infantis – documentação fotográfica 
(Departamento de Cultura – divisão de Educação e Recreio (1937); Direito à Infância: Mário de 
Andrade e os Parques Infantis para as crianças de família operária da cidade de São Paulo. (Faria, 
1994); Parques Infantis de Mário de Andrade (Abdanur, 1994).

A análise preliminar dos dados vem se desenhando e revelando um entendimento sobre as 
propostas de intervenção com crianças nos espaços dos Parques Infantis, pautadas na integração 
entre atividades de recreação, educação e assistência, ainda que precária, esta última, naquele 
contexto histórico. A proposta incluía, assim, atividades em amplos espaços abertos; brincadeiras 
as mais diversas com ou sem o recurso a brinquedos; ensino pautado em atividades artísticas e 
culturais, incluindo brincadeiras acompanhadas por músicas.

Assim, podemos afirmar que as propostas de Mário de Andrade direcionadas às crianças, além de 
pioneiras, situava-se bastante à frente das práticas observadas naquele contexto histórico. Além 
disso, mesmo que sem acesso às produções teóricas de determinados autores estrangeiros - 
Vygotsky e Walter Benjamin, por exemplo, MA se fundamenta em uma concepção de infância e 
de criança que tem, neste segmento da população, o lugar privilegiado para produção, 
internalização e difusão da cultura.
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Completamente de mim, sou um Departamento de Cultura. Carlos Augusto Calil e Flávio 
Rodrigo Penteado (orgs.) Imprensa Oficial. SP. 215. p 336. DEPARTAMENTO DE CULTURA – 
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FARIA, A. L. G. de. Direito à Infância: Mário de Andrade e os Parques Infantis para as crianças de 
família operária da cidade de São Paulo” Tese de Doutorado, FE-USP. 1994. 

VSLBEC-50828 - A CRIANÇA NO ESPAÇO URBANO: PARTICIPAÇÃO E 
PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO SOBRE A CIDADE 
CRISTIANE THEISS LOPES
RITA DE CÁSSIA MARCHI

VSLBEC-53279 - TERRITÓRIOS DE INFÂNCIA - ARTE E FORMAÇÃO 
AMPLIANDO EXPERIÊNCIAS COM O MOVIMENTO EXPRESSIVO 
BELISTER PAULINO

VSLBEC-72089 - DIÁLOGOS ENTRE ESCOLA E CIDADE: MAPEAMENTO 
AFETIVO DOS TERRITÓRIOS EDUCATIVOS DA CIDADE DO RIO DE 
JANEIRO – BRASIL
GISELLE ARTEIRO NIELSEN AZEVEDO
VERA REGINA TÂNGARI

Comunicação Oral

Os grupos de pesquisa Ambiente-Educação (GAE) e Sistema de Espaços Livres (SEL-RJ), 
vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, em parceria com a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Educação, realizaram atividade 
com as escolas de de Ensino Fundamental da rede pública municipal do Rio de Janeiro, com o 
intuito de entender a diversidade e a complexidade da cidade, a partir do olhar dos estudantes. A 
atividade - mapeamento afetivo dos territórios educativos da cidade do Rio de Janeiro, realizada 
no Dia Mundial do Urbanismo em 8/11/19, resultou em conjunto de desenhos e textos 
elaborados pelos estudantes que descreveram a realidade dos seus percursos casa-escola, em 
diferentes contextos urbanos, além dos seus desejos para a cidade e seu futuro, de forma a 
apontar ações para um planejamento urbano mais participativo. Ao verificar como as crianças 
experienciam a cidade e como se dão as apropriações e vivências cotidianas em seus percursos 
diários , propomos uma discussão sobre o habitar da infância no espaço público. Pretende-se 
contribuir para a construção coletiva e compartilhada de subsídios ao Plano de 
Desenvolvimento Sustentável-PDS conduzido pelo Escritório de Planejamento - EPL/Casa Civil 
da Prefeitura do Rio de Janeiro. Trata ainda de dar visibilidade a atores sociais que geralmente 
não têm oportunidades de fala, em uma concepção da infância como cidadania crítica, 
reconhecendo-os como sujeitos de direitos à cidade.

Compreender a diversidade dos territórios a partir do olhar dos estudantes, reconhecendo-os 
como sujeitos de direitos à cidade e aos seus espaços públicos. O envolvimento da criança nas 
decisões sobre a cidade constitui uma motivação importante para pensar políticas públicas 
urbanas para a infância (TONUCCI, 2005; SARMENTO, 2018; LIMA, 1989).

A rede municipal pública do Rio de Janeiro constitui a maior da América Latina, comum total de 
1.540 Unidades Escolares e 626.778 mil alunos divididos em 11 Coordenadorias Regionais de 



Educação=CREs. A participação das escolas na atividade foi por adesão, e 734 escolas 
participaram, contemplando todas as áreas de planejamento da cidade, com um total aproximado 
de 20.000 documentos. A dinâmica da atividade se deu a partir do seguinte questionamento: 1) 
Como é o caminho que você faz da sua casa até a escola onde você estuda? Descreva, em 
desenhos e/ou palavras, o que você vê, sente e ouve durante esse percurso. 2) Agora que você 
respondeu a primeira pergunta, descreva, em desenhos e/ou palavras, o que você deseja para 
esse percurso? A produção do mapeamento afetivo traduziu a percepção dos estudantes sobre 
os espaços públicos da cidade vivenciados diariamente, identificando suas necessidades e desejos, 
em diferentes contextos urbanos, possibilitando análises comparativas. Para a tabulação dos 
dados, foram criadas 15 categorias de análise, de acordo com a recorrência das respostas – 
infraestrutura, equipamentos, comércio e serviços, indústria, aspectos urbaníticos, espaços livres 
e áreas verdes, acessibilidade, mobilidade, mudanças climáticas, conforto ambiental, conforto 
afetivo, recreação e lazer, aspectos sócio-econômicos e culturais, segurança e violência, ações 
sustentáveis. As categorias foram subdivididas ainda em 119 subcategorias, dada a riqueza, 
abrangência e subjetividade das respostas. Para viabilizar a complexidade da análise, organizamos 
o Curso MAPEAMENTO DOS TERRITÓRIOS EDUCATIVOS DA CIDADE DO RIO DE 
JANEIRO”, destinado a capacitar estudantes de graduação, pós-graduação, pesquisadores e 
profissionais em Arquitetura e Urbanismo, Educação e áreas afins, e gestores públicos e privados. 
Após a tabulação dos dados, em finalização, o material será modelado e georeferenciado pelos 
técnicos da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.

Esta atividade entrelaçou as diferentes abordagens dos grupos de pesquisa envolvidos: o grupo 
GAE pesquisa sobre infância e cidade e está atuando no estudo e aplicação de dispositivos de 
escuta e co-criação de projetos com crianças; e o grupo SEL-RJ/ProLugar pesquisa sobre os 
sistemas de espaços livres públicos e privados, em múltiplas escalas com abordagens 
morfológicas e socioambientais. Compreende-se a potência da atuação dos participantes dos 
grupos envolvidos em parceria com estudantes, professores e gestores da rede municipal de 
educação pública, para enfrentar a complexidade da atividade de planejamento sustentável 
desenvolvida através de um projeto participativo e inclusivo. A proposta da atividade prevê os 
desdobramentos incluem uma etapa devolutiva com a apresentação dos resultados para os 
estudantes, professores e gestores, através do processamento preliminar de textos, desenhos e 
imagens, a ser divulgada pela Casa Civil e Secretaria Municipal de Educação, que encaminharão as 
análises às escolas . Planeja-se também promover a divulgação junto aos estudantes, professores 
e pesquisadores da UFRJ, através de seminários dos quais também poderão participar as equipes 
da Prefeitura envolvidas nas atividades, assim como representantes dos estudantes da rede 
municipal, selecionados pelos professores e gestores das escolas. A partir dos resultados e do 
processamento das informações geradas e compartilhadas pelos participantes da atividade, 
prevê-se materializar coletivamente ideias e propostas, a serem integradas às estratégias 
previstas para o Plano de Desenvolvimento Sustentável-PDS em curso. As equipes da UFRJ, 
como desdobramento complementar, divulgaram os resultados preliminares da análise no World 
Urban Forum-WUF, realizado em Abu Dhabi, em fevereiro de 2020. Intencionam ainda 
apresentar os resultado finais no Congresso da União Internacional dos Arquitetos-UIA no Rio 
de Janeiro em julho de 2020.



Essa atividade contribuiu com a reflexão sobre as atribuições das equipes envolvidas, ao dar voz 
e visibilidade aos estudantes, reforçando seu papel como agentes produtores e transformadores 
da cidade que vivem e compartilham. A partir dessa experiência pioneira, esperamos que 
estudantes e profissionais da arquitetura e urbanismo possam exercer de forma mais consistente 
o papel de mediação entre os interesses defendidos pela população e os condicionantes 
espaciais e de gestão pública.
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Comunicação Oral 

O artigo é resultado de uma pesquisa de Mestrado em Ciências da Arquitetura que busca 
proporcionar um ambiente de acolhimento, de identificação e pertencimento, em contrapartida a 
um ambiente de confinamento e segregação social na unidade institucional. Para tanto, foi 



realizado um estudo de caso em uma unidade de acolhimento para crianças na cidade do Rio de 
Janeiro, Brasil, no qual diferentes atores envolvidos no ambiente foram escutados. Além da 
própria percepção do pesquisador – que também sente, interage e reage, o ambiente está sujeito 
a diferentes leituras e interpretações, sendo fundamental escutar as pessoas que o vivenciam. 
Nesse processo, incluir a percepção das crianças é de extrema importância, visto que suas 
opiniões são sempre subjugadas por adultos que acreditam saber o que elas sentem e pensam. O 
Grupo Ambiente-Educação (GAE) vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura 
(PROARQ) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), do qual a pesquisa é parte, busca 
esse olhar para a infância. Compreender as relações das crianças com o lugar é fortalecer a 
interação pessoa-ambiente e promover uma arquitetura de qualidade, aberta para relações de 
apropriação, espaços pessoais, territorialidades, privacidade e personalização. Mesmo em uma 
instituição e ainda que permaneça por um curto período de tempo, é possível que a criança 
sinta-se “em casa”, pois “casa” é todo lugar que acolhe e se torna familiar, em um sentimento de 
pertencimento. 
 
