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CONFERÊNCIA IV JEC
Reflexividade narrativa na infância: uma via de investigação na pesquisa (auto)biográfica
com crianças
Maria da Conceição Passeggi,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Universidade Cidade de São Paulo
A necessidade de repensar a reflexividade narrativa na infância tornou-se um imperativo, para nossos estudos,
quando tomamos como fonte de pesquisa a palavra da criança, em contextos escolares diversificados (escolas
urbanas e rurais; hospitais; comunidades indígena e quilombola e em acolhimento institucional). Procuraremos
trazer para discussão o percurso que nos permite defender o interesse de estudar narrativas de crianças e a
reflexividade narrativa enquanto vias de acesso à constituição da subjetividade na infância, à formação do
humano, ao protagonismo da criança, entre tantos outros temas aos quais nos convidam o ato de narrar.
Partiremos da seguinte indagação: “Se, para o adulto, narrar as experiências vividas ajuda-o a melhor
compreender o que acontece e o que lhe acontece, é com a mesma convicção que consideramos o ato de narrar
na infância? ” Do ponto de vista epistemológico, veremos a importância de ultrapassar um paradigma de
suspeição e apostar naquele de acreditação, quando sabemos que a ciência moderna expulsou de seu campo de
interesse o sujeito empírico (Sousa Santos, 2002: 81) e, com a água do banho, foram jogados a criança, a mulher,
o analfabeto, sujeitos desacreditados numa epistemologia adultocêntrica, androcêntrica, etnocêntrica,
iluminocêntrica. Sob um outro ângulo, Manuel Sarmento (2008:4) considera que por muito tempo as ciências da
educação "expulsaram as crianças do seu campo de análise para lidarem exclusivamente com os alunos". Assim
fazendo, expulsaram a criança como sujeito histórico e de direitos, vivendo em condições sociais específicas com
seus modos de ser, suas formas de querer, de sentir de viver emoções e práticas culturais. Num mundo em plena
mutação, em que se produzem reversões nas concepções de adultez e de infância, é importante refletir sobre
quem são as crianças de hoje e por onde andam os adultos. Procuraremos destacar a força da pesquisa (auto)
biográfica para ultrapassar os entraves de concepções redutivas do humano, enraizadas seja em paradigmas de
suspeição, seja em representações do senso comum. Defendemos, com Bruner (1997:78), que desde a infância
a capacidade mais poderosa do humano é refletir narrativamente sobre o que a cultura lhe oferece e encontrar
alternativas para (sobre)viver com ou contra essa cultura. Por fim, procuramos demonstrar que tanto para o
adulto quanto para a criança, o ato de narrar a experiência vivida é semelhante a um cadinho de figurações de
si mesmo como personagem, narrador e autor da história. Seria na conjunção dessas figurações de si que o
humano se constitui como sujeito (auto), narrando a vida (bio), mediante a linguagem (grafia). Esse
entrelaçamento produzido na e pela reflexividade narrativa na infância não seria uma maneira de avançar na
construção do conhecimento em ciências da educação?
Palavras-chave: Reflexividade narrativa. Infância. Pesquisa (auto)biográfica.
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COMUNICAÇÕES LIVRES
17. “Eu brinco” – um espetáculo de teatro para e com bebés
Carla Ribeiro e Cunha e Carla Antunes
O teatro para bebés caracteriza-se pelo desenvolvimento de experiências teatrais para bebés e crianças com
menos de 3 anos. Apesar de ter tido origem, na Europa, há mais de 30 anos, em Portugal, a práxis teatral
direcionada para esta faixa etária é relativamente nova. Este trabalho apresentará algumas reflexões sobre o
espetáculo “Eu brinco” criado durante a investigação que está a ser desenvolvida, em colaboração com a
Companhia de Teatro do Biombo (Lisboa), no âmbito do doutoramento em Estudos da Criança, especialidade em
Educação Dramática. “Eu brinco” é um espetáculo de teatro para e com bebés criado, na primeira fase da
investigação, através de um diálogo entre a Companhia de Teatro, a investigadora e uma creche da região de
Lisboa. Durante a segunda fase da investigação, o espetáculo foi realizado para e com bebés e crianças até aos
três anos, acompanhados de educadoras de infância e/ou auxiliares de ação educativa, de diferentes creches. A
música, o som, o movimento e a linguagem não verbal, são alguns dos recursos utilizados pelos atores para
convidarem bebés, crianças e as suas acompanhantes a interagirem, brincarem, jogarem ou, simplesmente,
observarem. Durante cerca de 40 min, os participantes são conduzidos por uma série de momentos, nos quais
todos se tornam atores e espetadores uns dos outros. A investigação foi desenvolvida à luz do paradigma da
investigação ação e os dados foram recolhidos através de vídeo, notas de campo, grupos de discussão,
entrevistas semiestruturadas e observação participante. Neste trabalho, apresentaremos os diferentes
momentos do espetáculo “Eu brinco”, refletindo em torno dos recursos e técnicas convocados pelos atores e a
sua relação com a participação e comunicação dos bebés e crianças até aos 3 anos, durante o espetáculo.
21. Folhas de rosto dos livros de LIJ: uma tipologia e uma discussão transnacional.
Sandie Mourão e Gabriela Sotto Mayor
De acordo com Genette, o peritexto é a zona espacial e material do paratexto (1987) e é cada vez mais frequente
em livros ilustrados ver-se esse peritexto sendo usado além do simples embelezamento - é muitas vezes o
resultado do trabalho colaborativo de um ilustrador e de um designer ou uma mesma pessoa assumindo os dois
papéis. Os elementos peritextuais de um livro ilustrado têm sido discutidos e analisados extensivamente e são
comumente reconhecidos pela sua contribuição para a narrativa visual e, de igual modo, para a construção do
significado pelo leitor. Recentemente, Sotto Mayor (2016) apresentou uma tipologia de folhas de rosto com
base num corpus de livros portugueses ilustrados de literatura para a infância, sugerindo que as folhas de rosto
podem ser meramente informativas ou visualmente significativas - esta última categoria incluía sete
subcategorias de relevância semântica. Ao analisar livros ilustrados premiados do Reino Unido entre 2000 e 2014,
a tipologia foi ampliada para onze subcategorias (Sotto Mayor & Mourão, 2017). O foco desta comunicação é
discutir e apresentar a tipologia de folhas de rosto que foi validada através de uma análise mais aprofundada de
um corpus de livros de coleções premiadas no Brasil, Croácia, Espanha, Estado Unidos e Itália (somando-se à
análise dos livros de Portugal e do Reino Unido já referida). A discussão sugere que o emprego de características
peritextuais com relevância semântica significativa reflete o desenvolvimento da ilustração nesses diferentes
países e é um resultado das suas distintas histórias e tradições no campo da literatura para a infância.
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23. De que cor são as questões fraturantes?
Gabriela Sotto Mayor e João Manuel Ribeiro
gabrielasottomayor@gmail.com
In the world of Children and Young Adult Literature (CYAL), the use of colour in illustrations contains many
relevant symbolic meanings. Colours (re)produce a variety of content, raising abundant and plural kinds of
reading. We will share results from the qualitative analysis of three illustrated CYAL books, published in Portugal.
This presentation aims to illuminate some of the issues surrounding the colour as an element endowed with
expressiveness. Thus, we consider the semantic implications of colour in response to fracturing themes like the
holocaust − in Mouschi, o gato de Anne Frank [Mouschi, Anne Frank’s cat] by José Jorge Letria (text) and Danuta
Wojciechowska (illustrations) (Asa, 2002) −, the April 25th, 1974 Carnation Revolution − in Romance do 25 de
Abril [Novel of the 25th of April] by João Pedro Mésseder (text) and Alex Gozblau (illustrations) (Caminho, 2007)−,
and war − in A máquina infernal [The infernal machine] by Alain Corbel (text and illustrations) (Caminho, 2005).
Palavras-chave: Children's Literature, Illustrations, Colour, Fracturing themes (War, Holocaust, Carnation
Revolution)
39. O Lugar da Composição Musical no Ensino artístico Especializado da Música
José Augusto Neves de Moura e António José Pacheco Ribeiro
josemoura69@gmail.com
A disciplina de Composição e o Curso de Composição assumem um papel importante no currículo do ensino
artístico especializado da música, em Portugal, que se manifesta desde a criação do Conservatório de Lisboa,
ligado à Casa Pia (1835), até aos dias de hoje. Esta comunicação descreve um capítulo do doutoramento em
Educação Artística – Educação Musical do Programa de Doutoramento em Estudos da Criança da Universidade
do Minho e tem como objetivo principal fazer um estudo da evolução histórica do Curso de Composição e
respetivas disciplinas análogas, no âmbito do ensino artístico especializado da música, através de uma análise
cronológica das diferentes reformas curriculares ocorridas desde a fundação do Conservatório de Lisboa, até à
última reforma ocorrida com o Decreto-Lei no 310/83, de 1 de julho, e a subsequente reestruturação que se
mantêm até aos dias de hoje. Como objetivo específico, pretende-se situar o atual estado da arte em que a
disciplina de Composição e o Curso de Composição se encontram nas escolas de ensino artístico especializado
da música em Portugal. A metodologia adotada privilegiou a análise de conteúdo da legislação publicada para o
ensino da música, bem como outra documentação considerada pertinente para fundamentar o trabalho.
Palavras-chave: Composição Musical; Evolução histórica; Ensino Artístico Especializado da Música; Reformas
Curriculares
48. O Ensino da Música em Contexto Escolar e não Escolar em Guimarães
João Guimarães Ribeiro e António Pacheco Ribeiro grupomusiminho@gmail.com
O Ensino da Música em Contexto Escolar e não Escolar em Guimarães descreve um capítulo do doutoramento
em Educação Artística – Educação Musical do Programa de Doutoramento em Estudos da Criança da
Universidade do Minho e procura referenciar um conjunto de ambientes ou contextos onde se procede ao ensino
da música. A Educação Musical, de acesso generalizado, não responde com satisfação às solicitações e
pretensões da população escolar, neste sentido, o ensino musical pode ser encontrado em diferentes instituições
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com um carácter formal, não formal e informal. Nesta perspetiva, é importante mencionar que, por um lado, o
ensino da música no ensino genérico se apresenta manifestamente inconsequente, na medida em que não
possibilita a aprendizagem de um instrumento musical, por outro lado, o ensino especializado da música, propôs
um ensino destinado apenas a algumas pessoas com talentos específicos em alguma área artística. Neste sentido,
se compreende que no âmbito do ensino da música apareçam diferentes contextos, escolares e não escolares,
de ensino originando, por isso, uma apropriação da música com diferentes formas de incorporação nos
indivíduos, mediante os diferentes cenários de interação social e cultural em que se encontram inseridos.
Palavras-chave: Contexto Escolar do Ensino da Música; Contexto não Escolar do Ensino da Música;
Educação Musical; Diversidade Cultural.
52. O ensino de instrumentos musicais no 1o, 2o e 3o ciclos do ensino genérico da música a partir
da década de 1960 em Portugal
Eugénia Martins e Maria Helena Vieira
A década de 60 tornou-se particularmente importante para o desenvolvimento da educação musical em
Portugal. Até então, o ensino de música na escola pública estava sobretudo e apenas ligado ao canto coral, que
estava imbuído e ao serviço dos ideais políticos da época. É a partir da década de 60, que começa a surgir na
legislação referência aos aspetos especificamente musicais que devem ser trabalhados nas aulas de Educação
Musical, começando também a surgir os primeiros programas da disciplina, a partir de 1967. A visita de vários
pedagogos musicais internacionais a Portugal, a partir da década 60, irá igualmente incrementar o
desenvolvimento da disciplina e das práticas musicais nas escolas. O foco da pesquisa aqui relatada, foi perceber
que instrumentos musicais foram introduzidos nos diferentes períodos e ciclos de estudo (1o, 2o e 3o ciclos),
através de um levantamento histórico e legislativo, refletindo, assim, sobre esta matéria. Tendo como marco
esta década, interessa, portanto, averiguar que práticas instrumentais foram sendo introduzidas nas escolas de
ensino genérico e que projetos instrumentais têm vindo a ser desenvolvidos neste ramo de ensino (destinado a
todos os cidadãos, como consta na legislação).
Palavras-chave: instrumentos musicais; ensino da música; ensino genérico
53. AS ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR EM 1997 E EM 2016. REFLEXÃO SOBRE
AS PROPOSTAS DE APRENDIZAGEM MUSICAL
Natália Sofia Varela Ferreira e Maria Helena Vieira
Em 1997, a Lei-Quadro n.o 5/97, de 10 de fevereiro, decreta os princípios fundamentais da Educação Pré-Escolar,
valorizando não só a componente educativa, mas também a componente de apoio familiar e estatal. Segundo
esta Lei, esta educação destina-se a crianças entre os 3 anos e a idade de entrada na escolaridade obrigatória e
é considerada como a primeira grande etapa de um processo contínuo e evolutivo de ação educativa, a par do
acompanhamento e apoio familiar. Com esta Lei-Quadro foi publicado um documento − as Orientações
Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE) - que consiste essencialmente na fundamentação e
organização pedagógica e prática dos princípios e objetivos pedagógicos traçados para as crianças destas idades.
Assente da premissa de que a criança é um ser autónomo, livre e solidário, e que a sua formação pessoal e social
deve ser completa e vasta, as OCEPE de 1997 apresentam três áreas de conteúdo basilares para o
desenvolvimento curricular e pedagógico, sendo que é na área de Expressão e Comunicação que se enquadra a
Expressão Musical. Cerca de vinte anos depois, em 2016, este documento foi reestruturado, dando origem às
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novas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar. As OCEPE de 2016 consistem, fundamentalmente,
numa reformulação e atualização do documento de 1997 e estão também divididas em três grandes capítulos,
sendo a área musical enquadrada no capítulo das Áreas de Conteúdo, sob uma nova designação - Música –
substituindo o termo anterior. Será que a mudança de designação de “Expressão Musical” para “Música” indicia
uma alteração fundamental na ótica adotada sobre a aprendizagem musical na infância? Será que há mudanças
passíveis de gerar impactos fundamentais nas práticas educativas musicais? Pretende-se com este artigo, dar
resposta a estas questões, analisando e descrevendo os documentos oficiais de forma reflexiva e fundamentada.
Palavras-chave: Aprendizagem musical; Educação Pré-Escolar; Expressão Musical; Música
58. “Eu quero [ouvir] de novo!”: um estudo do envolvimento de crianças de cinco anos na musicalização
infantil.
Tiago Madalozzo
O objetivo deste estudo, que faz parte de uma pesquisa de doutoramento em Música, é refletir sobre os modos
como as crianças de cinco anos se envolvem em propostas musicais em aula, em uma escola especializada em
música em Curitiba. O campo do estudo é uma turma considerada pela equipe de professores como “muito
envolvida” na maioria das propostas construídas em aula. Nas análises teóricas, definições de “envolvimento”
comuns à área da Educação Musical, principalmente relativas às metodologias ativas, são extrapoladas,
incorporando conceitos da Sociologia da Infância. O foco está em refletir sobre as interações das crianças e dos
adultos nas aulas, mais do que na formação e atuação dos professores – que é a abordagem da quase totalidade
dos estudos brasileiros em educação musical infantil já publicados. Deste modo, é construído um olhar sobre a
“criança que faz música” neste contexto. Metodologicamente, trata-se de um estudo de caso de cunho
etnográfico, com a observação de crianças de cinco anos de idade participantes de uma turma em aulas de
musicalização infantil. A escolha da escola se deu pelo vínculo prévio do pesquisador com a instituição e com a
turma nos anos anteriores, o que oferece uma possibilidade mais ampla de contextualização do caso estudado.
A escola é especializada em formação musical para crianças, e o nível em que a turma está inscrita é o Grupo
Pré-instrumental, com práticas pedagógicas em música que antecipam a etapa de estudo de um instrumento