Analisar a unidade de acolhimento institucional a partir do olhar das crianças para verificar 
como é possível ampliar o papel da arquitetura na proposição de um lugar mais acolhedor, 
considerando "lugar" o espaço envolvido em relações afetivas (TUAN, 1980, 1983; BACHELARD, 
2003; SOMMER, 1973). 
 
Pesquisa de caráter qualitativo, com uso de instrumentos de  Avaliação Pós-Ocupação (APO) em 
uma unidade de acolhimento institucional municipal do Rio de Janeiro. A postura adotada foi a da 
Abordagem Experiencial, na qual o pesquisador também se torna sujeito da experiência e das 
interações no ambiente e com as pessoas, devido à impossibilidade do seu distanciamento crítico 
e neutralidade (RHEINGANTZ et al, 2009).Com a APO, seria possível trazer à tona a arquitetura 
do desejo à qual Derrida (2003) define: a arquitetura que inclui, que aceita, que se preenche do 
“ser” humano. Os processos participativos incorporam a dimensão humana, respondem a 
necessidades e expectativas reais, criando importantes elos afetivos entre a pessoa e o ambiente 
(ADAMS, 2002).Os instrumentos utilizados com as crianças foram:1)Mapa MentalOriginalmente 
formulado por Kevin Lynch. São elaborados desenhos que representam a imagem do lugar pela 
criança. Foi aplicado em um formato de três fichas:•“O abrigo é...”•“O lugar que mais gosto no 
abrigo é...”•“O lugar que menos gosto no abrigo é...”2)Poema dos DesejosDesenvolvido por 
Henry Sanoff. Por meio de desenhos ou escritas as crianças expressam suas necessidades, 
sentimentos e desejos relativos ao lugar, ao responderem à seguinte sentença:•“Eu gostaria que 
esse abrigo fosse...”3)Arquiteto(a) por um dia: avaliando o ambienteCriado pela mestranda, 
baseado na análise walkthrough – instrumento de visão geral acerca do edifício, a partir de um 
percurso de reconhecimento realizado por pesquisadores. Nesse caso, as próprias crianças 
assumiram a função de arquiteto por um dia e avaliaram o ambiente da unidade, sendo instruídas 
a percorrerem todo o lugar e, depois, em duplas ou trios, anotarem os pontos analisados em 
uma cartolina distribuída para cada grupo.De acordo com as respostas obtidas, os dados foram 
tabulados para que fosse possível identificar elementos comuns que ajudem no processo de 
identificação da criança com o lugar. 
 
Participaram dos instrumentos as 20 crianças, entre 4 e 12 anos, acolhidas na unidade definida 
como estudo de caso. A aplicação das fichas ocorreu com no máximo 3 crianças por vez, junto à 



pesquisadora, para registrar falas e reações expressas durante as atividades. 1)Mapa Mental•“O 
abrigo é...” – 8 participantesOs elementos representados eram os mesmos de uma casa física, 
como cozinha, sofás, televisão, quartos, camas, banheiros – organização residencial do imóvel. 
Muros e grades também foram recorrentes, demonstrando a integração “dentro-e-fora” e 
trazendo reflexões sobre a integração comunitária, identificação e orientação – bases de apoio 
existencial.•“O lugar que mais gosto no abrigo é...” – 18 participantesLugar mais mencionado, o 
quarto era onde descansavam, brincavam e onde tinham seus pertences pessoais, explicavam. A 
área externa e o contato com a natureza foram recorrentes, assim como sala de estar/TV e sala 
de jogos, onde brincavam. Também representaram a cozinha porque se reuniam para comer.•“O 
lugar que menos gosto no abrigo é...” – 12 participantesParecia contraditório o fato dos lugares 
que menos gostavam serem também os que mais gostavam. Na verdade essa contradição estava 
relacionada à insatisfação, ao reconhecerem, por exemplo, a necessidade de manutenção da 
unidade e o conforto térmico ruim dos ambientes. 2)Poema dos Desejos – 11 participantesA 
maioria desenhou elementos da natureza, ambientes abertos e a própria rua. A natureza traz 
conforto, aconchego, bem-estar, e a rua possibilita a integração comunitária, necessidades que as 
crianças demonstraram.3)Arquiteto(a) por um dia: avaliando o ambiente – 12 
participantesApontaram insatisfação em relação à privacidade e ao conforto térmico dos 
ambientes. Também expressaram a inexistência de bancos e brinquedos na área externa, que 
consideravam pequena. Gostavam das paredes e decoração dos quartos e mobiliário da sala. Mas 
desejavam mais móveis para guardar objetos pessoais. 
 
A arquitetura acolhe e se abre ao outro no pensar o espaço a partir do diálogo, atendendo a 
necessidades reais; no projeto de espaços que estimulem a personalização, a inclusão das 
diferenças, a privacidade, o contato com a natureza e com o lado externo à edificação. As 
crianças manifestaram a importância da integração da unidade com a área externa e a vizinhança, 
ambientes internos personalizados e aconchegantes que respeitem as individualidades e facilitem 
a identificação pessoal de cada um.
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Comunicação Oral 

A violência doméstica é algo historicamente enraizado na cultura da sociedade. Felizmente, a 
justiça e a sociedade dão passos promissores para extirpar comportamentos inaceitáveis.  Em 
decorrência da pandemia, é sabido que em todo o mundo o número de mulheres agredidas 
aumentou de forma vertiginosa, devido ao isolamento social, e nesse caso o confinamento com 
seu agressor. A atuação punitiva e/ou assistencial não dá conta de transformar essa questão 
emergencial, então recorremos à vertente educacional como linha mestra de atuação. Por 
acreditarmos que a educação é a única forma de quebrar comportamentos repetitivos e criar 
uma comunicação assertiva.Desenvolvemos o projeto: “DenunciArte” que foca na arte da palavra 



e envolve a Literatura, o Direito e a Psicoeducação para analisar o contexto atual por meio da 
análise de romances, contos, crônicas e poesias que retratam a violência com diferentes nuances 
interpretativas, que abordam a violência no âmbito familiar. Desejamos usar esse projeto para 
transportar a ficção para o contexto da realidade atual.Nesse processo foi criado mobi game, 
por um grupo chamado HubMulher, do qual participamos, que é um jogo de celular que busca 
conscientizar sobre violência contra a mulher em relacionamentos abusivos, que apresenta as 
diferentes formas de violência e interage com o(a) jogador(a). A proposta é dinâmica e foca na 
formação do professor para desenvolver ferramentas dentro de contextos diversificados. O 
processo de formação agrega a capacitação do professor para atuar com a comunidade escolar 
(professores, alunos e famílias) e trabalhar de diferentes formas de violência contra a mulher. 
 
Instrumentalizar e desenvolver junto à comunidade escolar possibilidades educacionais no 
combate à violência contra a mulher, promovendo o conhecimento dos direitos humanos.E o 
Mobi Game na escola instiga os professores na criação de novos instrumentos de informações e 
ferramentas capazes de alterar a visão das relações humanas. 
 
Adota a pedagogia ativa com roda de conversa online. A discussão se desenvolve com três visões 
diferentes do tema elegido: a visão jurídica, a educacional, e do especialista. Por meio do: youtube, 
podcast e teleconferência. O mobi game é um instrumento que possibilita explorar vários 
universos e funciona na educação preventiva, reparadora e emancipatória. A educação preventiva 
é um desafio diário e visa estabelecer valores de forma consciente e planejada com a adoção de 
ações redutoras de vulnerabilidades e a construção de uma nova visão integrativa. É um trabalho 
que desenvolve na pessoa a capacidade de compreender seu espaço no mundo e as 
possibilidades de contribuição, intervenção e transformação positiva através de relações 
saudáveis.A educação reparadora é um trabalho que desenvolve a ressignificação da própria 
história e a compreensão do processo evolutivo de forma positiva, por meio de uma experiência 
educativa de autoconhecimento que leve a pessoa a organizar suas relações com o outro e 
consigo mesmo.A educação emancipatória é um trabalho que desenvolve o potencial de 
realização da mulher mapeando a importância da posição do feminino na sociedade e no mundo. 
Além de trabalhar a desconstrução de valores sexistas e proporcionar vivências em grupo para 
formular uma releitura e concepção de mundo, de sociedade de homem e de mulher.O Mobi 
Game propicia: leitura e reflexão de textos, conversas escritas, dramatizações do cotidiano, 
questionários e aulas expositivas. Tendo como roteiro base as rodadas propostas pelo Mobi 
Game, sendo:-Rodada 1: Violência Psicológica – o professor pode utilizar diretamente as 
disciplinas de História, Literatura, Artes e Ciência das Linguagens.- Rodada 2: Violência Moral – o 
professor pode utilizar diretamente as disciplinas de Ética, Filosofia e Sociologia- Rodada 3: 
Violência Patrimonial – o professor pode utilizar diretamente as disciplinas de Ética, Sociologia e 
Literatura- Rodada 4: Violência Sexual – o professor pode utilizar diretamente as disciplinas de 
Filosofia, Biologia, Ética e Ciências Humanas- Rodada 5: Violência Física – o professor pode 
utilizar diretamente as disciplinas de Ciências Humanas, Filosofia, Sociologia Literatura, Ética.E o 
tema transversal que sustenta o trabalho são disciplinas eletivas: Projeto de Vida e Direitos 
Humanos. 
 



O game é uma iniciativa da Arbache Innovations, o Coletivo HuBMulheres e o Programa Ganha 
Ganha da ONU Mulheres Brasil.O projeto Denunciarte, até o momento levou a proposta de 
utilização do instrumento mobi game para cerca de 800 (oitocentos) professores da Rede 
Pública de Ensino do Estado de São Paulo. Mas, para além do espaço escolar, a proposta 
educacional do jogo está sendo introduzida em empresas privadas, tem o apoio da Associação 
dos Magistrados do Brasil, Instituto Maria da Penha e mais 13 (treze) instituições.Apresentamos 
o projeto no XII FONAVID - tema: "Violência de Gênero e Covid 19: Desafios no 
enfrentamento de duas pandemias do século XXI". Aconteceu de 19 a 23 de outubro, no 
formato 100% online, o Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher (Fonavid) realizou o evento aberto à sociedade e palestras com tradução simultânea em 
libras.É importante ressaltar que os resultados alimentam um dashboard com people analytics 
capaz de identificar quais rodadas tiveram melhor ou pior performance, e que merecem ou não 
atenção, o jogo pode ser usado pelas instituições para formação, treinamentos e podem orientar 
a criação de políticas públicas e práticas educacionais. Dessa maneira, o game é um instrumento 
que contribui no processo decisão  e direcionamento no combate à violência doméstica, os 
gráficos de resultados podem influir na precisão para investir em situações futuras.O Mobi 
Game oferece a possibilidade de desenvolver conteúdos da BNCC - Base Nacional Comum 
Curricular, para combater a violência contra a mulher e transforma as relações humanas dentro 
da inclusão, igualdade e equidade, nos preceitos do Roteiro Único de Trabalho Humanizado. 
 
O projeto Denunciarte desenhou um modelo inédito no combate à violência doméstica e abre 
um espaço que pode se apresentar em modalidades diversificadas e com adequação para as 
necessidades de cada instituição que adotar o projeto.A visão educacional aponta possibilidades 
de transformação da realidade, mesmo em espaços que a violência acontece, visto que a parceria 
entre Poder Judiciário e Educação fortalece a conversão de políticas públicas no tocante a defesa 
dos direitos humanos.
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Comunicação Oral 

As situações de risco vivenciadas na família que levam ao acolhimento de crianças e adolescentes 
são várias e estão geralmente relacionadas a questões de ordem social ou pessoal, como 
negligência, maus tratos, abandono, abuso, mendicância, dentre outros. Os serviços de 
acolhimento surgem como espaço de proteção provisório e excepcional, até que as condições 
que levaram ao acolhimento sejam resolvidas e a criança retorne para sua família. Apenas depois 
de esgotadas todas as possibilidades e tentativas para efetivar a reinserção na família de origem 



ou extensa, contempla-se a colocação em família substituta. Dessa forma, é importante que a 
reintegração seja bem pensada e executada, visando o menor tempo de acolhimento e menores 
chances de reintegração mal sucedida que resulte em uma nova quebra de vínculos futuramente. 
Ressalta-se ainda que a reintegração familiar não é uma tarefa simples e ágil em decorrência das 
situações de dificuldades e risco que envolve as famílias. Deste modo, discutir sobre os fatores 
que envolvem o processo de acolhimento e reintegração, as situações de risco social e pessoal 
que as crianças são expostas e como a política de atendimento acompanha e encaminha os 
casos, é fundamental para a realização de uma reintegração familiar mais assertiva e pra que o 
serviço de acolhimento funcione como fator e proteção às crianças e adolescentes. 
 
Caracterizar a reintegração familiar de crianças de zero a 11 anos acolhidas em um serviço de 
acolhimento institucional durante o ano de 2018. 
 
Fizeram parte do estudo 40 crianças na faixa etária de zero a onze anos que estavam em 
situação de acolhimento institucional no período entre janeiro a dezembro de 2018. O estudo 
foi realizado em uma instituição de acolhimento infantil que funciona na modalidade abrigo 
institucional na Região norte do Brasil. Para a coleta dos dados foi utilizada uma ficha para 
caracterização da reintegração familiar, elaborado pelas pesquisadoras, contendo informações 
sociodemográficas, familiares e dados de reintegração, preenchida com dados dos prontuários 
das crianças e do Plano Individual de Acolhimento. Os dados foram tabulados e analisados 
quantitativamente, a fim de identificar as características das crianças, das reintegrações, dos 
motivos que levaram ao acolhimento e tempo de permanência na instituição, estabelecendo 
possíveis relações entre os motivos que levaram ao acolhimento e o destino na reintegração 
familiar. 
 
Os resultados apontam um acolhimento precoce, com a maioria apresentando idade entre zero 
e três meses de vida, com um ligeiro aumento após os cinco anos de vida, de crianças de ambos 
os sexos. Dentre os motivos que levaram ao acolhimento aparece como prevalente a negligência 
(55%), seguida do abandono (27,5%), situação de rua (5%), maus tratos (2,5%), violência sexual 
(2,5%) e pais dependentes de álcool e outras drogas (7,5%). Sobre o desacolhimento, os 
resultados mostram a prevalência da reinserção familiar (74%) sobre a adoção (21%) e 
transferência (5%) como destino da reintegração. Nos casos onde as crianças foram adotadas, o 
perfil predominante era de lactentes (possuíam menos de 30 dias de vida) e permaneceram 
acolhidos por um tempo que variou de dez dias a três meses. Quanto ao destino na reinserção 
familiar, verifica-se que na maioria dos casos o retorno aconteceu para a família extensa. Em 
apenas 25% dos casos o retorno aconteceu para a família de origem. Em quase sua totalidade as 
crianças que retornaram à família de origem tiveram a negligência como causa do acolhimento. 
Estas crianças permaneceram acolhidas por tempo inferior a um mês, 75% destas permaneceram 
acolhidas por tempo inferior a sete dias, oriundas, em geral de demandas que vieram do 
Conselho Tutelar. Na maioria destes casos, as crianças retornaram a família de origem tendo com 
base de apoio algum membro da família extensa. Das crianças que tiveram seu destino na 
reintegração a família extensa, na maioria o responsável foi ligado à família materna, 
predominantemente tias e avós, com tempo de permanência na instituição que variou de um a 



cinco meses. Ressalta-se que não houve acolhimento por período superior a 18 meses e 
presença de irmãos acolhidos na mesma instituição, como prevê a legislação brasileira. No 
entanto, foram registrados desmembramento dos irmãos adolescentes, acolhidos em outra 
instituição. 
 
Estudar as características das famílias, das crianças, das reintegrações, compreendendo os fatores 
envolvidos nestas relações são fatores fundamentais para elaboração de estratégias de 
acompanhamento e encaminhamento mais assertivas, que favoreçam uma reintegração familiar 
bem sucedida e previna reacolhimentos.
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Comunicação Oral

Na contemporaneidade, há a necessidade do pensamento complexo, fundado na consciência do 
heterogêneo e no respeito pela alteridade, nos estudos das questões humanas e sociais. Nas 
pesquisas sobre temáticas da Educação Infantil faz-se premente a inclusão efetiva das crianças 
enquanto atores sociais e senhores de suas próprias vozes. As crianças precisam ser escutadas 
no coletivo da categoria social da infância, também, no que diz respeito a seus direitos sociais. 
Nesta perspectiva, com fins de incluir as crianças no debate sobre as políticas educacionais, o 
presente estudo focaliza a escuta ativa dos sujeitos infantis. Fundamenta-se a discussão nos 
conceitos de agência social dos atores infantis dos novos estudos da infância, em particular na 
ideia de infâncias no plural da Sociologia da Infância. Esta reflexão volta-se para a forma de ouvir 
as vozes infantis na sua especificidade, distanciados da subalternização adultocêntrica que nos 
leva a falar pelas crianças, decidir por elas, sob a justificativa da proteção. Imbuídos na convicção 
de que as crianças têm muito a contribuir na construção do conhecimento e o direito a 
protagonizar a definição de suas necessidades, pretende-se colaborar para a construção de 
metodologias de estudo em pesquisa sociais para a Educação Infantil partindo da percepção das 
crianças sobre a situação de pesquisa para verificar a relação entre a construção de 
conhecimento e a defesa dos direitos infantis na sociedade. 

A pesquisa teve como objetivo central investigar como as crianças reinterpretam os valores 
culturais da herança cultural incorporados nos processos de socialização no tempo e espaço 
definidos em dois contextos da Educação Infantil: uma escola em Israel e uma escola comunitária 
judaica no Brasil. Foi utilizada a Sociologia da Infância como suporte teórico. 

A pesquisa caracterizou-se como estudo multicultural, trazendo elementos da cultura judaica, 
especificamente, a celebração do Shabat, em duas escolas, sendo uma em Israel e outra no Brasil. 
Este estudo constitui-se numa pesquisa qualitativa, tendo as crianças como coautoras. Inicia-se 



com a proposta pela pesquisadora da realização pelas crianças de desenhos que representassem 
a celebração do Shabat. Após fazerem os desenhos, as crianças foram convidadas a apresentar 
seus desenhos em rodas de interação que tinham o objetivo de absorver a polissemia da 
expressão de crianças com idade em torno dos 3 a 5 anos, nos limites institucionais de Educação 
Infantil, no coletivo de suas expressões.  O desenho proposto pela pesquisadora foi utilizado 
como ferramenta de expressão e interação entre as crianças e entre elas e a pesquisadora. Na 
análise das falas das crianças sobre seus desenhos e os desenhos das outras crianças, foram 
considerados os enredos das narrativas, as trocas gestuais e vocalizações, bem como a 
performance e a ritualização das ações. Foram utilizados dois recortes de uma investigação que 
começou durante o desenvolvimento de uma dissertação de mestrado e prossegue como 
estudo comparativo multicultural. Um recorte observou crianças de 3 anos numa creche privada 
urbana de Israel. O outro recorte registrou observações em situação semelhante em uma escola 
comunitária judaica no nordeste do Brasil com crianças entre 4-5 anos. 

Transparece em todos os recortes alguma forma de protagonismo das crianças na construção do 
conhecimento. Enquanto as crianças mais jovens trabalham nos desenhos, a conversa gira mais 
entre o par pesquisadora-criança, destaca-se que muitos tendem a opinar, dialogar.  Algumas 
completam a atividade em silêncio. Outras escolhem o tema da conversa, a maioria das vezes 
nada relacionado a proposta da atividade. Num dos episódios concluía-se uma atividade 
utilizando desenhos sobre Shabat quando algumas crianças começaram a falar sobre ioga. Nem 
sempre a interação travava-se por diálogo verbal propriamente, frases curtas, compunham a 
comunicação, quase como elemento secundário. O prazer de participar é evidente. Cada criança 
escolheu de forma autônoma como e quando participar. Enfatiza-se a forma da expressão das 
crianças através de um acervo de sons e movimentos, com o seu corpo inteiro. A influência do 
coletivo se revela com clareza. Neste grupo, reconhece-se a forma colaborativa de expressar das 
crianças quando estas se aproximaram e começaram a participar no diálogo performativo. No 
recorte das crianças mais velhas, seleciona-se um episódio onde uma das crianças pede a palavra 
sucessivamente, explicitamente. A criança demonstra querer participar da pesquisa, ela demanda 
falar. “Deixa eu falar ...”, repete o menino insistentemente. Percebe-se em todos os episódios que 
as crianças selecionaram elementos das culturas dos adultos, compartilhando, negociando, para 
lidar com suas próprias preocupações, participando de suas culturas de pares, ativas nos 
próprios processos de socialização (CORSARO, 2011; GRIGOROWITSCHS, 2011; MARCHI 
2009; SARMENTO, 2015). Evidencia-se a posição da criança com relação a informação e a 
situação de pesquisa. Ê possível questionar o posicionamento da criança com a condição de 
subalternidade que a faz pedir para falar mas ao mesmo tempo não a releva a uma condição de 
exilada de sua própria sociedade. 