musical específico. Foram observadas as interações das crianças e suas duas professoras em aula durante o
período de um semestre letivo. Uma vez que a pesquisa está em fase de análise de dados, como resultados
preliminares, fica evidente que há situações significativas de envolvimento musical das crianças com a mediação
das professoras, mais do que com seus pares, durante as aulas – mesmo em se tratando de um espaço de ensino
não-formal. As observações descortinam situações em que comentários, ideias musicais, propostas de discussão,
sugestões de repertório das crianças, são acolhidos pelas professoras. Além disso, as crianças parecem
compreender o que se espera de sua atuação em cada atividade proposta, somando-se a estes os momentos de
interação de pares. Todos estes fatores indicam possibilidades de criação de um clima de envolvimento. Por fim,
ficam evidentes os resultados musicais do processo de aprendizagem neste contexto de musicalização infantil.
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COMUNICAÇÕES LIVRES
1. Participação de atividades corporais e desempenho acadêmico de estudantes de Ensino Médio.
Guilherme da Silva Gasparotto, Gislaine Cristina Vagetti, Beatriz Oliveira Pereira e Valdomiro de Oliveira
guilhermegptt@gmail.com
O desempenho acadêmico é resultante de fatores externos e internos ao indivíduo, pode sofrer influência de
fatores psicológicos, emocionais ou do ambiente e contextos nos quais o estudante está inserido. Atividades
corporais possivelmente são boas estratégias para melhorar o rendimento escolar e a escola tem papel
importante na oferta dessas atividades. Esse estudo se propôs comparar o rendimento acadêmico de estudantes
do ensino médio, participantes e não participantes de projetos extracurriculares institucionais, desportivos, de
outras práticas corporais e entre estudantes ativos e insuficientemente ativos. Fizeram parte da amostra 330
estudantes de ensino médio do IFPR - Brasil, 167 meninas e 163 meninos. Os adolescentes foram categorizados
em participantes de projetos esportivos ou não, participantes de projetos relacionados a outras práticas
corporais ou não e ativos e insuficientemente ativos. O conceito (nota) obtido no último bimestre de estudo, nas
disciplinas do núcleo comum, foi utilizado como rendimento acadêmico. Por meio do teste t-Student foi realizada
comparação do rendimento acadêmico entre os estudantes envolvidos nas atividades corporais e os não
envolvidos. Os meninos foram proporcionalmente os mais envolvidos em todas as atividades corporais. Nos
esportes foram 65,6 % contra 43,3% para as meninas (p=0,03), em outras práticas corporais foram 45,4% contra
34,1% para as meninas (p=0,01) e ativos foram 59,3% contra 41,3% para as meninas (p=0,01). Os envolvidos em
práticas corporais apresentaram conceitos superiores aos que não participavam desse tipo de projeto (p<0,05)
nas disciplinas: Artes, Biologia, Física, História, Língua Estrangeira, Língua Portuguesa, Matemática, Química,
Sociologia e na média dos conceitos. Similarmente os envolvidos com projetos esportivos apresentaram
conceitos superiores aos não participantes (p<0,05), nas disciplinas: Biologia, Educação Física, Física, História,
Língua Portuguesa, Matemática, Química, Sociologia e na média dos conceitos. O rendimento escolar dos ativos
não diferiu dos insuficientemente ativos. Estudantes envolvidos em atividades corporais apresentaram em geral
rendimento acadêmico superior aos não envolvidos. Isso não se repetiu em relação ao nível de atividade física.
Palavras-Chave: Esportes, Atividade física, Estudantes, Sucesso acadêmico
14. Motivos para a prática desportiva em crianças e jovens de um clube de basquetebol.
Pedro Forte, Bruno Sousa, Pedro Flores, Luís Ferreira, Carlos Moreira e Carlos Soares
pedromiguel.forte@iscedouro.pt
A motivação é considerada como essencial para um bem-estar psicológico e biológico. Mais ainda, a motivação
intrínseca permite avaliar o propósito individual para a prática de uma determinada modalidade. O questionário
de motivação para as atividades desportivas (QMAD) é um instrumento que permite mensurar as motivações de
crianças e jovens para a prática de um desporto. Tanto quanto sabemos poucos estudos avaliaram a motivação
para a atividade desportiva de basquetebol em crianças e jovens. Desta forma, foi objetivo deste estudo
comparar a motivação para a prática desportiva entre os escalões de formação e de competição de um clube de
basquetebol. A amostra deste estudo foi composta por 23 sujeitos do sexo masculino. Entre eles, 12 pertenciam
ao escalão de Sub-14 com 11,58 (± 1,24) anos e 11 ao escalão de Sub-16 com 15,09 (± 0,70) anos de idade. O
teste de Kruskall-Wallis permitiu a comparação entre os dois escalões competitivos acerca das motivações para
a prática desportiva com um nível de significância de 5%. Apenas se verificaram diferenças significativas entre os
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escalões de Sub-14 e Sub-16 na questão 7 “ter emoções fortes” (F = 4.210; p = 0.040) e na questão 27 “Influência
dos treinadores” (F = 4.064; p = 0.044). Os sub-14 consideram em relação aos Sub-16 que “ter emoções fortes”
é em média mais importante. Por outro lado, o escalão de Sub-16 considera que a influência do treinador é de
menor importância para a motivação à prática desportiva, quando comparados aos Sub-14. Os dados do presente
trabalho sugerem que as principais diferenças entre o escalão de Sub-14 e Sub-16 residem na importância das
emoções e do contributo do treinador. Assim, os treinadores dos escalões de Sub-14 devem preocupar-se em
proporcionar situações que provoquem emoções fortes aos basquetebolistas. No caso dos Sub-16, a
preocupação dos treinadores deve ser munirem-se de estratégias motivacionais que influenciem positivamente
os jogadores.
Palavras-chave: Motivação, Desporto, Basquetebol, Crianças, Jovens
32. Prevalência da obesidade em crianças e adolescentes asmáticos na região do Vale do Sousa
Pedro Flores, Luís Ferreira, Carlos Moreira, Emília Alves, Carlos Soares e Pedro Forte
pedroflores@hotmail.com
Vários estudos com crianças revelaram uma associação entre a asma e a obesidade. O excesso de peso é
apontado como um fator de risco para diminuir o controlo da asma, aumentar as exacerbações e, ainda, conduzir
à procura dos serviços de emergência. O objetivo deste estudo foi verificar a prevalência da obesidade em
crianças e adolescentes asmáticos na região do Vale de Sousa por níveis de atividade física (AF). A amostra incluiu
1468 alunos do 2.o e 3.o ciclos e secundário, dos quais 712 eram do género masculino e 756 do género feminino.
A idade média total foi de 13,77 ± 2,10 anos, dos quais 170 eram asmáticos. Os instrumentos utilizados para a
recolha dos dados relativos à asma foram o questionário do “International Study of Asthma and Allergies in
Childood” que permitiu diagnosticar sintomas associados à asma e o questionário “Teste para o Controlo da
Asma” para verificação do controlo da asma. Para avaliação da obesidade foi utilizado o índice de massa corporal
(IMC) e o perímetro abdominal (PA). O teste de Wilcoxon-Mann-Whitney foi utilizado para a comparação entre
grupos e o teste de Spearman para a avaliação associativa. Foi considerado o nível de significância para um p
<0.05. Os indivíduos asmáticos apresentaram maior prevalência de obesidade e do perímetro abdominal em
risco (IMC: Pré obesidade asmáticos = 17,6%; não asmáticos = 13%; Obesidade: asmáticos = 17,6%; não asmáticos
= 9,7%; PA em risco: asmáticos = 28,2%; não asmáticos = 25,3%). Os indivíduos asmáticos que praticam exercício
físico regular apresentaram uma menor prevalência de pré obesos e obesos comparativamente aos asmáticos
sedentários (pré obesidade: ativos = 16%; sedentários = 18,9%; obesidade: ativos = 14,6%; sedentários = 20%).
Verificou-se que com o aumento da prática de AF ocorre uma menor prevalência de PA em risco (ativos = 20%;
sedentário = 34,7%) e que esta prática leva a uma diminuição significativa da sua classificação (r = - 0,162; p =
0,034), mas não da classificação do IMC (r = - 0,08; p = 0,25). Os resultados sugerem que, com o aumento do IMC
em asmáticos há tendencialmente um aumento do “ter de ir ao médico por apresentar falta de ar” (r = 0,259; p
= 0,001). A conclusão deste estudo é que a prática de AF e a classificação do IMC parece influenciar os eventos
de
exacerbações.
Palavras-Chave: Prevalências, Asma, Atividade Física, Crianças, Adolescentes
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37. Estudo longitudinal da postura corporal de crianças do 5.º ao 8.º ano de escolaridade, do concelho de
Penafiel.
Emília Alves, Duarte N Carneiro, Jorge Alves, José A. Duarte, Pedro Flores e Pedro Forte
emilia.alves@iscedouro.pt
Posturas adotadas nas atividades de vida diária, podem vir a comprometer o desenvolvimento ósseo. As
assimetrias em crianças tendem a ser preditoras das mesmas assimetrias na idade adulta. O objetivo deste
estudo foi avaliar as alterações no alinhamento postural na posição em pé e sentado ao longo da idade, em
crianças de uma escola do concelho de Penafiel. Foram realizados quatro momentos de avaliação em 178 alunos
desde o 5.º (11,10 ± 0,60 anos) até ao 8.º ano de escolaridade (14,18 ±0,30 anos). Dos avaliados, 95 sujeitos eram
do sexo masculino e 83 do sexo feminino. A avaliação postural de scan visual, com um instrumento baseado num
simetógrafo, fio de prumo e marcadores nas vertebras da coluna vertebral, permitiu identificar os
desalinhamentos à direita, esquerda e bilaterais. Foram avaliados para postura em pé e sentado: (i) o
desalinhamento; (ii) a localização do desalinhamento e (iii) o número de vértebras desalinhadas. Para a
comparação dos quatro momentos de avaliação, recorreu-se ao teste de Kruskall-Wallis e para a comparação
entre sexos o teste de Mann-Whitney, com um grau de significância de 5%. Verificaram-se diferenças
significativas entre os diferentes momentos na localização do desalinhamento na região torácica e no número
de vértebras desalinhadas tanto na postura em pé (F = 90,814; p< 0,001 e F = 185,796; p< 0,001, respetivamente)
como na postura sentado (F = 59,446; p< 0,001 e F = 164.004; p< 0.001, respetivamente). Quanto à comparação
entre sexos, verificaram-se diferenças significativas no 6.º ano na localização do desalinhamento na região
torácica em pé (U = 2,843; p = 0.024) e sentado (U = 2,180; p< 0,001) e no número de vértebras desalinhadas
sentado (U = 3,081; p = 0,006); no 7.º ano, na localização do desalinhamento na região torácica (U = 3.292; p =
0,038) e no número de vértebras desalinhadas (U = 4,542; p = 0,049); no 8.º ano, apenas se verificaram diferenças
no número de vértebras desalinhadas, em pé (U = 759,00; p< 0.001) e sentado (U = 773,00; p< 0.001). O número
de vértebras desalinhadas e a localização do desalinhamento na região torácica, foi onde se verificou maior
expressão nas alterações. Constataram-se diferenças significativas entre sexos a partir do 6.º ano de
escolaridade, no “número de vértebras desalinhadas”. O presente estudo permitiu verificar que a postura
corporal está sujeita a alterações ao longo do tempo. Tal facto poderá ser explicado pela influencia dos fatores
do crescimento associado à idade.
Palavras-chave: Postura, Alinhamento, Crianças, Longitudinal
62. Impacto do uso do material facilitador no aprendizado da remada no skate
Marcílio Dias, Daniella Medeiros e Thiago Ferreira
Ainda que a prática seja fator indispensável para aprendizagem, outros fatores são essencialmente importantes
na aquisição de novas habilidades motoras, dentre eles o fornecimento de instrução e feedback. A prática do
Skate teve sua origem na Califórnia e se expandiu nos últimos anos, alcançando recentemente status de desporto
olímpico, entretanto, são escassos os estudos que investiguem o processo de ensino aprendizagem desta
modalidade. O objetivo do estudo foi investigar o impacto do uso de material facilitador (elástico) como
ferramenta pedagógica na aquisição da remada no skate. Foram avaliadas 21 crianças de 5 à 10 anos de idade,
de ambos os sexos, inexperientes com a prática do skate, divididas em dois grupos distintos: grupo controle
(GC=11) sem uso do material facilitador e grupo experimental (GE=10) com uso de material facilitador. O
movimento da remada no skate foi avaliado através de um Check list criado por profissionais da modalidade,
tendo como base o teste TGMD-II proposto por Ulrich (2004). A habilidade foi dividida em cinco fases, sendo
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elas: (I) O pé de base se mantém reto na frente do skate próximo aos quatro parafusos do eixo (II) O pé de trás
fica no chão, pronto para fazer o movimento de impulso. (III) O pé de trás ao subir se posiciona no Skate e o pé
da frente faz um giro de 90° (IV) mantém o equilíbrio do corpo sem apresentar oscilações (V) descida do skate:
gira o pé da frente no ângulo de 90° saindo da posição de base. Cada criança foi filmada com a câmera GO-PRO
Sports para duas tentativas, para posteriormente serem avaliadas através do programa de análise de vídeo
KINOVEA, sendo atribuído um ponto para cada critério observado. Em seguida os grupos foram divididos
aleatoriamente e submetidos a cinco semanas de intervenção, contendo três treinos por semana de 60 minutos.
Ao final do período de intervenção foram aplicados o pós-teste para verificar mudanças no desempenho e um
teste de transferência da aprendizagem, que consistiu em realizar a remada do Skate com a base de apoio
invertida. O teste t para amostras pareadas identificou diferenças significativas para ambos os grupos entre o
pré e pós teste (GC p=0,000 / GE p=0,001), já para o teste de transferência não foram identificadas diferenças
estatísticas. Os resultados permitem concluir que o programa de intervenção foi eficiente parta aprendizagem
independente do uso de material facilitador, não se observando transferência bilateral na remada no Skate.
Palavras-chave: aprendizagem motora, crianças, intervenção, instrução e feedback
64. A influência do número de irmãos no nível de atividade física e na coordenação motora de crianças
Daniella Medeiros, Marcos Silva, Nathalia Correia, Bianca Rubio, Thiago Nascimento e Thiago Ferreira
O desenvolvimento da coordenação motora (CM) tem sido associado com níveis de atividade física (NAF)
moderada e vigorosa em crianças. Ainda assim, muitos são os fatores que contribuem para adoção de hábitos
fisicamente ativos na infância, dentre eles: o índice de massa corporal, o sexo, a prática esportiva organizada, os
jogos e brincadeiras, o nível socioeconômico e a relação entre pares. No que se refere as relações interpessoais
(RI) o convívio com irmãos tem influência direta nas atividades cotidianas das crianças, entretanto, tem se
observado nos últimos anos uma redução na dimensão familiar, resultante do menor número de filhos. Diante
disto, o objetivo do presente estudo foi investigar a influência do número de irmãos no nível de atividade física
(NAF) e na coordenação motora (CM) de crianças de 7 e 8 anos de idade. Trata-se de um estudo correlacional,
com delienamento transversal e abordagem quantitativa. Participaram do estudo 32 crianças de ambos os sexos
(13 meninas), com média de 7,7 anos de idade, da cidade de Santos-SP, Brasil. O NAF foi acessado através do
questionário de autorelato proposto por Godin e Shipard (1985), através de entrevista assistida, na qual as
crianças indicaram com que frequência realizavam atividades físicas vigorosas (AFV), moderadas (AFM) e leves
(AFL). Já a coordenação motora (CM) foi avaliada através do teste körperkoordinationstest Fűr Kinder - KTK
proposto por Khipard e Schilling (1974) que apresenta confiabilidade de 0.83 a 0.95, sendo composto por quatro
subtestes: equilíbrio de retaguarda, transposição lateral, saltos monopedais e saltos laterais. O quociente motor
foi calculado através da somatória dos valores brutos da competência motora atingida nos quatros subtestes
propostos. Para verificar associações entre o número de irmãos, o NAF e a CM, foi aplicado o teste de coorrelação
de Pearson, com nível de significância aceito em p≤0,05. Os resultados indicaram associações positivas entre o
número de irmãos e as AFV (r=0,368; p=0,38), já em relação a CM, não foram observadas relações significantes
com o AFV (r=0138; p=0,453), AFM (r=136; p=457) e AFL (r=205; p=259). Isto posto, é possível concluir que para
o grupo estudado, o maior número de irmãos se faz uma variável importante para o aumento das AFV na infância.
Palavras chave: atividade física, irmãos, competência motora.