Evidenciou-se a capacidade das crianças nas duas instituições investigadas, em lidar com a 
complexidade da sociedade, exibindo sua participação ativa das crianças na construção de 
conhecimentos. É urgente enfrentar o desafio de romper o adultocentrismo inserindo escuta 
efetiva das crianças como forma de garantir seus direitos sociais. As crianças mostram que 
querem falar, será que queremos ouvi-las?

Keywords: Crianças, Pesquisa, Estudos Sociais Infância 	



Dia 5 | 15H45-17H15 | Mesa 23

COMUNICAÇÕES: 
- VSLBEC-54847
- VSLBEC-51415
- VSLBEC-70789
- VSLBEC-11124

VSLBEC-54847 - CONCEPÇÕES DE PROFESSORAS DE PRÉ-ESCOLA 
ACERCA DO ABUSO SEXUAL INFANTIL 
Nathaly Martinez Alves - UNESP 
Raul Aragão Martins - UNESP 
 

Comunicação Oral 

Ao adentrar nas questões relacionadas ao abuso sexual infantil, tem-se uma visão limitada, 
superficial e erronia sobre o tema, uma vez que este é considerado um tabu, sobretudo no 
ambiente escolar. Os casos de abuso sexual infantil intrafamiliar, cometidos por um membro da 
família ou por uma pessoa que assumi a função parental sobre determinada criança, mesmo que 
sem lanços de consanguinidade (padrastos, pai adotivo, madrastas, entre outros), têm crescido de 
forma exponencial. Deste modo, ressalta-se a importância que a escola e o professor(a) possuem 
na identificação e intervenção em casos de suspeita e/ou confirmação de abuso sexual, 
considerando-se que é propício que a revelação espontânea do abuso aconteça neste local para 
esses profissionais, devido as relações de confiança que são estabelecidas entre eles (professor-
aluno). Para que isto ocorra, os professores(as) devem saber como lidar com esse tipo de 
situação, dado que a realização de procedimentos inadequados diantes desses casos pode 
prejudicar e/ou colocar a vida da vítima em risco. 
 
Considerando a relevância social deste tema, o objetivo deste trabalho é realizar o levantamento 
quanto as concepções e conhecimentos que professoras de pré-escola detêm sobre o abuso 
sexual infantil. 
 
Para tal, foi desenvolvido um estudo quanti-qualitativo descritivo por meio da aplicação de um 
questionário semiestruturado para 18 professoras que trabalham com crianças na faixa etária de 
4 a 5 anos em escolas públicas de um município do interior do Estado de São Paulo, Brasil. 
 
Os resultados demonstram que as professoras possuem concepções corretas sobre o abuso 
sexual infantil, considerando-o que este não se limita apenas ao ato sexual em si, envolvendo 
outras dimensões (gestos, toques, palavras, entre outros). Contudo, apesar de possuírem 
concepções adequadas sobre o abuso sexual, elas têm dificuldades relacionadas a identificação 
de crianças sexualmente abusadas e um conhecimento restrito nas questões relacionadas ao 
tema. Além disso, notou-se a realização de procedimentos inadequados diante de casos de 



suspeitas de abuso sexual e informações equivocadas referente a características de crianças 
sexualmente abusadas e legislação específica que abrange o tema. Por fim, metade da 
entrevistadas citaram que nunca tiveram contato com o tema durante sua formação. 
 
Conclui-se portanto, a necessidade de elaboração de ações voltadas para a formação continuada 
de professores(as) nesta temática, pois nota-se que os equívocos decorem devido a formação 
inexistente no tema. Além disso, para que a escola possa promover um ambiente seguro, zelando 
pela integridade física e psicológica de seus alunos, é imprescindível a capacitação de professores 
nas questões que abrangem o tema em questão.

Keywords: Abuso sexual infantil; Concepções; Professores

VSLBEC-51415 - Fatores de risco vividos na infância: Relatos de autores de 
violência sexual de crianças e/ou adolescentes custodiados em Unidades 
Prisionais da Região Metropolitana de Belém-PA. 
Lucilene Paiva da Costa - Universidade Federal do Pará 
Daniela Baldez Diniz - Universidade Federal do Pará 

Jhuliane Karine Costa de Souza - Universidade Federal do Pará 

Comunicação Oral 

Fator de proteção para o desenvolvimento humano trata-se de condições ou variáveis que 
promovem o desenvolvimento saudável. Diferente dos fatores de risco, os quais se referem às 
condições ou variáveis que aumentam a probabilidade de ocorrência de comportamentos que 
não promovem o desenvolvimento de forma saudável. Segundo Komatsu e Bazon (2018), os 
fatores de risco podem ser ambientais (consumir bebidas alcoólicas, uso de drogas), familiares 
(conflitos familiares, pouca supervisão dos pais, dificuldade dos pais em colocar limites aos filhos, 
perda de um dos pais) e individuais (características de personalidade), ou seja, aumentam a 
chance de ocorrência de atos que caracterizam vários tipos de violência, entre elas, a violência 
sexual contra crianças e adolescentes.  A Violência Sexual (VS) é um fenômeno universal 
identificado em diversas sociedades, contextos históricos e culturais, ocorrendo em todas as 
classes sociais e econômicas, independente de religião, sexo e cor (Gomes & Faria, 2017). Deste 
modo, considera-se relevante a realização de pesquisas sobre trajetória de vida, de autores e 
vítimas de VS, uma vez que possibilitam a identificação de fatores de proteção e de riscos para 
ocorrência da violência em questão, sendo possível elaborar intervenções no sentido de prevenir 
ou minimizar a ocorrência desses fatores de risco. 
 
Este estudo objetivou identificar fatores de risco ocorridos na infância de autores de Violência 
Sexual (VS) custodiados em três Unidades Prisionais da Região Metropolitana de Belém-Pa. 
 
Foram entrevistos 30 homens maiores de 18 anos, sentenciados por crime sexual praticado 
contra crianças e adolescentes. Dentre estes, 14 praticaram a violência sexual no contexto 
intrafamiliar (sendo eles, pai, padrasto, tio ou avôdrasto). As entrevistas ocorreram após 



esclarecimentos sobre o objetivo da pesquisa e a assinatura do termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido pelo participante. Na coleta de dados utilizou-se: Formulário de Caracterização 
Biopsicossocial e Roteiro de Entrevista Semiestruturada. Os dados obtidos a partir do 
levantamento do conteúdo das entrevistas foram transcritos no Programa Word, sendo em 
seguida organizado por categorias em uma tabela no Programa Excel, que permitiu destacar os 
fatores de risco identificados. Neste sentido, cabe o questionamento: quais fatores de riscos para 
o desenvolvimento se destacaram nas trajetórias de vida dos participantes deste estudo a partir 
do relato de sua infância e adolescência no convívio com a família, na escola, em grupos de 
pares? Segundo a literatura fatores de risco presentes na infância aumentam as possibilidades de 
uma pessoa sofrer e reproduzir várias formas de violência, entre elas, a VS (Araújo, 2019; 
Komatsu & Bazon, 2018; Plummer & Cossins, 2018). Daí a necessidade de se produzir mais 
conhecimentos sobre essa temática para que se possa ampliar e melhorar o entendimento da 
influência desses fatores de risco no desenvolvimento. 
 
A partir das entrevistas, foi possível identificar diversos fatores de risco na trajetória de vida dos 
participantes do estudo, entre eles: negligência familiar, violência física e sexual e trabalho infantil. 
Quanto à negligência, encontrada na maioria dos relatos, destacou-se pouca ou nenhuma 
supervisão dos pais. No que se refere às formas de violências sofridas identificou-se: violência 
física, em dez relatos, sendo descritas pelos participantes do estudo, como medida educativa 
praticada pelos pais. Foram identificados, entre os dez relatos, violência física sofrida no ambiente 
escolar, acompanhado de bullying praticado por colegas de escola. A violência sexual foi citada 
em seis relatos. O trabalho infantil esteve presente na maioria das entrevistas, sendo justificados 
pela necessidade socioeconômica da família. Identificou-se o contato e consumo precoce de 
álcool e outra droga, no período da adolescência, entre as justificativas para o consumo 
prematuro, apresentou-se curiosidade em usar drogas, porém, foi comum a afirmação da 
importância desse comportamento para a inserção em grupo de amigos.Os resultados 
corroboram a literatura, a qual sustenta que nos microssistemas vivenciados por autores e 
vítimas de VS é possível encontrar particularidades como: negligência, violência doméstica, 
alcoolismo e outros que influenciam em suas características biopsicossociais, porém, admite-se 
não ser correto estabelecer relação de causalidade entre estas particularidades e a ocorrência 
de VS (Ossig & Milani, 2019). 
 
Os resultados sugerem que na trajetória de vida de homens adultos que praticaram violência 
sexual contra crianças e adolescentes encontra-se com frequência a presença de fatores risco 
prejudiciais para um desenvolvimento saudável e histórico de sofrer diversas formas de 
violências, na infância e/ou na adolescência.