I. Martins, R. Gonçalves, F. Azevedo, M.H. Vieira, P. Palhares, A. Serrano, G. Carvalho, B. Pereira (2019)

15

Livro de Resumos. IV Jornadas em Estudos da Criança. Braga, Universidade do Minho

82. O uso de dicas no processo de ensino-aprendizagem de habilidades motoras com crianças do primeiro ano
do Ensino Fundamental
Adilson Spinelli, Iverson Ladewig, Thiago Rogel e Beatriz Pereira
No ambiente escolar, seja nos conteúdos de sala de aula, seja nas aulas de Educação Física, diversos conteúdos
devem ser repassados aos alunos, que muitas vezes demonstram pouco entusiasmo para prestar a atenção e
interagir. A atenção é extremamente importante para a aprendizagem. Segundo Ross (1976) as crianças possuem
dificuldades para prestar atenção, devido à falta de estratégias de atenção seletiva. De acordo com Ladewig et
al. (2001), atenção seletiva é a habilidade de direcionar o foco de atenção para pontos específicos no meio
ambiente, a fim de selecionar informações relevantes. Uma maneira de auxiliar as crianças prestarem mais
atenção durante o ensino de uma tarefa, é através da utilização de dicas de aprendizagem. Dicas de
aprendizagem são formadas por uma ou duas palavras, frases curtas, com um alto significado para o aprendiz. O
objetivo deste estudo foi verificar a eficácia do uso de dicas de aprendizagem no ensino do arremesso sobre o
ombro. Vinte crianças da Rede Municipal de Ensino da cidade de Curitiba, do primeiro ano do ensino fundamental
foram divididas em dois grupos, com dicas e sem dicas. As avaliações ocorreram em três momentos: pré-teste,
pós-teste e retenção. A intervenção foi composta de quatro aulas de 40 minutos, onde cada alunos executou 20
arremessos sobre o ombro. Todos receberam instruções básicas sobre a técnica do arremesso, sendo que as
crianças no grupo dicas, receberam informações extras, em forma de dicas com o objetivo de direcionar a
atenção para os pontos críticos da tarefa. Os arremessos foram subdivididos em seis segmentos para análise dos
dados. A estatística apresentou resultados significativos em todos os seis segmentos, em favor do grupo dicas:
Preparação, p=0.03; Movimento do pé, p=0.005; Movimento do quadril, p=0.009; Movimento do úmero,
p=0.006; Movimento da bola, p=0.02; Reversão, p=0.001. Com base nos resultados, pode-se inferir que o uso de
dicas influenciou significativamente a aprendizagem do arremesso sobre o ombro. As dicas impactaram
positivamente a memória das crianças, oportunizando a retenção das informações por mais tempo, facilitando
a lembrança após o período de retenção.
92. Concepções de Educadores e Professores titulares sobre o Ensino das Expressões e a Cultura Motora na
Escola
Daniela De Fátima Costa e Maria Isabel Condessa
niela_na@hotmail.com
Na Lei de Bases do Sistema Educativo e, mais atualmente, nos documentos Currículo Nacional do Ensino Básico
e da Educação Pré-Escolar, vemos que desde cedo a escola deve proporcionar uma educação global da criança
enquanto futuro cidadão expressivo e comunicativo, abrangendo as várias formas de expressão que são
importantes para que ela crie as suas relações, tanto com o mundo como com o outro, e mais tarde se torne
num indivíduo consciente, afetivo, participativo, livre, social, imaginativo e saudável.
Com esse intuito é de extrema importância o educador/ professor titular do 1.o Ciclo do Ensino Básico (1.o CEB)
criar situações de aprendizagem variadas e orientadas para a aquisição dessas competências pelas crianças,
recorrendo aos domínios das expressões, artísticas e plástica, dramática e musical, na dança e educação física
(EF), estas duas últimas com maior reforço na Cultura Motora da infância.
Realizámos este estudo com o objetivo de conhecer as conceções destes educadores e professores face à
importância destas áreas no desenvolvimento da criança e quanto ao ensino das expressões na escola, com
realce para o enriquecimento da cultura motora das crianças, tentando conhecer as limitações/dificuldades
encontradas no seu ensino e as (dis)semelhanças das realidades vividas na Educação Pré-Escolar e no 1.o CEE.

I. Martins, R. Gonçalves, F. Azevedo, M.H. Vieira, P. Palhares, A. Serrano, G. Carvalho, B. Pereira (2019)

16

Livro de Resumos. IV Jornadas em Estudos da Criança. Braga, Universidade do Minho

Este estudo exploratório e qualitativo, antecedeu o estágio pedagógico, contámos com 10 docentes: 2
educadores de infância (crianças 4-5 anos); 7 professores 1.o CEB – 4 lecionavam 1.o e 2.o ano (crianças de 6-7
anos) e outros 4 aos 3.o e 4.o ano (crianças de 8-9 anos). Recorremos à análise documental para suporte de
legislação e enquadramento teórico e à entrevista semiestruturada para inquirir os profissionais de duas escolas.
Foi realizada uma análise de conteúdo e as conceções serão reforçadas com alguns testemunhos.
Os resultados obtidos reforçam a ideia de que estes profissionais, independentemente das idades a que ensinam
e os desafios com que se deparam – existência, ou não, de recursos adequados e de provas de aferição –
consideram a área das expressões, com maior realce para as que reforçam a cultura motora (motricidade fina –
expressão plástica e educação física; motricidade geral – dança e educação física) muito importantes para o
desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Detetou-se que existem diferenças acentuadas entre o seu
ensino no pré-escolar e no 1.o ciclo, e embora a EF seja reforçada no 1.o ciclo com a presença do especialista de
EF em dois dos três tempos semanais, existe uma forte pressão sobre estes profissionais.
Palavras-chave: Conceções de Docentes, Ensino das Expressões, Educação Física
94. A cultura motora no contexto pré-escolar: condições, oportunidades e práticas educativas (in)formais
Linda Maria Saraiva e César Sá
Analisar as orientações, condições, oportunidades e práticas promotoras da cultura motora foi o principal
objetivo de um estudo que levamos a efeito em onze Jardins de Infância (26 salas de atividade), do concelho de
Viana do Castelo. Para efeito, recorreu-se à observação direta dos contextos educativos envolvidos através do
instrumento EPAO (Environment and Policy Assessment and Observation, Wards, et al., 2008), que permitiu
avaliar 8 dimensões, nomeadamente: as oportunidades de atividade física (estruturada e não estruturada); as
oportunidades para comportamentos sedentários; o ambiente físico sedentário; o equipamento fixo e portátil,
o comportamento da equipa pedagógica na supervisão dos jogos e atividade motora; a promoção de atividades
formativas dirigidas para as crianças, staff pedagógico e pais, bem como as orientações educativas dos diferentes
agrupamentos de escola no que atividade motora diz respeito.
Os principais resultados evidenciam que os contextos educativos apresentam várias e importantes debilidades
que comprometem um efetivo desenvolvimento das crianças em termos de atividade motora, bem como
revelam uma ausência quase generalizada de referências e de objetivos para esta área nos documentos
estruturantes (projetos educativos, projeto curricular de turma) que norteiam atividade educativa. Importa pois
refletir de forma urgente como ultrapassar e reverter esta situação, provavelmente apostando em verdadeiros
planos de formação que integrem todos os intervenientes que direta ou indiretamente intervenham neste
domínio.
Palavra-chave: Educação Pré-escolar; Atividade Motora; Contexto Educativo.
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POSTERS
56. Formas de manifestação do cyberbullying em escolas do ensino médio no Brasil
Paulo Oliveira e Beatriz Pereira
paulofoliveira1982@hotmail.com
A violência é um fenômeno que está muito presente na sociedade moderna e que apresenta diferentes formas
de manifestação, entre elas podemos destacar o Bullying, que ocorre principalmente no quotidiano escolar. Com
o avanço no desenvolvimento das tecnologias de informação e Comunicação, bem como com a facilidade de
aquisição de aparelhos eletrônicos com acesso à internet, este fenômeno passou a se manifestar também através
do meio virtual, ficando conhecido como Cyberbullying. No Brasil o Cyberbullying ainda é pouco estudado e
merece ser observado com atenção, pois seus efeitos a longo prazo podem trazer grandes transtornos às suas
vítimas. Pretendemos através deste estudo descrever as formas como o Cyberbullying se manifesta nas Escolas
de Referência em Ensino Médio localizadas na Gerência Regional de Educação da Secretaria de Educação do
Estado de Pernambuco, Brasil. A amostra de nossa pesquisa contará com 66 turmas de estudantes de 22 escolas,
do 1o ao 3o ano do Ensino Médio, com idades entre 14 e 18 anos. Para a coleta de dados será utilizado um
Questionário online de Cyberbullying elaborado pelo pesquisador especialmente para este estudo. Será realizada
a solicitação do pedido de autorização da pesquisa à Gerência Regional de Educação, aos gestores das escolas
participantes do estudo, bem como será solicitado aos responsáveis pelos estudantes que assinem o Termo de
Livre Consentimento e Esclarecido para que os estudantes possam participar da pesquisa. Para participar da
pesquisa, os estudantes devem ter a autorização dos responsáveis, estarem regularmente matriculados nas
escolas onde será realizada a coleta dos dados, bem como ter uma frequência de no mínimo 75% do total da
carga horária das aulas até o momento da coleta de dados. O questionário será preenchido através de auto relato
em um formulário através da internet e suas respostas serão direcionados para um banco de dados, que somente
o pesquisador terá acesso. Através deste estudo esperamos identificar as formas como o Cyberbullying é
praticado pelos estudantes para poder sugerir propostas de intervenção para a prevenção, o controle e o
combate a este tipo de violência presente nas escolas brasileiras.
Palavras-chave: cyberbullying, bullying, criança, escola
61. Determinantes socioambientais no desenvolvimento da coordenação motora: um estudo longitudinal
Thiago Rogel e Beatriz Pereira
thiago_rogel@hotmail.com
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, estima-se que 80% da população mundial estará morando em
cidades urbanas até o ano de 2030, este rápido crescimento na densidade demográfica tem amplificado as
desigualdades sociais, através de fenómenos como a segregação sócio-espacial. A vulnerabilidade destes
ambientes marginalizados, por sua vez, implicam em prejuízos ao desenvolvimento infantil, entretanto, no que
se refere as relações entre o nível socioeconómico e o desenvolvimento da coordenação motora (CM), os
achados na literatura são inconsistentes quando observados diferentes contextos. Diante disso, são objetivos
deste projeto: 1) investigar o impacto de determinantes socioambientais no desenvolvimento da CM; 2) verificar
associações entre a CM, o desempenho académico e as relações interpessoais das crianças ao longo dos anos de
escolaridade. Trata-se de um estudo observacional prospectivo, com delineamento longitudinal de dupla coorte.
A amostra será composta por 400 crianças de 6 à 7 anos de idade, de ambos os sexos, matriculadas nos anos
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iniciais do Ensino Fundamental, na cidade de Santos-SP, que serão avaliadas entre os anos de 2019 (baseline) e
2021 (Follow up). Será aplicada uma bateria composta por múltiplos testes e medidas, sendo eles: 1) Informações
sociodemográficas acessadas através de um questionário destinado aos pais das crianças, contendo informações
sobre o período gestacional, características do parto, nível de escolaridade dos pais e nível socioeconómico do
bairo residencial da família; 2) Coordenação Motora Geral (CM): avaliada através do protocolo
KörperkoordinationsTest fűr Kinder - KTK proposto e validado por Khipard e Schilling (1974); 3) Relações
interpessoais (RI): mensurada através de um questionário para análise sociodemográfica e identificação de
grupos de amizades entre pares e 5) Desempenho académico (DA): acessado através da média anual de todas
avaliações internas realizadas durante os anos letivos de 2019 e 2020. Após a tabulação dos dados, será realizado
o tratamento estatístico através do software SPSS 25, para análises descritivas, comparativas e correlacionais
das variáveis. Espera-se dos resultados que as crianças que residem em regiões periféricas apresentem menor
níveis de CM e associações negativas com o DA e as RI, e ainda, que tais diferenças se mantenham consistentes
ao longo dos anos de escolaridade, dadas as maiores restrições socioambientais do contexto.
Palavras-chave: crianças; coordenação motora; segregação sócio espacial.
70. Desenvolvimento motor de crianças nas séries iniciais inseridas em escolas com maior e menor índice de
desenvolvimento da Educação Básica
Fernanda Ribeiro, Raquel Rezende, Wallemberg CalÁcio, Luciane Gianasi e Heslley Silva
nandaribeiro1234@hotmail.com
O desenvolvimento motor caracteriza-se por meio de um processo contínuo, o qual é influenciado por aspectos
afetivos, cognitivos, psicossociais e motores. É na infância que a criança adquire habilidades básicas como saltar,
correr, galopar, arremessar, rebater, andar e saltar, as quais terão repercussão para toda a sua vida (Neto, 2007;
Marques e Medina-Papst, 2010).
As escolas públicas na cidade de Formiga, MG, recebem o Programa do UNIFOR/MG e do Governo brasileiro
Residência Pedagógica, que propicia aos estudantes dos cursos de licenciatura uma inserção na realidade escolar.
Os bolsistas deste programa avaliaram e compararam o desenvolvimento motor de crianças inseridas nas séries
iniciais. O estudo ocorreu nas escolas públicas do município que possuem o maior e menor Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), indicador de qualidade que estabelece metas para o ensino no
Brasil (BRASIL, 2002).
O estudo foi transversal, teve uma amostra de 45 alunos com idade entre 9 a 11 anos, de ambos os sexos,
provenientes de duas escolas da rede estadual do município de Formiga – MG. Para a avaliação foi utilizada a
Escala de Desenvolvimento Motor (EDM). A escala avalia as valências motoras, motricidade fina, motricidade
global, equilíbrio, esquema corporal, organização espacial/temporal e lateralidade de acordo com a idade
cronológica da criança (Rosa Neto, 2002).
O resultado dos alunos em relação ao desempenho motor satisfatório - crianças que obtiveram um desempenho
motor adequado ou superior a sua idade cronológica - foi de 45% escola com IDEB alto e 24% da escola com IDEB
baixo, enquanto que no resultado de desempenho motor insatisfatório - desempenho motor inferior à sua idade
cronológica - foi de 55% escola com IDEB alto e 76% da escola com IDEB baixo.
Pode-se aventar algumas hipóteses para explicar os resultados díspares entre as escolas. Escolas que priorizam
o exercício físico regulamentar contribui efetivamente para o desenvolvimento cognitivo; o apoio familiar e as
condições socioeconômicas podem influenciar no desenvolvimento dos infantes.
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Serão necessárias novas etapas de investigação para refutar, confirmar ou gerar novas hipóteses, buscando
detectar os fatores positivos ou negativos para este desenvolvimento próprio de cada comunidade escolar, que
possam ser replicados ou evitados nas escolas para incrementar o desenvolvimento motor dos alunos.