Keywords: Fatores de risco; infância, violência sexual

VSLBEC-70789 - PRÁTICAS COTIDIANAS EM ESCOLAS INFANTIS NO 
NOROESTE FLUMINENSE. INSTITUCIONALIZAÇÃO E DIREITOS DAS 
CRIANÇAS. 
VIRGINIA GEORG SCHINDHELM



VSLBEC-11124 - A PARTICIPAÇÃO DAS CRIANÇAS SEM TERRINHA NA 
ORGANIZAÇÃO DO MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM 
TERRA (MST) 
LIGIA MARIA MOTTA LIMA LEÃO DE AQUINO - Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
Bárbara de Oliveira Gonçalves - Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro 

Comunicação Oral 

A participação das crianças nas diversas esferas da sociedade instiga o debate sobre sua 
condição de sujeitos políticos. Embora o conceito de infância venha conquistando o 
reconhecimento de que as crianças são sujeitos histórico-sociais, cidadãos de direitos, 
produtores de cultura, continua-se excluindo esses indivíduos das esferas políticas da sociedade. 
A Sociologia da Infância nos indicam que as crianças são parte constituinte do mundo e de uma 
realidade social específica, se relacionam entre si e com os outros que as cercam, elaboram 
sentidos para sua existência, dão direção a suas ações, procurando compreender as relações 
sociais nas quais estão inseridas, modificando-as à sua maneira e cultura. Tomamos esse aporte 
teórico para investigar a maneira que as crianças procuram se posicionar diante dos problemas 
sociais que vivenciam, como os percebem e como se organizam na luta pelos seus direitos, entre 
eles o direito de organização e reivindicação por aquilo que acreditam e defendem. 
Consideramos o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) como um espaço 
privilegiado de investigação da presença infantil em movimentos populares, uma vez que a 
atuação organizada das Crianças Sem Terrinha tem se dado com apoio e incentivo do 
Movimento. A observação de campo se fez por meio de pesquisa etnográfica durante o XX 
Encontro Estadual das Crianças Sem Terrinha do Rio de Janeiro no ano de 2017. 
 
CALDART, Roseli Salete. Movimento Sem Terra: lições de Pedagogia. Revista Currículo sem 
Fronteiras, v. 3, n. 1, PP. 50-59, Jan/Jun 2003. MARCHI, R. de C. As teorias da socialização e o novo 
paradigma para os estudos sociais da infância. In EDUCAÇÃO E REALIDADE. 34 (1). pp. 
227-246. Disponível http://seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/article/view/8467/5213. 
2/4/2015. 
 
Discutir a dimensão política da participação infantil. Adota-se a Sociologia da Infância, tendo 
infância e criança como grupo etário “que tem cultura própria; [...] produto e produtora de 
cultura; [...] que apresenta uma vulnerabilidade estrutural, socialmente construída.” (MARCHI, 
2009). 
 
A pesquisa se deu através de observação e registro de campo e análise de documentação. A 
etnografia como forma de aproximação do cotidiano da luta que essas crianças vivem e a 
investigação participante possibilitaram apreender signos, sentidos e significados de cada 
momento, instrumentos, objetos e atitudes expressos no encontro das crianças. Importante 
destacar que a força da coletividade das crianças Sem Terrinha se constituiu não só no caráter 
subjetivo da pesquisa, mas também acarretou uma não individualização das falas e ações infantis, 
já que elas apareciam geralmente em um contexto de coletividade, uma complementando a 



outra, em uma dinâmica própria dos movimentos sociais, e muito forte no MST. Para Caldart 
(2003), o movimento é o coletivo, é o grande sujeito da luta pela terra e também o grande 
educador. É na relação com os outros que os indivíduos se desenvolvem a si mesmos, e, ao 
mesmo tempo, é a força do coletivo, a partir das múltiplas ações individuais e históricas, que 
garante as conquistas de toda uma classe ou categoria de pessoas. A coletividade aparece na 
transcrição das falas infantis, que podem soar incompletas, esvaziadas quando citadas soltas, mas 
se tornam um texto dialógico quando percebidas como produção coletiva. Essa noção de 
coletividade que permeia o movimento popular se realiza com grande importância na pedagogia 
do MST, que opera no resgate da dignidade humana, inserindo “os pobres de tudo” no projeto 
político do país. (CALDART, 2003). A coletividade acabou também influenciando a metodologia. 
As Crianças Sem Terrinha, em autoria coletiva, mas sem deixar de expressar suas 
individualidades, conferiam os registros e alertavam: “Você anotou isso? É importante”, ou 
vetavam: “Não quero sair na foto.” O compromisso com as crianças, a seriedade com suas 
questões, sempre relacionadas às complexidades que as cercam, pautaram o respeito que elas 
merecem como parceiras de pesquisa, quando nos permitem observar e se expõem a nós, ou 
não. 
 
O XX Encontro Estadual das Crianças Sem Terrinha (RJ) ocorreu entre os dias 28 a 30 de 
outubro, recebeu cerca de 200 crianças de diferentes áreas do estado e com idades variadas, 
teve como temática: Por Escola, Terra e Alimento Sem Veneno! Rumo ao I Encontro Nacional. O 
encontro se deu em uma escola pública na capital do Estado, contando com atividades de música, 
teatro, circo e grupos de discussão. As crianças ocuparam várias salas, separadas por região, onde 
deveriam escolher um menino e uma menina como seus coordenadores. No momento da 
escolha diversas dinâmicas, comuns e legitimadas pelo fazer política "adulta", foram tentadas sem 
sucesso, até ser construída em acordo com as crianças. O interessante nesta dinâmica é 
observar como a metodologia em geral adotada pelos adultos nem sempre funciona para as 
crianças, e que elas podem desenvolver não só suas demandas, mas também a forma que irão 
trabalhar e se construir como sujeitos ativos politicamente. Não engessar, não julgar a criança 
como incapaz, mas garantir-lhe tempo, espaço e apoio para produzirem caminhos diferenciados é 
fundamental para a participação infantil na sociedade e nos dá pistas valiosas a respeito de nossas 
dinâmicas enquanto educadores. Depois, as crianças foram então convidadas a elencar questões 
que vivenciam em suas regiões para compor uma carta que foi entregue à Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro, no último dia do encontro, quando foram recebidos em uma 
Audiência Pública contra o fechamento das escolas do campo. A sala da plenária ficou cheia, as 
crianças lotaram o local, uma onda vermelha de meninos e meninas vestidos com suas camisas e 
bonés entoavam palavras de ordem. Estar ali os fazia visíveis para a sociedade, gritavam 
alegremente, porque seriam finalmente ouvidos. Uma educadora, um menino e uma menina 
subiram ao pleno e leram a “Carta das Crianças Sem Terrinha do Estado do Rio de Janeiro”. 
 
O respeito às crianças como sujeitos é central nesse trabalho, o seu direito à participação social 
e política na sociedade passa por acolher suas reivindicações, mas também sua dinâmica e 
metodologia de ação e compreensão de mundo. A legitimidade da participação, o apoio às suas 



necessidades e o exercício humilde da escuta são essenciais para que as crianças possam agir 
como sujeitos políticos.
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VSLBEC-25293 -NARRATIVAS DE CRIANÇAS PEQUENAS SOBRE O PAPEL 
DA EDUCAÇÃO INFANTIL INSTALADA EM UMA ESCOLA DE ENSINO 
FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BLUMENAU 
REGIANI FRANCEZ NOVAK
ROSELI NAZARIO

Comunicação Oral

Este texto apresenta reflexões em torno de uma pesquisa de mestrado em andamento e toma a 
Educação Infantil como campo para o estudo, com vistas a propor reflexões que contribuam 
para a qualificação das propostas pedagógicas e, igualmente, das políticas públicas educativas 
voltadas à primeira etapa da Educação Básica, de modo a assegurar às crianças, desde a mais 
tenra idade, o preceito legal defendido na LDB (9394/1996), de “desenvolvimento integral da 
criança até cinco anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade”.  Ao partir da prerrogativa conceitual de 
que as crianças são atores sociais participativos que integram uma categoria social do tipo 
geracional — a infância — e estabelecem interações entre pares e com os adultos com quem 
convivem, reproduzindo e recriando as culturas societais (SARMENTO, 2008), delineou-se o 
objeto de preocupação desta pesquisa, o qual contorna o processo de institucionalização da 
infância e das crianças em espaço escolar. Assim, evidenciou-se como foco do estudo as 
narrativas das crianças que frequentam um agrupamento de Pré-escolar (5 a 6 anos). Decorre 
dessa compreensão a pergunta central desse estudo: A partir das narrativas das crianças 
pequenas, qual o papel desempenhado pela Educação Infantil instalada em uma escola de Ensino 
Fundamental? Para percorrer essa questão recorremos à etnografia.

Inserida no campo dos Estudos Sociais da Infância, a partir da Sociologia da Infância no diálogo 
com a Educação, a pesquisa objetiva analisar o papel da Educação Infantil instalada em uma escola 
de Ensino Fundamental de Blumenau, a partir das narrativas de crianças de 5 a 6 anos do Pré-
escolar.

O desafio que se propõe com esta pesquisa é ouvir as crianças pequenas, no sentido de atribuir 
significados às suas narrativas no cotidiano de um agrupamento de Educação Infantil, 



demarcando que lhes dar voz não implica, simplesmente, deixar que falem. Trata-se, sobretudo, 
“de explorar a contribuição exclusiva para nossa compreensão e teorização sobre o mundo 
social que as perspectivas das crianças podem oferecer” (JAMES, 2007, p. 261). O percurso 
metodológico se constitui a partir da etnografia, de modo a observar como as crianças vivem 
suas infâncias e dizem da experiência de vivê-las em uma instituição coletiva de educação, com 
base nos estudos da Sociologia da Infância, os quais defendem que “a etnografia é um método 
eficaz para estudar crianças”. Isso porque, os recursos empreendidos pelas crianças, via suas 
interações e culturas, “são produzidos e compartilhados no presente e não podem ser obtidos 
facilmente por meio de entrevistas reflexivas ou questionários” (CORSARO, 2011, p. 63). Sob a 
ótica de que as crianças são “atores sociais articulados que têm muito a dizer sobre o mundo” 
(JAMES, 2007, p. 261), impôs-se a necessidade da adoção de uma metodologia de pesquisa que 
extrapolasse os recursos convencionais utilizados em muitas pesquisas, recorrendo à 
procedimentos variados, articulando as “observações prolongadas e intensivas das crianças” 
(CORSARO, 2011, p. 63) com o uso de diferentes instrumentos que possibilitam o cruzamento 
de informações e a melhor interpretação sobre aquilo que as crianças têm a dizer, promovendo 
maior aproximação aos universos infantis. No que diz respeito à sistematização do corpus 
empírico, isso vem se consolidando a partir de um olhar devidamente sensibilizado pela teoria, o 
qual qualifica a capacidade de tomar os registros, agrupa-los e, a partir disso, compor categorias 
para um conhecimento ampliado da realidade estudada. Em outras palavras, o “estar lá”, na 
relação com o “estar aqui”, repercutirá na escrita etnográfica.