Palavras-Chave: Desenvolvimento motor. Infância. Motricidade.
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RESUMOS DE SAÚDE
INFANTIL
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COMUNICAÇÕES LIVRES
29. Possíveis contribuições do Teatro Espontâneo no desenvolvimento de habilidades sociais em crianças
identificadas com Transtorno do Espectro Autista
Bruna Teixeira, Isabela Carvalho, Amanda Gozdziejewski e Lara Teixeira
tmorais.bruna@gmail.com
Objetivo: Pesquisar a respeito do Transtorno do Espectro Autista (TEA) sob a visão do Psicodrama,
principalmente no que diz respeito à intervenção por meio do Teatro Espontâneo. Metodologia: a pesquisa foi
elaborada com base na revisão integrativa, a fim de identificar, analisar e sintetizar informações de diferentes
pesquisas, para embasar a prática cientifica (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). Resultados: O TEA é um distúrbio
de desenvolvimento relacionado à comprometimentos restritivos, repetitivos e na comunicação social, e,
costuma ser reconhecido entre 12 e 24 meses (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). A Organização
Mundial de Saúde afirma que diversos fatores predispõem o indivíduo a desenvolver o TEA, entre eles estão os
genéticos e ambientais (WHO, 2017). Levantou-se que uma a cada cinquenta e nove crianças, de oito anos de
idade, desenvolvem tal transtorno (BAIO et al., 2018). Sendo assim, percebe-se a importância de que
profissionais compreendam o sujeito identificado com TEA para desenvolver intervenções. A partir da visão do
Psicodrama acerca do desenvolvimento infantil, proposto por Jacob Levy Moreno, discorre-se a importância da
relação e interação social para a constituição do sujeito. Sendo assim, explana-se como conceitos da referida
abordagem podem contribuir na compreensão e intervenção para indivíduos diagnosticados com TEA. Neste
contexto, o Teatro Espontâneo, apresenta-se como uma forma de intervenção psicodinâmica do Psicodrama,
utilizado em alguns contextos para o treinamento de habilidades sociais gerais (LI et al., 2015), da percepção do
outro (CORBETT et al., 2010) e oferece a possibilidade do sujeito treinar o desempenho de papéis (MUNIR;
SCHOLWINSKI; LASSER, 2006). Conclusão: O Teatro Espontâneo pode ser uma ferramenta de grande importância
para intervenções no período da Infância. Com o público infantil identificado com TEA, progressos vêm sendo
apresentados, principalmente em relação a melhora nas habilidades sociais a partir da utilização dessa
ferramenta (GODFREYA; HAYTHORNEB, 2013), sendo necessário a continuidade de intervenções para melhor
avaliação dos resultados (CORBETT et al., 2010; LI et al., 2015). Diante deste cenário e, a partir da visão
psicodramática, percebe-se a importância de trabalhar a corresponsabilidade social em relação à promoção de
saúde em indivíduos identificados com TEA, visto o aumento estatístico de diagnóstico nos últimos tempos e a
relevância sociocultural para com o mesmo.
Palavras-Chave: TEA; Psicodrama; Teatro Espontâneo.
40. SOS Costas (vídeo): avaliação da satisfação dos profissionais
Sonia Gonçalves-Lopes, José Luís Sousa, Luís Moreira, Rita Barros e Angélica Monteiro
Objetivo: Avaliar o impacto percebido pelos profissionais da utilização de um vídeo educativo para promover
hábitos posturais saudáveis em crianças.
Metodologia: A avaliação do vídeo educativo na perspetiva dos profissionais será realizada com recurso a um
questionário estruturado divido em três partes. A primeira parte é dirigida à caracterização do profissional
(idade, profissão, população-alvo de intervenção, contexto de utilização). A segunda parte do questionário,
constituída por questões de resposta fechada, contempla a avaliação de aspetos técnico científicos e de
adequação à população e à atividade (qualidade e clareza da informação, duração, entre outras). A terceira parte
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dirigida para a satisfação global, com uma questão de resposta fechada e questões de resposta aberta onde se
dá oportunidade ao profissional para fazer sugestões de melhoria. Nas questões de resposta fechada, o
profissional deve posicionar-se numa escala Likert de 5 níveis desde discordo fortemente a concordo fortemente.
Conclusões: Os produtos educativos em saúde são cada mais utilizados. Os recursos atuais permitem uma rápida
disseminação de conteúdos. O formato de vídeo é uma estratégia apelativa para as crianças e facilmente
utilizável pelos profissionais no âmbito da promoção de saúde. O SOS Costas é uma ferramenta que pode ser
potenciadora da intervenção em diferentes contextos de vida das crianças.
Palavras-Chave: Promoção de Saúde, Crianças, SOS Costas, Ferramentas educativas
46. Educação para a sexualidade em idade pré-escolar: validação de instrumento para conhecimento de
atitudes/crenças e nível de conforto de educadores de infância face ao desenvolvimento e à aprendizagem da
criança
Vânia Beliz e Zélia Anastácio
belizsexologia@gmail.com
As investigações apontam para o desconhecimento das crianças e para as dificuldades de quem as educa como
principais desafios à Educação Sexual a partir da idade pré-escolar.
As/os educadoras/es de infância têm uma função importante relativamente à educação sexual, pela afetividade
que estabelecem com as crianças, pela sua proximidade no quotidiano e pelo efeito de modelagem
comportamental que exercem. Apesar disto, manifestam dificuldade em aceitar que a educação sexual tenha
início com as crianças mais pequenas.
Para avaliar o conhecimento, as atitudes, as concepções e o grau de conforto de educadores de infância em
relação ao desenvolvimento sexual e à aprendizagem de crianças em idade pré-escolar recorremos ao
Questionário de Educação Sexual para Educadoras(es) de Infância (QESEI) o qual resultou da tradução do original
The Questionnaire on Young Children's Sexual Learning (Fisher, Davis, Yarber, and Davis (2010), composto por
três escalas. A primeira escala permitirá avaliar o conhecimento sobre o desenvolvimento e a aprendizagem
sexual das crianças; a segunda permitirá avaliar as atitudes e concepções sobre a aprendizagem sexual de
crianças; e a terceira permitirá identificar o nível de conforto ao lidar com 10 tópicos relativos ao
desenvolvimento sexual das crianças. O questionário original foi traduzido por nós para a língua portuguesa,
tendo sido posteriormente realizada a sua retroversão. O instrumento foi ainda sujeito a apreciação de juízes e
para obtenção da versão final realiza-se um teste piloto, aplicando-o a uma amostra de educadores de infância.
Seguir-se-ão os testes estatísticos necessários para averiguar a validade do instrumento, o qual será,
posteriormente, disponibilizado online para recolha de dados junto da amostra definitiva de educadores de
infância. Espera-se obter um bom instrumento que facilitará o diagnóstico de conhecimentos e atitudes e
ajudando a compreender de que forma as atitudes e concepções de educadoras/es de infância poderão
condicionar a forma como reagem às expressões de sexualidade sexuais das crianças.
Palavras-chave: Educação Sexual; educação pré-escolar; educadores de infância, questionário.
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54. Questionário dos Domínios do Processamento Auditivo (QDPA): Estudo piloto numa turma do 4º ano do
ensino básico
Inês Martins, Cristiane Lima Nunes, Graça S. Carvalho e Simone Capellini
ines.mpsm@gmail.com
O QDPA foi traduzido do Inglês, originalmente intitulado Auditory Processing Domains Questionnaire, para o
Português Europeu, de acordo com as normas da International Test Comission. Este questionário é constituído
por 50 questões relacionados com comportamentos auditivos da criança no seu dia a dia, não esquecendo as
questões da linguagem e da atenção. Os itens referem-se a comportamentos em condições de ruído e em
condições silenciosas. Em cada questão existem 4 alternativas de resposta à frequência de ocorrência dos
comportamentos mencionados (raramente, às vezes, com frequência, maioria das vezes). Para verificar se o
instrumento foi corretamente adaptado, sendo compreensível pela população-alvo do estudo ou se, em
alternativa, deverão ser feitas algumas alterações, o QDPA foi preenchido por um professor de uma turma do 4º
ano. O professor preencheu um questionário por aluno. Igual questionário foi preenchido pelos pais desses
mesmos alunos. A análise estatística, dos dados recolhidos, será efetuada com recurso à versão 25 do programa
IBM SPSS. Os resultados deste questionário poderão fornecer algumas pistas acerca do risco de Perturbação do
Processamento Auditivo (PPA), Défice de Atenção (DA) e Perturbação da Linguagem (PLG). Desta forma, o QDPA
assume uma grande importância, como ponto de partida para o encaminhamento das crianças em risco de
desenvolvimento de alterações das áreas do PPA, DA e PLG, para os profissionais adequados, para que possa ser
feita uma exploração das dificuldades identificadas.
Palavras-chave: Questionário, Processamento Auditivo, Atenção, Linguagem, crianças
74. Desafios para o atendimento educacional da criança hospitalizada
Rosilene F. Goncalves Silva, Cristina Martins e Graça S. Carvalho
rosilenefgs@gmail.com
Habitualmente, a criança hospitalizada vê o seu processo de escolarização interrompido por cuidados físicos e
biológicos, que ocupam a centralidade no tratamento e recuperação da sua saúde. Porém, quando participa de
atividades educativas no hospital, dispõe da oportunidade de continuar a estudar e se desenvolver social e
cognitivamente, favorecendo a manutenção das aprendizagens escolares. O estudo objetiva apresentar um
quadro teórico sobre o atendimento educacional hospitalar e suas repercussões na vida da criança hospitalizada.
Caracteriza-se como estudo bibliográfico, de revisão da literatura, que integra artigos selecionados nas bases de
dados Scientific Electronic Library Online - Scielo e B- On, além de livros e documentos de referência na área. Os
resultados demonstram que as crianças que participam de ações educativas no hospital mantém o vínculo com
a escola de origem, pelo acompanhamento curricular do ano em que estão inseridas; constroem conhecimentos
e aprendizagens significativas; ampliam as relações sociais no contexto hospitalar e reduzem a ansiedade
inerente à hospitalização. Além disso, as atividades educacionais possibilitam um espaço de diálogo e de respeito
à linguagem simbólica da criança; promovem uma atenção mais humanizada no cuidado à saúde e incentivam o
retorno e a reintegração na escola de origem, após a alta hospitalar. A hospitalização parece, assim, não significar
perda do vínculo escolar, mas antes a oportunidade das crianças continuarem vivenciando experiências
pedagógicas que lhes possibilitam serem sujeitos do seu processo de aprendizagem e de recuperação da sua
saúde.
Palavras-chave: Pedagogia hospitalar; classe hospitalar; criança hospitalizada; educação e saúde infantil.

I. Martins, R. Gonçalves, F. Azevedo, M.H. Vieira, P. Palhares, A. Serrano, G. Carvalho, B. Pereira (2019)

24

Livro de Resumos. IV Jornadas em Estudos da Criança. Braga, Universidade do Minho

83. A participação das crianças nas pesquisas sobre uso de psicofármacos na infância
Elisangela Reinheimer de Bittencourt, Magale de Machado de Camargo e Ricardo Lugon Arantes
O estudo trata da infância trazendo as crianças como atores sociais e sujeitos com voz. A contemporaneidade
exige respostas rápidas dos indivíduos em várias esferas sociais na lógica de consumo capitalista, incluindo os
psicofármacos. A infância moderna não está fora dos processos de medicalização. O modelo adultocêntrico, que
o adulto fala pela criança, prevalece. A problematização destas questões levou à investigação bibliográfica de
estudos sobre a medicalização de crianças e a consideração da escuta da infância. O objetivo geral foi investigar
a participação das crianças na produção acadêmica quanto ao uso de psicofármacos na infância. A metodologia
utilizada foi a revisão de literatura narrativa. Os artigos foram buscados a partir das palavras: infância,
medicalização-psicofármacos, pesquisa-participação.
O referencial teórico foi baseado em autores como
Phillippe Ariès (1981) da história social, Manuel Jacinto Sarmento (2002;2004;2011), da sociologia da infância e
Peter Conrad (1975) dos processos de medicalização. Os resultados, foram divididos em quatro eixos temáticos.
A primeira análise é sobre o Transtorno de Desatenção e Hiperatividade tendo em vista que o consumo de
psicofármaco se deu, em sua maioria, relacionado a esse diagnóstico. O segundo eixo refere o processo de
medicalização que tem adentrado o ambiente educacional, buscando resolver dificuldades de aprendizagem e
aprimoramento cognitivo. No processo de medicalização da aprendizagem, a medicina é convocada a responder
pelo fracasso escolar, sem considerar o contexto social da criança. O terceiro parte de estudos que apresentam
entrevistas com crianças, buscando a escuta das mesmas. O quarto eixo é sobre a participação das crianças nas
pesquisas, debatendo aspectos éticos e de protagonismo infantil. Concluímos que nos artigos encontrados com
base em sobre o uso de psicofármacos, são, na maioria, relacionados ao diagnóstico de TDAH, nos quais não
encontramos metodologias para escutar as crianças. Os artigos escutam na maior parte das vezes, os
profissionais de saúde, educação, família e em menor parcela, a criança. A participação ativa e a escuta da
criança, nas investigações, se coloca como uma necessidade para avançarmos na ética da pesquisa, no contexto
aqui apresentado. Considerar a infância como grupo social, validando sua fala, importa à sociedade, para que
possamos ter gerações com maiores possibilidades de alteridade e mudanças nas políticas sociais para a infância.
Palavras-chave: infância; pesquisa-participativa; psicofármacos; sociedade; medicalização.
85. Trajetos de subjetivação na escrita de crianças
Magale de Camargo Machado
O estudo tem sua origem no PIEP (Projeto Interdisciplinar entre Psicologia, Informática Educativa e Pedagogia),
em escolas municipais de ensino fundamental, em articulação com a proposta de Oficina de Escrita Criativa ligada
à saúde mental, utilizando computadores, em meio às políticas públicas de inclusão escolar e social. A
investigação foi guiada pela interrogação em torno das possibilidades de subjetivação em oficina de escrita
criativa em escolas públicas, com um projeto interdisciplinar e intersetorial, para crianças em situações de
exclusão na/da escola, do social, da família, do mercado? O quadro teórico principal é a filosofia da linguagem
de Mikhail Bakhtin, filosofia de Dany-Robert Dufour, conjuntamente à metodologia de pesquisa qualitativa
dialógica do Laboratório de Estudos em Linguagem Interação e cognição, LELIC–Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, UFRGS. A metodologia é de implicação primando por uma posição ética de acolhimento e de
alteridade na relação com o Outro. Houve a imersão no campo, com a participação nos encontros semanais de
Oficinas de Escrita Criativa. O material para as análises foi composto por textos escritos, que apresentam vozes
de sujeitos participantes de dois grupos de oficina do contexto, considerando o conceito de entoação da obra de
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Bakhtin (DVDA). Entoação são vozes que portam outras vozes e produzem o efeito coral, na condição social de
um processo coletivo. Os textos possibilitaram um estudo da condição enunciativa em vias de subjetivação por
meio da invenção, recorrendo também aos conceitos de lógica unária combinada à lógica trinitária de Dufour
(2000), com a perspectiva de constituição de personagem; objeto transicional de Winnicott (1975) auxiliando na
compreensão do espaço terceiro. São conceitos utilizados para nomear a reflexão sobre si e sobre o Outro,
constituição de espaço de mediação entre o singular e o coletivo, compondo possibilidade para subjetivação,
ligada à construção de um lugar de politização e cidadania. Concluímos que as entoações mostram as
tonalidades, marcam valorações de um determinado grupo e criam possibilidades de subjetivação, sendo o efeito
da relação do singular com o coletivo. Construir espaços para produção de entoação, de cantar juntos, como
ocorreu no PIEP, abrem possibilidades de subjetivação que auxiliam as crianças nos processos de inserção no
grupo, na cidade, na cultura.
Palavras-chave: subjetivação, entoação, espaço coletivo, terceiro, inserção social.
89. A voz dos Jovens e dos Encarregados de Educação na Promoção e Educação para saúde em Meio Escolar
(PEpS-ME)
Leonel Lusquinhos e Graça S. Carvalho
leoneluskinhos@gmail.com
O conceito de Escola Promotora de Saúde (EPS) surge na OMS, em 1991, considerando que as escolas aderentes
a este projeto implementam um plano estruturado e sistematizado para a melhoria da saúde de todos os alunos
e do pessoal docente e não docente, tendo como finalidades melhorar os resultados escolares e facilitar ações
em favor da saúde, gerando conhecimentos e habilidades nos domínios cognitivo, social e comportamental.
Com este estudo pretendeu-se dar resposta às seguintes perguntas de investigação: (i) O que pensam os jovens
e os seus encarregados de educação sobre a educação para a saúde em meio escolar (PEpS-ME)? (ii) Que PEpSME tem sido realizado pelas escolas? (iii) Os jovens e os seus encarregados de educação consideram a sua escola,
como uma escola promotora de saúde?
Este estudo descritivo, de natureza quantitativa, decorreu em nove agrupamentos de escolas da cidade de Braga,
que aceitaram participar no estudo. A amostra, do tipo probabilística de conveniência, foi constituída por jovens
do 9º ano de escolaridade, num total de 597 estudantes de ambos os sexos, 276 (46.2%) rapazes e 321 (53.8%)
raparigas, com idades compreendidas entre os 13 e os 19 anos, e por encarregados de educação dos mesmos
estudantes, num total de 455 participantes de ambos os sexos, com predominância do sexo feminino (79,8%),
com uma média de idades de 44,2 (± 5.57) anos.
Para a recolha dos dados recorreu-se à técnica por inquérito, com construção de um questionário on-line para
os jovens e em suporte de papel para os encarregados de educação, e os dados submetidos a análise estatística
descritiva com recurso ao programa IBM SPSS.
Os resultados demonstraram que 95,6% dos jovens e 99,8% dos encarregados de educação consideram
importante a PEpS-ME, em que 84,7% dos primeiros e 87,5% dos segundos consideram também importante a
participação dos pais/encarregados de educação na equipa de educação para a saúde da escola, bem como a
participação dos alunos (88,6% e 94,9%, respetivamente) nessa equipa.
Nos últimos 12 meses, a grande maioria dos jovens (71,3%) e apenas 6,8% dos encarregados de educação foram
alvo de atividades no âmbito da PEpS-ME. Os participantes (68,3% dos jovens 81,0% dos encarregados de
educação) concordam que a escola tem implementado medidas que promovem a saúde e o bem-estar de todos,

I. Martins, R. Gonçalves, F. Azevedo, M.H. Vieira, P. Palhares, A. Serrano, G. Carvalho, B. Pereira (2019)

26

Livro de Resumos. IV Jornadas em Estudos da Criança. Braga, Universidade do Minho