As questões que se relacionam ao estudo das crianças pequenas em espaços de Educação infantil 
afluem de dimensões políticas, econômicas e sociais que constituem e marcam uma história de 
reivindicações e lutas pelos direitos das crianças. Ao relacionar o tema desta pesquisa com as 
questões político-administrativas que impactaram em mudanças históricas para a Educação 
Infantil em âmbito nacional, evidenciam-se as propostas de redemocratização política do estado 
brasileiro nos anos de 1980, como a promulgação da Constituição Federal de 1988, a 
implementação da LDB (9394/1996) e suas alterações. Desse preceito legal emerge a 
obrigatoriedade de matrícula às crianças a partir dos 4 anos de idade, uma polêmica que 
tencionou discursos ao incidir sobre o volume de matrículas e na adequação dos espaços para 
acolher tais crianças. Entretanto, vê-se necessário ampliar as reflexões em torno das práticas 
educacionais-pedagógicas, de modo a assegurar às crianças a continuidade de seus processos de 
aprendizagens, criando estratégias respeitosas e “adequadas aos diferentes momentos de 
transição vividos pela criança” (BRASIL, 2009) e aproximando-se destes espaços para ouvir as 
crianças e suas narrativas. Ao levar em conta o processo inicial em que a pesquisa de campo se 
encontra no período de feitura deste resumo, os dados gerados, até então, a partir das narrativas 
das 22 crianças, nos dão conta de que a Educação Infantil ainda tem um longo caminho a seguir 
rumo a construção de uma “identidade que precisa considerar a criança como um sujeito de 
direitos, oferecendo-lhes condições materiais, pedagógicas, culturais e de saúde para isso, de 
forma complementar à ação da família” (ROCHA, 2003). Ao observar os enredos que permeiam 
o cotidiano das crianças de pré-escola em espaço escolar, percebemos que os gestos, olhares, 
expressões nos dizem das submissões e resistências que seus corpos manifestam ao estarem 
neste espaço. 

A partir da observação e escuta sensível às narrativas das crianças, proporcionamos centralidade 
às falas, movimentos, olhares e interações entre elas e com os adultos, evidenciando relações e 



lugares constituídos para/por elas na Educação Infantil, com vistas a interpretar o papel desta 
etapa de Educação Básica. Até o momento, estar com estas 22 crianças, tem permitido observar 
que exprimem (des)encantamentos, desejos e resistências, manifestando como se sentem em 
estar neste espaço.

BRASIL. Constituição (1988). Brasília, DF: Senado, 1988. BRASIL. Conselho Nacional da Educação. 
Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Diretrizes e Bases da Educação Nacional. DOU, 
Brasília, DF. BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Câmara da Educação Básica. Resolução nº 
5, de 17 de dezembro de 2009. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. DOU, 
Brasília, DF. CORSARO, W. A. Sociologia da Infância. Tradução: Lia Gabriele Regius Reis. Editora 
Artmed, 2011. São Paulo. JAMES, A. Dando voz às vozes das crianças: práticas e problemas, 
armadilhas e potenciais. In: Revista Eletrônica Zero-a-Seis, V. 21, n. 40, 2019. ROCHA, E. C. A 
função social das instituições de Educação Infantil. In: Revista Eletrônica Zero-a-Seis No 7, jan.jun 
2003. SARMENTO, M. J. O Estudo de Caso Etnográfico em Educação. In: SARMENTO, M. J.; 
GOUVEIA, M. C. S. (Orgs.). Estudos da Infância: Educação e Práticas Sociais. 2 ed. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2009.

Keywords: Criança. Narrativas. Educação Infantil. Ensino Fundamental
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Comunicação Oral

Acreditamos que, desde a 1ª infância, as brincadeiras são ensaios para a condução de 
posicionamento na vida. 

Nos estudos que realizamos, concluímos que uma parte considerável da sociedade perdeu a 
referência de Educação, Comunicação Assertiva, Valores e Poder de Escolha. Isto desencadeou um 
desnorteio nas relações interpessoais. Inevitavelmente, esta postura traz sequelas na conduta das 
novas gerações e pode reproduzir trilhas de violência relacional. 

É sabido que a criança pode aprender a SER, e isso faz toda a diferença no processo educacional.  
Então, podemos ensinar: compaixão, afeto, fé, perdão, solidariedade, criatividade, etc.. E este 
programa, através da busca do conhecimento, do desenvolvimento de habilidades e da 
construção de atitudes, se propõe a trabalhar a compreensão das emoções e dos sentimentos. 



O propósito desse projeto é proporcionar a criança uma experiência educativa que não se limita 
a ilustrar a mente, mas que a leve a organizar suas relações com o mundo, por meio do exercício 
da alteridade, buscando um convívio harmonioso e possibilitando o conhecimento de si mesmo 
e do outro. Para sustentar a criação desse trabalho desenvolvemos, de forma inédita, um sistema 
de aprendizagem:  ROTEIRO ÚNICO DE TRABALHO HUMANIZADO. Tem como fundamentação 
teórica: biologia, psicologia, pedagogia e filosofia. 

O programa propõe a autoeducação personalizada da criança e do adolescente. Tem como base 
a conscientização das potencialidades de relacionamento humano, pautada nos pilares da: Justiça, 
Solidariedade, Respeito e Amizade. 

Definição dos pilares: - Justiça: agir em conformidade com a equidade, posicionando sempre de 
modo imparcial e com isenção de valores individuais.  - Solidariedade: é a aliança de empatias 
com o exercício de compreensão e cooperação com as emoções e sentimentos do próximo. - 
Respeito: consideração pelo ponto de vista do outro, através de conduta de construção de 
novos conceitos e quebra de imagens preconcebidas. - Amizade: é o exercício de 
desprendimento, bondade, ajuda, camaradagem, companheirismo e acima de tudo do amor 
ecumênico. 

E, como eixos de trabalho o Roteiro Único de Trabalho Humanizado aborda os temas: - Relações 
Humanas; - Hábitos de Vida; - Vitalidade Ecológica e, - Igualdade Étnica. Temos como base de 
atuação, o método de Pestalozzi e o foco é a preparação de professores no âmbito da 
metapedagogia. 

A formação oferece a possibilidade de construir um novo espaço de trabalho, com novas 
maneiras de pensar e agir no processo educacional, com a prática orientada, mediada e 
supervisionada. A formação inicial tem um total de 80 horas, sendo dividido em 06 módulos, no 
modelo de ensino híbrido ou 100% online. Duração de 06 meses, por meio de ferramentas de: 
estudo de conteúdo, vivências, oficinas, atividades de atendimento prático, mentorias e 
construção de ferramentas. 

As atividades oportunizam o convívio com as diferenças, e essa perspectiva promove aos seres 
humanos se modificarem e modificarem as coisas, de alterarem a si mesmos e a realidade na qual 
vivem. Ainda propõe vivências individuais e cooperativas que se completam no processo. A 
atividade na sua totalidade abrange três momentos distintos: inauguração, desenvolvimento e 
aplicação. 

Inauguração: momento da sensibilização e preparação para compreensão do tema abordado. 
Desenvolvimento: construção da atividade proposta.  
Aplicação: Apresentação do trabalho e aplicação nas atividades do cotidiano e na rotina de no 
seu entorno. 

Educação na IGUALDADE HUMANA lapida respostas institntivas, por meio da ativação da 
inteligência racional. Portanto, é contínua, permanente e processual com o olhar na formação 
integral da pessoa. 

No Roteiro ùnico de Trabalho Humanizado, didaticamento dividimos a educação preventiva em 
três tipos: - Prevenção primária: educação cognitiva e metacognitiva - Prevenção secundária: 
educação formativa e educação reparativa - Prevenção terciária: educação regenerativa. 



Em parceria com o Poder Judiciário do Estado de São Paulo, desde 2019, abrangemos 06 
municípios no Estado de São Paulo: Adamantina, Pacaembu, Irapuru, Flora Paulista, Mariápolis e 
Flórida Paulista. Atendemos em torno 400 profissionais da educação e cerca de 2.000 alunos da 
Rede Pública de Ensino. 

Frente a realidade atual, da suspensão de aulas presenciais e a necessidade do ensino remoto, o 
Poder Judiciário da Alta Paulista compreendeu que o caminho é o fortalecimento da Nova 
Educação. De forma ágil, abriu-se espaço para a continuidade do processo de informação, 
formação e transformação da docência, com o Programa de Educação Permanente, online. 

Acreditamos que esse trabalho viabiliza novas propostas de Políticas Públicas com alteração no 
programa curricular das escolas, com o alumbramento de implementação de disciplinas que 
induzam a construção da comunicação assertiva, autonomia individual e cidadania plena.  Visto 
que: A BNCC é onde temos que chegar; O PPP é o trajeto que vamos escolher para se chegar 
no destino; O plano de aula: o veículo utilizado, e Os métodos adotados: a bagagem de utilidade 
necessária. 

Agora é hora de escolher sua rota de atuação na DOCÊNCIA. O tempo pede urgência com 
excelência.