exceptuando as instalações sanitárias, em que 43,4% dos jovens e 52,2% dos encarregados de educação,
discordam relativamente à limpeza e disponibilidade de papel higiénico, papel das mãos e sabonete.
A maioria dos jovens (62,3%) e dos encarregados de educação (79,1%) consideram que a escola permite, através
de várias atividades, potenciar o conhecimento sobre saúde, permitindo que os alunos saibam escolher/adotar
estilos de vida saudáveis.
Em síntese, este estudo demonstra que os encarregados de educação e os jovens consideram que a PEpS-ME é
importante, bem como a participação nas equipas de EpS e ambos consideram as suas escolas, escolas
promotoras de saúde.
Palavras chave: promoção da saúde, educação para a saúde, jovens, encarregados de educação
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POSTERS
2. Trauma psicológico e implicações futuras
Debora Raquel Marques
Um evento traumático é definido como uma situação que envolve a experiencia da morte, perigo de morte,
lesões significativas ou riscos para a integridade física (próprio ou outros), em que a resposta do sujeito se traduz
num medo intenso ou sensação de impotência. O estudo de Adverse Child Experiences (ACE) classifica o trauma
na infância segundo 10 categorias: abuso físico, sexual, e, emocional, negligencia física, e, emocional, exposição
violência doméstica, consumo de substâncias psicotrópicas no seio familiar, perturbações mentais no seio
familiar, separação parental e familiar na prisão. O trauma é codificado biologicamente no cérebro de formas
variadas. Mudanças em estruturas como o hipocampo, coordenação e integração do funcionamento da rede
neuronal têm sido igualmente identificadas. As mudanças referidas são reflectidas nas experiências
interpessoais, fisiológicas e psicológicas. De seguida serão apresentados alguns dados de investigações
referentes às implicações a longo prazo em termos do trauma psicológico na infância, nomeadamente, a nível
neuronal e comportamental. A investigação sugere que muitos dos impactos a longo prazo do abuso sexual por
adultos sobreviventes resulta de desregulações neuroendócrinas cronicas causados pela exposição prolongada
ao abuso e violência, consequentemente a resposta neurológica perante irritações menores será numa forma
totalitária, derivado á interpretação como ameaça. Investigações mostram que ambientes de extremo stress
levam ao aumento de cortisol, e, consequentemente à diminuição do volume do hipocampo, diminuição essa
que tem sido associada a uma memoria explícita diminuída o que coloca os adultos num risco superior de
desenvolvimento de sintomas de Stress Pós-Traumático. Estudos demonstraram que o corpo caloso é de
menores dimensões em crianças abusadas comparativamente a crianças saudáveis, o que poderá resultar em
mudanças dramáticas de humor e personalidade. No estudo de ACE revelou uma relação entre trauma na
infância e aumento da promiscuidade explicadas por disrupções da regulação de oxitocina de vinculações sociais
durante infância levando a um aumento da oxitocina, o que leva consequentemente a vinculações menos
discriminadas durante adultez. Um estudo conduzido em orfanatos da Roménia em 1990 demonstrou que
derivado crianças expostas á negligência global, possuíam cérebros significativamente mais reduzidos. Heneghan
e colaboradores encontraram que em 18.6% dos adolescentes abusados e negligenciados (idade> 12 anos)
denotavam-se scores positivos para PHDA. Evidência recente demonstra a relação entre doenças como a
isquemia cardíaca, cancro, doença pulmonar cronica, entre outras, e o abuso durante a infância. A explicação
destes resultados advém da adoção de fatores comportamentais de risco como o tabagismo, alcoolismo, dieta
empobrecida e sedentarismo.
Pelo quef oi atrás descrito torna-se imprescindível a verificação de situações de maltrato no sentido de prevenção
de possível trauma, dado que existem replicações a longo prazo. Nas crianças sujeitas a abuso físico, sexual e/ou
negligência, os efeitos não são completamente irreversíveis, necessitando de uma intervenção prolongada,
adequada, num contexto estável e previsível e com adultos em sintonia com as suas necessidades emocionais.
Palavras-chave: trauma, psicologia, neurobiologia, resiliência, infância
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33. As atividades quotidianas e o bem-estar e desenvolvimento de crianças em idade escolar: um estudo
prospetivo e multi-métodos
Vitor Hugo Oliveira, Paula Cristina Martins e Graça Simões Carvalho
vhpo@outlook.com
O quotidiano das crianças em idade escolar é caracterizado pela participação em diversas atividades de natureza
social e cultural que determinam a forma como as crianças crescem e aprendem. No entanto, o conhecimento
sobre o quotidiano como fenómeno desenvolvimental promotor do bem estar das crianças está incompleto. A
investigação tem estado centrada na análise de categorias específicas de atividades dando um menor relevo à
multidimensionalidade e qualidade das experiências quotidianas das crianças, assim como aos determinantes do
uso do tempo, indicando a necessidade de uma abordagem molar e multifacetada. Este estudo prospetivo, multimétodos e multi informantes visa analisar longitudinalmente as complexas associações entre o quotidiano de
crianças em idade escolar e o seu bem-estar e desenvolvimento, considerando as influências do estatuto
socioeconómico, cultura familiar e género. Baseado numa coorte de alunos do 4.º ano de escolaridade, o plano
metodológico prevê quatro momentos de recolha de dados durante um período de 24 meses. Primeiro, uma
bateria de questionários e escalas será completada no 4.º ano de escolaridade pelas crianças, encarregados de
educação e professores, com follow-up no 6.º ano, avaliando as características sociodemográficas da família, a
estrutura e qualidade das atividades quotidianas das crianças, assim como vários indicadores do seu bem-estar
e desenvolvimento. Segundo, grupos focais serão realizados com o objetivo de analisar as perspetivas das
crianças sobre as suas atividades quotidianas e o grau de envolvimento e bem-estar associados a essa
participação. Por último, entrevistas diádicas com crianças e encarregados de educação serão realizadas com
vista a compreender a forma como as famílias organizam o seu quotidiano e gerem os desafios educativos diários
considerando as suas crenças e valores, assim como os seus recursos e constrangimentos. Este projeto de
investigação espera adicionar novas evidências à ciência desenvolvimental e igualmente contribuir para informar
serviços, programas e práticas no provimento de respostas efetivas a famílias, escolas e comunidades, no
combate às desigualdades sociais e na promoção sustentada do bem-estar e crescimento saudável das crianças
em idade escolar.
Palavras-chave: atividades diárias; estilos de vida; participação; saúde infantil; uso do tempo