Keywords: Educação, Direitos Humanos, Igualdade Humana
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Comunicação Oral

A Educação Física escolar é repleta de conteúdos e objetivos a serem alcançados, entretanto de 
acordo com Mariz de Oliveira (1991), a herança histórica da Educação Física escolar deu origem 
a procedimentos didático-pedagógicos focados em práticas ausentes de significado para os 
alunos. Tradicionalmente, os professores desenvolviam (ainda desenvolvem) os conteúdos apenas 
em sua dimensão procedimental (DARIDO, 2011). Os alunos foram (e são) convocados a 
reproduzir movimentos e não a aprender integralmente sobre esses, considerando suas 
dimensões conceitual e atitudinal, as quais estão relacionadas, respectivamente, às questões: “o 
que se deve saber” é “como se deve ser”. (Coll, et al, 2000) Além disso, frequentemente 
observamos o esporte como conteúdo exclusivo e, essencialmente, desenvolvido nas aulas sob o 
foco da cultura norte americana e/ou europeia (basquetebol, voleibol, futebol e handebol), em 
detrimento dos jogos e brincadeiras, lutas, capoeira, dança etc., próprios da diversidade cultural 
brasileira. (Gonçalves Junior, 2007). Entretanto, em 2003 foi sancionada a lei 10.639/03 que 
estabelece a inclusão, no currículo oficial da Rede de Ensino, a obrigatoriedade da temática 
"História e Cultura Afro-Brasileira". O conteúdo programático deverá abranger:  a luta dos 
negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional (resgate 
das contribuições nas áreas social, econômica e política). Diante disto, como os professores 
agem? qual sua visão?

O objetivo do estudo foi verificar a implementação dos conteúdos da história e cultura Afro-
Brasileira na Educação Física escolar, a partir da análise da ação pedagógica de professores de 
Educação Física que atuam no Ensino Fundamental em São Paulo; Apresentar e analisar a Lei 
10.639/03.

Esta é uma pesquisa de natureza qualitativa, o recurso empregado foi a análise do discurso de 
professores de Educação Física que contemplam, em sua ação pedagógica, a história da cultura 
Afro-Brasileira. Participaram deste estudo quatro professores que atuam na Educação Básica – 
Ensino Fundamental e Médio no estado de São Paulo, Brasil. A opção, ou seja, a escolha dos 
participantes, foi por professoras e professores que desenvolviam os conteúdos da Educação 
Física a partir de matrizes africanas nas escolas em que atuavam. Essas informações foram 
obtidas através da observação dos participantes em aulas, palestras e oficinas, além da leitura da 
sua produção científica. Os instrumentos utilizados na pesquisa foram: observação de dez aulas 
de cada professor e entrevista semiestruturada, a qual tinha o propósito de obter informações 
relacionadas a: idade, percepção de cor/raça; formação acadêmica; participação em movimentos 
sociais; planejamento e ação pedagógica; conhecimento e ação pedagógica relacionados à 
temática da lei 10.639/03. Os dados foram coletados e avaliados considerando a observação e a 
análise de discurso.  Foram elaborados dois eixos de análise: Da Formação e atuação profissional 
à ação pedagógica dos professores e Cultura afro Brasileira e a Educação Física Escolar.

Todos os participantes relatam conhecer a Lei 10.636/03 que institui a obrigatoriedade da 
temática “História e Cultura Afro-Brasileira” nas escolas, além disso, todos afirmam abordá-la em 
sua ação pedagógica. Os professores mencionam desenvolver a temática na apropriação, 
construção e entendimentos das origens e linguagens dos jogos e brincadeiras presentes na 
cultura afro-indígena brasileira. Como exemplos: conhecer e brincar de peteca, a bolinha de gude, 
o pião e outras. Uma participante aponta a capoeira como um importante elemento para se 



estudar com os alunos a cultura Afro-Brasileira. Para além dos movimentos próprios desta luta e 
evidenciando sua trajetória - conforme o desdobramento da Capoeira Angola e Regional, é 
possível discutir sobre a escravidão; a organização política por meio dos quilombos e a 
resistência contra as injustiças. Outros conteúdos foram citados: o basquetebol de rua atrelado 
ao rap e ao hip hop e pular cordas duplas, para aproximar da cultura negra norte americana; as 
danças de matrizes africanas tais como: jongo, umbigada, samba, maracatu e jogos e brincadeiras, 
como a mancala. Apesar de utilizar esses conhecimentos, penas um professor relata ter recebido 
informações e orientações a respeito da implementação do teor da lei pela coordenação da 
escola onde trabalha. Os participantes reconhecem que a maioria dos professores com quem 
têm contato ignoram ou não se preocupam com a implementação da lei e sugerem algumas 
ações para que ela, efetivamente, seja implementada: organização de projetos a curto e longo 
prazo, sendo como tema central cultural  a capoeira, por exemplo; livros relacionando à cultura 
(Histórias da preta); contemplação da Lei no PPP (Projeto Político Pedagógico) da escola, para 
que seja implantado e efetivado em todas as áreas e disciplinas;  o tema deve ser sistematizado 
na Formação Inicial dos professores, assim como na Formação Continuada.

Os professores participantes olham para o tema da pesquisa com uma visão ampla e critica. Um 
deles cita a falta de compreensão do assunto dos parceiros de profissão, os professores de 
Educação Física e de outras disciplinas.  O que nos remete a perceber que se faz necessário 
ações, por parte da direção das escolas e do sistema de ensino em geral. Além disso, 
consideramos a necessidade de repensar a formação inicial dos professores no sentido da 
discussão/reflexão das questões étnico raciais.

BRASIL (2003). Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Inclui no currículo oficial da Rede de 
Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”. Brasília, DF: Diário 
Oficial da União, Brasília, 10 jan. 2003. Retirado de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
2003/l10.639.htm COLL, C. et al. (2000). Os conteúdos na reforma. Porto Alegre: Artmed. 
GONÇALVES JUNIOR, L. (2007, set). A motricidade humana no Ensino Fundamental. In: ALESP 
(Ed), Anais do I Seminário Internacional de Motricidade Humana: passado-presente-futuro v.1 (pp. 
29–35). Retirado de http://www.ufscar.br/~defmh/spqmh/pdf/2007/alesp2007.pdf. Maris de 
Oliveira, J. G. (1991). Educação física escolar: Construindo castelos de areia. Revista Paulista De 
Educação Física, 5(1-2), 5-11. https://doi.org/10.11606/issn.2594-5904.rpef.1991.138256

Keywords: Lei 10.639/03, Cultura, Educação Física Escolar.
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Comunicação Oral

Em Moçambique, o casamento infantil afecta cerca de metade das raparigas: 48 por cento das 
mulheres em com idades entre os 20 e os 24 anos já foram casadas ou estiveram numa união 
antes dos 18 anos e 14 por cento antes dos 15 anos (IDS, 2011). O casamento infantil é 
influenciado por factores familiares, comunitários, culturais e socioeconómicos. Para promover 
os direitos e o bem-estar de crianças e adolescentes, desde 2017, UNICEF Moçambique, PCI 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm
http://www.ufscar.br/~defmh/spqmh/pdf/2007/alesp2007.pdf
https://doi.org/10.11606/issn.2594-5904.rpef.1991.138256


Media e outros colaboram na produção de Ouro Negro ao Vivo, um programa radiofónico onde 
dois convidados da comunidade partilham as suas experiências sobre um determinado assunto e 
deixam uma dica para os ouvintes. 
 
Uma pesquisa foi realizada para compreender os factores de risco e os factores de protecção 
para o casamento infantil, a partir das histórias apresentadas no programa, seguindo o modelo 
teórico socio-ecológico. 
 
Uma amostra de programas radiofónicos produzidos entre 2017 e 2020 foi seleccionada de 
forma intencional para representar as diferentes regiões de Moçambique e, em seguida foram 
transcritos e analisados, com recurso ao QDA Miner Lite. 
 
Os resultados identificam os seguintes factores de risco: falta de conhecimentos, ambição (nível 
individual); as relações de poder baseadas na geração, as práticas tradicionais, os tabus” (nível 
interpessoal e comunitário); a intervenção deficitária das instituições locais e a fraca 
implementação da legislação existente (nível institucional e nacional). Os factores de proteção 
encontram-se também distribuídos nos diferentes níveis. 
 
Esta pesquisa mostra que um programa radiofónico produzido com a participação a comunidade 
representa não apenas um meio de transmitir informação e motivação para promover as 
mudanças desejadas, mas é também uma excelente forma de recolher informação sobre a 
realidade social e sobre os catalisadores e as barreiras para a implementação dos direitos das 
crianças e adolescentes.

Keywords: Casamento infantil, risco, rádio, Moçambique
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Comunicação Oral 

A comunicação que aqui apresentamos representa um registro crítico-reflexivo acerca das 
atividades artístico-pedagógicas desenvolvidas por um projeto de extensão que acontece, há 



mais de um ano, entre a UFRJ e a SME-RJ. Objetivando o ensino-aprendizagem da música e a 
escuta acerca da infância e seus fazeres, seus desejos e realizações; o projeto de extensão 
intitulado “Comemorando a canção como reunião poética originária”, vem corroborando para 
educação musical de crianças que manifestam com voz e corpo a poética salvaguardada na 
interpretação das canções. O projeto faz parte de mais uma das muitas atividades de extensões 
da universidade pública brasileira e possibilita que alunos de graduação e pós-graduação dos 
cursos de música da UFRJ tenham contato direto com a prática de atividades de pesquisa, 
produção e criação de canções para performance juntamente ao Coro Infantil Francisco 
Mignone do Ensino Básico. Em contrapartida, os alunos do Ensino Básico, em situação de 
vulnerabilidade social, habitando em locais de baixa renda, altos índices de violência e baixo IDH 
da cidade do Rio de Janeiro, podem conhecer e pertencer às atividades artístico-pedagógicas 
oferecidas pela parceria entre Universidade e Escola, compartilhando assim, experiências socio-
educacionais significativas que permitem dar voz ao que é próprio da infância. Cantar a infância é 
imaginar, e imaginar é uma forma de representar a infância aprendendo com o canto dos infantes 
como dizer-se e mostrar-se. 
 
Selecionar poemas e letras de música pelo contexto da “infância”; criar canções e arranjos 
vocais-instrumentais em conjunto entre “Coro Infanto-juvenil Francisco Mignone” (SME-RJ) e o 
projeto de extensão da UFRJ. Pensar as ações usando a sociologia da infância, poética e educação 
musical. 
 
O presente trabalho tem por fim se estabelecer como um estudo de caso exploratório. Onde 
não só interferimos no modo que se opera a ação em pesquisa, como também colhemos e 
descrevemos resultados das ações que foram planejadas e executadas (SAMPIERI; CALLADO; 
LUCIO, 2013). É possível, através de um projeto de extensão com música e poesia, influenciar as 
relações entre educandos e futuros educadores, tendo por definição a categorização de grupos 
sociais além da hierarquia ora instituída na sociedade atual? Nosso método será realizado 
através da observação das relações entre os participantes e entrevistas com adultos e crianças 
no antes, durante e depois. Esse estudo de caso tem por fim dar voz as crianças na autoridade 
que lhe são devidas (SARMENTO, 2004 p.15). Um método de pesquisa que considera as 
questões desde a perspectivação da música, educação e infância, e que nos permite aprofundar o 
conhecimento dimensionando os sujeitos e objetos pelas próprias questões e não por 
instrumentos externos, exatos e abstratos definidos por categorias a priori, procuramos na 
poética o caminho que nos faz investigar os fenômenos em seu vigor originário conjugando um 
cantar da infância. 
 
No ano de 2019 realizamos ensaios e apresentações conjuntas com repertório que tematiza a 
questão da infância, seja como forma poética, que conjuga o sentido da infância em letra e música 
na canção, ou seja no contexto em que foram gerados ou projetados como nos poemas de 
Cecília Meireles, Manuel Bandeira, Paulo Lemiski e Manoel de Barros, e ainda as canções de 
Milton Nascimento e Fernando Brant. O apoio essencial doEdital PROART 2019/UFRJ favoreceu 
várias ações que não seriam viáveis sem este fomento. Destacamos as apresentações da 10a 
Semana de Integração Acadêmica da UFRJ e o Concerto da Associação dos Ex-professores da 



Escola de Música da UFRJ (AexPEM). Verificamos nesse movimento de construção da parceria 
desde a elaboração do projeto até a culminância nas performances e posterior avaliação das 
ações, a inclusão de personagens diversos, todos atuantes no ato de educar-se e educar e que 
puderam interagir fora de um preceito hierárquico de saber, na interlocução de saberes e fazeres 
que entendem o humano dentro de suas categorias sociais, mas não circunscrito a tais 
categorias, transparecendo suas autonomias, individualidades, qualidades e limitações: somando-
se para troca de saberes. A música e poesia, nessa ação, é conhecimento que agrega e empodera 
esses atores nas diversas possibilidades que o ensino-aprendizagem pode proporcionar. Para os 
alunos licenciandos da universidade pública, pode-se observar na convivência com as crianças: a 
experiência de uma nova forma de se relacionar com a infância, um ensaio para pensar a música 
na infância tendo o aluno ator ativo e não humano passivo ao que lhe é sugerido executar, 
reconhecendo as limitações das respectivas fases de desenvolvimento. Além desses, o futuro 
professor de música observa como as crianças se relacionam com o conhecimento da música, 
como as crianças criam com música e como avaliam o trabalho executado em conjunto: auto-
avaliando-se e avaliando seu par. 
 
A música é uma das múltiplas experiências de construção de sentido para manifestação plena de 
nossas potências, e nenhuma disciplina é capaz de substituir o lugar ocupa como processo da 
infância. Os resultados indicam a continuidade, relevância e o envolvimento dos participantes, e 
ainda que há muitos passos a serem dados para alcançar espaços de exclusão. O canto coral é 
educação, um caminho para o educar da infância; e o ato de escutar as infâncias, uma forma de 
cuidar cantando sua poética.

Keywords: música e infância; poética da infância; canto coral infanto-juvenil; poesia e música na 
educação básica brasileira
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Comunicação Oral 

Este estudo aborda o abuso sexual infantil, crime que atravessa a história da humanidade. 
Cometido mesmo com o arcabouço de normativas nacionais e internacionais constituídas na 



sociedade contemporânea, direitos assegurados na Constituição Federal brasileira de 1988 em 
seu Artigo 227, e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990). Evidencia a relação de 
poder sob a criança submetida a processos de satisfação do desejo sexual do outro, sendo, “[...] 
todo ato ou jogo sexual, relação hetero ou homossexual entre um adulto (ou mais) com uma 
criança ou adolescente, tendo por finalidade estimulá-los sexualmente e obter estimulo para si 
ou outrem”. (MINAYO 2002, p. 104). O abuso sexual se caracteriza, “como uma situação de 
ultrapassagem de limites: de direitos humanos, legais, de poder, de papéis, de regras sociais e 
familiares do nível de desenvolvimento da vítima”. (FALEIROS 2000, p. 20), podendo ou não 
envolver contato físico. Este crime impede o desenvolvimento saudável da criança na família e na 
sociedade, sendo necessário buscar respostas acerca da construção social da infância 
considerando o contexto sócio-histórico. O texto contempla o processo de doutoramento em 
Política Social, em compreender a construção social da infância, no contexto das relações sociais 
e o patriarcado. Apresenta reflexões e dados pesquisados sobre o abuso sexual no Brasil, os 
principais aspectos da violência e os mecanismos de enfrentamento, considerando a 
intersetorialidade do Sistema de Garantia de Direitos da criança. 
 
O estudo busca compreender o abuso sexual infantil a partir do processo histórico das relações 
sociais, o patriarcado e o sistema de proteção social integral no Brasil, seus principais aspectos e 
significados, sobretudo nos mecanismos de enfrentamento, considerando a intersetorialidade do 
Sistema de Garantia de Direitos da criança. 
 
Este estudo contextualiza no arcabouço teórico-conceitual o estado da arte sobre abuso sexual 
infantil, a partir das relações sociais, o patriarcado e o sistema de proteção social integral no 
Brasil. Apresenta dados de pesquisas que evidenciam o cenário do abuso sexual no Brasil de 
2011 a 2019 e as formas de enfrentamento através da intersetorialidade das políticas públicas, 
organizações da sociedade civil e instituições privadas. Crianças sempre fizeram parte da 
sociedade, o que as difere são as classificações determinações históricas, culturais, políticas e 
sociais (STEARNS, 2006). Nos estudos de Ariès (1978) no século XII, as mulheres e crianças 
consideradas seres inferiores, sem necessidade de atenção diferenciada, a criança vista como 
objeto de controle dos adultos e, dada independência física, se inseria no ambiente autocêntrico. 
Dado o processo do conhecimento dos fenômenos sociais, considerando o processo dialético da 
história das relações sociais na análise da totalidade, ou seja, “como complexos sociais e não mais 
como fatos isolados (PONTES, 2000, p. 40). Esta análise requer um conhecimento aprofundado 
que responda à (in)eficiência do Estado, da sociedade da família, considerando a visibilidade dos 
dados apresentados no Brasil.Conforme Nogueira Neto (2011), no Brasil, as ações de 
enfrentamento a violência sexual se intensificaram após a implementação do ECA (1990) dando 
maior visibilidade para a violência sexual no âmbito doméstico, pois tem como principio 
fundamental a prioridade absoluta das crianças e adolescentes. Esta lei é “trouxe uma nova 
referência da proteção integral, introduzindo na sociedade brasileira obrigações ao Estado e a 
sociedade civil, garantindo assim, um novo trato de direitos e deveres às crianças e adolescentes” 
(p. 13). Afirma que, a proteção dos direitos da infância responsabiliza Estado, sociedade e família, 
“nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade ou opressão, punindo na forma da lei qualquer atentado, por 



ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.” (ECA, 1990, ART. 05). A violência deverá ser 
notificada, sendo uma obrigatoriedade, havendo apuração de responsabilidade para aqueles que 
se omitirem, estando sujeitos as penalidade legais. 
 
As relações de poder são formas cruéis de desigualdade, como afirma Saffioti (1987). Para a 
autora, o patriarcado é “o mais antigo sistema de dominação-exploração”, tendo “o homem 
estabelecido seu domínio sobre a mulher há cerca de seis milênios” (SAFFIOTI, 1987, p. 6). 
Conforme a Secretaria de Vigilância em Saúde, no Boletim Epidemiológico (2018) realizado de 
2011 a 2017, foi notificada 58.037 (31,5%) casos de violência sexual contra crianças. Destes, 
43.034 (74,2%) são do sexo feminino. Apresenta 51,9% na faixa etária entre um e cinco anos de 
idade, e 42,9% entre seis e nove anos de idade. As identificações de raça/cor são de 46% de pele 
negra, 61% foram notificados como estupro. Em 75,6% dos casos notificados a violência sexual 
foi praticada por um autor. Em 80,8%, o agressor era do sexo masculino e 39,8% tinham vínculo 
familiar. Em se tratando das notificações do sexo masculino foram 14.996 (25,8%), e 64,6% 
notificados como estupro, em 72,2% dos casos notificados a violência sexual foi praticada por 
um autor. Em 83,7%, o agressor era do sexo masculino e 35,4% tinham vínculo de amizade/
conhecimento.O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) divulgou os 
dados de 2018 do Disque 100 das denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes, 
totalizando 17.093, destes 13.418 são de abuso sexual, do sexo feminino são 73,44% e do sexo 
masculino 18,60%. Em 2019 registrou 10.043 denúncias, destas 7.277 de abuso sexual. A partir 
dos dados compreende-se que, “as relações patriarcais, que dizem respeito às relações 
hierarquizantes de opressão e exploração entre os sexos, as quais estão ainda fortemente 
presentes na sociedade, dai a importância de considerarmos o patriarcado quando refletimos 
criticamente sobre as relações de gênero.” (CISNE E SANTOS 2018, p. 45)Desse modo, a 
violência sexual impede o convívio familiar e o desenvolvimento saudável, sendo um direito 
fundamental da criança. As questões que implicam a construção social da criança não se dão 
somente pelo contexto de garantia de direitos, mas em materializar e perceber como sujeito e 
protagonista da história. Através dos dados de violência sexual no Brasil, considerando o 
arcabouço político-jurídico de proteção integral, de atenção e necessidades específicas, ainda 
revelam altos índices de vulnerabilidade e risco social. 
 
Esta reflexão revela que o sistema patriarcal se constitui pelo controle e medo, características 
“que se combinam para assegurar condições de opressão, violação de direitos” (Cisne e Santos 
2018, p. 45), se expressa nas relações sociais de poder. A compreensão do abuso sexual infantil 
atrelado ao contexto das relações sociais patriarcais hierarquizantes revela uma violência 
estrutural. Sendo essencial fortalecer a intersetorialidade do Sistema de Garantia de Direitos na 
defesa dos direitos humanos e na consolidação da proteção social integral da criança.
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