55. Dire(i)to ao Hospital - Estudo de Caracterização e Melhoria dos Serviços de Saúde da cidade de Lisboa
Ana Lourenço, Anabela Fonseca Reis, Inês Agostinho e Vera Abecasis
Ao longo dos quase 30 anos que decorreram desde a criação da Convenção sobre os Direitos da Criança alcançouse um conhecimento e uma experiência relevantes para a interpretação do artigo 24º, relativo ao direito das
crianças à saúde: o seu respeito, proteção e cumprimento nos diferentes contextos de vida das crianças. A
importância da adoção de uma abordagem centrada nos direitos humanos, no âmbito da saúde, é reforçada pela
recente estratégia da OMS “Investir na Criança: Estratégia de Saúde Infantil e Juvenil para a Europa 2015-2020”.
O Estudo “Dire(i)to ao Hospital” teve como objetivos gerais melhorar os serviços hospitalares do município de
Lisboa e aumentar o conhecimento dos direitos das crianças na saúde e suas implicações práticas na vivência do
hospital/serviço de pediatria. Em termos específicos quis aumentar a motivação dos profissionais e
administrações, empoderar crianças e famílias, promover a literacia em saúde para crianças e famílias e capacitar
profissionais e administrações na área dos direitos da criança.
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O estudo assumiu uma metodologia de estudo de caso, tendo como público-alvo as administrações hospitalares,
os profissionais de saúde, as famílias e as crianças e jovens de cada um dos hospitais envolvidos, nomeadamente,
Hospital de Dona Estefânia, Hospital de Santa Maria e Hospital de São Francisco Xavier. A base da análise
realizada intra e inter hospitalar assenta nos conceitos e diretrizes dos Padrões da OMS para Promoção da Saúde
no Hospital e da Abordagem Baseada nos Direitos da Criança desenvolvida pelas Agências da ONU (OMS, Unicef
e Unesco).
Como conclusão geral, importa destacar que os direitos da criança nos hospitais são, na sua maioria, cumpridos
pelos hospitais da cidade de Lisboa. Verificam-se algumas discrepâncias entre as perspetivas das administrações
hospitalares e dos próprios profissionais de saúde, sendo fundamental que se aposte em estratégias de
comunicação efetiva nestes grupos. Da parte dos utentes, destaca-se a sua satisfação com o lado humano dos
profissionais de saúde.
Continuamos a assumir que “Humanizar é um estado de espírito…”, mas apelamos ao facto de ser necessário
implementar, no que se refere aos direitos da criança, critérios de avaliação específicos ao seu cumprimento e
sugerimos a inclusão dos direitos da criança nos processos de avaliativos dos serviços hospitalares.
88. Potencialidades do envolvimento parental num projeto de cocriação de promoção de estilos de vida
saudáveis em crianças na educação pré-escolar
Anabela Fonseca Reis e Teresa Vilaça
Os comportamentos e hábitos de saúde estabelecem-se na primeira infância e os pais são determinantes nos
estilos de vida das crianças. Com base nessas evidências, este estudo parte do seguinte problema de
investigação: Quais são as potencialidades do envolvimento parental num projeto de cocriação de promoção de
estilos de vida saudáveis em crianças na educação pré-escolar?
Esta investigação decorrerá no Concelho do Barreiro, em dois Agrupamentos de Escola (AE) selecionados
aleatoriamente entre os cinco que têm um número semelhante de crianças com caraterísticas sociodemográficas
equivalentes. Um deles constituirá o grupo de intervenção (GI) e outro o grupo controlo (GC), totalizando uma
amostra de 400 crianças entre os 3 e 5 anos (GI=200; GC=200) e o seu respetivo pai/mãe/pessoa equivalente.
No primeiro estudo, Conceções e Perceções Sobre as Práticas de Envolvimento Parental na Educação Pré-escolar
de Pais de Crianças que Frequentam o Jardim de Infância (JI), será desenvolvido um questionário para o
pai/mãe/pessoa equivalente (n=400) sobre o envolvimento parental e será enviado no início (antes da
intervenção) e no final desta investigação (pós-intervenção).
O segundo estudo, Envolvimento Parental na Cocriação, Implementação e Avaliação de um Projeto de Promoção
de Estilos de Vida Saudáveis em Crianças da Educação Pré-escolar, consistirá num estudo qualitativo, em que os
dados serão recolhidos exclusivamente no GI através de uma sequência de quatro entrevistas de discussão em
grupo (5–8 pais/mães/pessoas equivalentes) (grupo focal) no início e final da planificação do projeto, durante e
no final da sua implementação. Além disso, procederemos à análise documental e a diários de bordo no decorrer
de todo o processo.
No terceiro estudo, Impacto de um Projeto Cocriado com Envolvimento Parental na Promoção de hábitos
alimentares, atividade física (AF), comportamento sedentário (CS), e hábitos de sono recorreremos, antes e após
a intervenção, à avaliação do perfil sociodemográfico da família (Escala de Grafar); antropometria (peso,
estatura, perímetro abdominal); 24 horas movimento – AF, CS, sono - com acelerómetros Actigraph; ingestão
alimentar (registo alimentar para as crianças e questionário de frequência alimentar para a família).
Esta investigação terá como principais implicações a identificação de estratégias de sucesso na adoção de estilos
de vida saudáveis em crianças, envolvendo a família.
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91. O impacto de um programa de promoção do direito a brincar no 1º ciclo de Educação Básica
Ana Lourenço e Beatriz Pereira
Brincar é um direito da Criança e ainda que, recentemente, se tenham verificado iniciativas no campo da
Educação em Portugal em prol da sua defesa (e.g. novas orientações para o pré-escolar), continua-se a ignorar
ou remeter o direito de brincar para 2º plano, levando as crianças a crescer com a pressão do sucesso e retirandolhes uma das suas maiores necessidades: tempo e espaço para brincar. Este aspeto é particularmente relevante
quando sabemos da associação entre brincar e saúde: brincar pode ser o tipo de atividade com maior impacto
na promoção da saúde. É dramático verificarmos que os constrangimentos a este Direito começam desde o
jardim-de-infância: ao invés de serem palcos onde a atividade lúdica está no cerne de todas as atividades, têmse tornado locais formais e focados no desempenho académico.
Se existe evidência científica do valor da atividade lúdica no desenvolvimento e saúde global da criança, se
existem orientações para o lúdico no contexto educativo e mesmo assim estamos em face de um direito que
ainda não tem expressão no dia-a-dia da criança, qual será então o caminho que deveremos assumir na advocacia
pelo direito de brincar da criança? Questionamo-nos se a chave não será o papel e as próprias características
pessoais dos profissionais de educação, como facilitadores (ou não) do direito de brincar da criança. Assim, é
crucial potenciar o papel dos profissionais de educação infantil enquanto defensores do Direito de Brincar e uma
das formas possíveis é através da promoção da sua própria ludicidade, num processo de autodescoberta e
apropriação do brincar que temos a convicção que influenciará a própria ludicidade das crianças, conforme
apontam
estudos
recentes.
Assim, o presente estudo coloca a hipótese de que a promoção da ludicidade dos profissionais de jardim-deinfância aumentará a qualidade e as oportunidades de brincar que são dadas às crianças e assim os seus
indicadores de saúde. Será desenvolvido um programa de intervenção promotor da ludicidade dos profissionais
cujo impacto será aferido através de um estudo quasi-experimental.
Espera-se um aumento na ludicidade dos profissionais e uma melhoria nas oportunidades e na qualidade de
brincar das crianças e até na sua saúde global. Os dados do trabalho serão relevantes para a formação inicial e
contínua dos profissionais e para o reforço da essência do brincar enquanto promotor da saúde global da criança.
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COMUNICAÇÕES LIVRES
5. Intersecção entre o mundo real e o mundo imaginário: conversas com os personagens da Terra do Nunca
por meio de um Gravador Mágico
Patricia Costa, Fernando Azevedo e Elvira Cristina Martins Tassoni
A imaginação é um processo extremamente complexo e os estudos de Vigotski afirmam que ela é a base de toda
atividade criadora, estando presente em todos os campos da vida cultural, possibilitando a criação artística, a
científica e a técnica. Apresentamos um recorte de uma pesquisa que estuda a potencialidade dos clássicos da
literatura infanto-juvenil e da imaginação como formas de promover avanços no processo de alfabetização.
Realizamos uma pesquisa participante, do tipo de intervenção com uma turma de crianças de 5º ano do Ensino
Fundamental de uma escola pública do interior paulista, no Brasil. Os alunos apresentavam defasagens na
linguagem escrita e pouco interesse nas atividades da língua materna. A partir de uma abordagem qualitativa,
tendo como base o referencial teórico histórico-cultural, objetivamos instigar a construção de processos
imaginativos, a fim de desenvolver a linguagem oral e a linguagem escrita. Para este trabalho trazemos uma das
atividades de intervenção nomeada Gravador Mágico. Inseridos em um ambiente altamente imaginativo e
diferenciado do qual os alunos estavam habituados, trabalhamos com a história Peter Pan, sendo que a própria
pesquisadora se fantasiou de uma das personagens – a Wendy – para que se aproximassem da proposta. A
atividade iniciou com o recebimento de um bilhete da Wendy solicitando a ajuda das crianças para que
descobrissem o que seriam os objetos estranhos encontrados (uma lanterna, um binóculos, algodão e pedras
preciosas). As crianças discutiram diferentes hipóteses acerca dos objetos e Wendy mostrou um gravador
mágico, pelo qual poderiam gravar perguntas para qualquer personagem da narrativa do Peter Pan. Analisando
o material empírico produzido foi possível observar um envolvimento significativo das crianças com o mundo do
maravilhoso, bem como avanços tanto na linguagem como no aprimoramento da construção de processos
imaginativos. Permitir a aproximação do real com o imaginário, possibilitou que imaginassem como, de fato, os
personagens da história viviam em seu mundo e ainda, refletissem acerca da utilização dos objetos encontrados.
Assim, tiveram que articular questões e com isso, a linguagem oral foi desenvolvida. Por iniciativa própria,
produziram um bilhete para compreenderem de quem eram os objetos encontrados, evidenciando a
potencialidade do trabalho com a literatura e com a imaginação como maneira de promover avanços na
alfabetização e na comunicação.
Palavras-chave: literatura infanto-juvenil; construção de processos imaginativos; linguagem oral; linguagem
escrita
7. O currículo de Língua Portuguesa e a Literatura Infantil: o trabalho dos docentes com o projeto de criança
para criança.
José Francisco Aparecido e Ângela Balça
francisco@objetivocampinas.com.br
O primeiro registro de escrita de uma criança são as garatujas, histórias criadas no seu imaginário ingênuo em
pleno desenvolvimento. Inseridas numa escola contemporânea, vivem numa geração tecnológica e socialmente
digital, mas o simples e o singelo “ainda” são características presentes nas produções textuais desses pequenos.
Neste contexto a escola busca cumprir o seu papel enquanto formadora atendendo as metas estabelecidas no
Plano Nacional de Educação (PNE/2014) com a tarefa não somente de alfabetizar, mas sim, de ensinar a ler e
formar leitores. Nesta perspectiva o referência teórico concentra-se nos conceitos relacionados a: educação
literária (COLOMER, 2009); vivência estética (VIGOTSKI, 2010), dimensões da literatura (FITTIPALDI, 2013). O
presente projeto de pesquisa tem como objetivo analisar o currículo de Língua Portuguesa no ensino de literatura
do 3º ano do Ensino Fundamental (EF) de duas escolas da rede particular de ensino da cidade de Campinas/SP
que adotaram o projeto De criança para Criança (DCPC), uma plataforma que propõe atividades educacionais
com o principal objetivo de dar voz às crianças, criando um diálogo direto, transformando a produção textual em
desenho animado. Neste cenário questionamos: como são essas aulas e o que fazem os professores do 3º ano
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do EF dessas escolas? A plataforma (DCPC) adotada está em consonância com as metas apresentadas no PNE e
ainda permite que a escola tenha liberdade em seu currículo para o desenvolvimento de projetos na área da
literatura? Os objetivos da pesquisa são: analisar o PNE (LEI Nº 13.005/14) e os Parâmetros Curriculares Nacionais
no que diz respeito ao ensino da Língua Portuguesa no 3º ano do EF; analisar os currículos e as propostas
pedagógicas na área da Língua Portuguesa dos Sistemas
adotados pelas escolas campo da pesquisa; conhecer e analisar o que, e como fazem as professoras e o que
orienta a coordenação pedagógica no que se refere à metodologia, aos objetivos, aos conteúdos, às atividades
pedagógicas, ao contexto literário, analisar a plataforma DCPC no que diz respeito a sua metodologia e
aplicabilidade. Será realizada uma pesquisa qualitativa (Bakhtin,2003), por meio da observação participante
(Tura,2003) e de entrevistas (Zago,2003), caracterizando-se um Estudo de Caso. Atividades já realizadas:
Contatos com as escolas campo da pesquisa, contato e autorização da Plataforma DCPC para o estudo. Atividade
a serem realizadas: 2018/19 – Disciplinas obrigatórias, 2019 – Pesquisa bibliográfica/ coleta de dados – 2020 –
análise dos dados, revisão/finalização, apresentação.
Palavras Chave: Criança, currículo, literatura.
9. Histórias para TODOS.
Clarisse Nunes e Encarnação Silva
clarisse@eselx.ipl.pt
É incontestável que o contacto com histórias deve começar o mais cedo possível e que desse contacto advêm
enormes vantagens ao nível do desenvolvimento pessoal, linguístico, conceptual, corporal e artístico e textual
(Sousa, 2015). Contar histórias é, pois, uma prática muito frequente na educação de infância e nos anos iniciais
de escolarização. Apesar disso, contar histórias a crianças com multideficiência é, ainda, uma prática pouco
comum, talvez devido às limitadas capacidades que este público manifesta ter para usar, interpretar e
compreender palavras e símbolos (Ten Brug, Van der Putten, Penne, Maes & Vlaskamp, 2015). Contudo, a
investigação tem vindo a demonstrar que também estas crianças beneficiam com a sua participação nos
momentos de ouvir contar histórias, nomeadamente quando se contam histórias multissensoriais (HMS) (Ten
Brug et al., 2015). As primeiras HMS criadas em 1993 por Fuller são histórias originais ou adaptadas enriquecidas
com estímulos sensoriais diversificados, e visam permitir aos seus destinatários uma experiência sensorial,
afetiva, linguística e socializadora. Porque as HMS constituem um recurso ainda pouco conhecido em Portugal,
em 2016, surgiu na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Lisboa, o projeto Storylab. Este
projeto procura estudar práticas relacionadas com as HMS, no sentido de dar alguma resposta à frequente
carência de meios para mediar as aprendizagens de crianças com multideficiência e ao mesmo tempo incluir
estes públicos na cultura do conto de histórias. Atualmente procura perceber que práticas são desenvolvidas
pelos professores no âmbito da leitura e conto de histórias a crianças com multideficiência e quais as
especificidades das HMS, nomeadamente as suas características linguísticas. Nesta comunicação pretende-se
refletir sobre práticas que contribuam para promover contextos educativos acessíveis a todos os alunos, no que
ao conto de histórias diz respeito.
Para tal apresenta-se os resultados de dois estudos exploratórios complementares em curso, um constituído
por um corpus de 17 questionários usados para conhecer as práticas desenvolvidas pelos docentes no âmbito da
leitura e conto de histórias a crianças com multideficiência e outro por 20 HMS originais, produzidas pelos
formandos que frequentaram uma oficina de formação realizada no âmbito do projeto Storylab e destinada a
professores de Educação Especial.
Palavras-chave: Conto de histórias, alunos com multideficiência, histórias multissensoriais, práticas educativas,
características linguísticas
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19. A empatia através da Literatura Infantil Indígena
Maria da Luz Sales e Ângela Balça
madaluz@gmail.com
A situação em que vivem os povos indígenas brasileiros na atualidade, com desapropriações de suas terras,
violência e racismo crescentes impulsionou-nos a refletir sobre sua condição degradante. A partir dessa
problemática apresenta-se nesta investigação a questão inicial recorrendo à Literatura Infantil Indígena para
promover a empatia em crianças do Ensino Fundamental. Para atingir nossos propósitos, elaboraram-se os
seguintes objetivos: conhecer atitudes e concepções dos alunos do quarto ano do Ensino Fundamental
relativamente às populações indígenas; preparar e orientar uma intervenção didática apoiada na Literatura
Infantil Indígena, que ajudasse a modificar tais concepções e atitudes, particularmente as que se revelassem de
natureza discriminatória; analisar em que medida essa intervenção didática serviu como meio de aprofundar o
conhecimento dos alunos acerca dessa cultura e, simultaneamente, como forma de promover a educação
multicultural com maior respeito pelos indivíduos indígenas e sua cultura. Nesse âmbito, utilizou-se a teoria de
Freire (1987, 2016), Adorno (2000) e outros, que clarificaram as reflexões em busca de uma educação
humanizadora. Optou-se por um estudo qualitativo, por investigar os discursos proferidos, examinando
percepções, receios e até preconceitos dos ouvintes. Realizaram-se, pois, duas entrevistas semiestruturadas,
uma antes da intervenção e outra logo em seguida a ela. A intervenção didática sucedeu-se em 2017, com dez
sessões, realizadas em uma turma de 28 alunos, designadas como oficinas para diferenciar das aulas comuns,
dando-lhes uma configuração mais ativa, com participação em atividades lúdicas variadas. Por se desenvolverem
experimentações em sala de aula, usando didáticas inovadoras, designou-se a metodologia como Design
Research, a qual possui a peculiaridade de detectar algum problema, empregar didáticas arrojadas tentando
solucioná-lo. Como resultado da primeira entrevista, observou-se haver ignorância dos entrevistados com
relação à cultura e aparência indígenas, preconceito relativo ao seu vestuário e uma enorme curiosidade. Após
as intervenções, constatou-se nas crianças entrevistadas uma identificação com a cultura indígena no que
concerne a uma vida mais livre, ao amor à natureza e um grande apreço pelas narrativas indígenas. Ao contrapor
os dados obtidos na pesquisa, descobriu-se que a intervenção proporcionou relativa transformação, levando-se
em conta que os sujeitos-crianças revelaram entusiasmo e grande receptividade à literatura e cultura indígenas.
Palavras-chave: Literatura Infantil Indígena, Educação multicultural, ensino de literatura, preconceito.
24. O professor bibliotecário e a mediação leitora: leitura e transformação social
Fátima Manuel Caeiro Bonzinho e Angela Maria Franco Balça
A investigação na área da leitura mostra-nos que a leitura é fundamental para o sucesso dos alunos. No entanto,
a experiência mostra-nos que não basta colocarmos os livros à disposição dos nossos alunos, através das
bibliotecas escolares, para que eles compreendam a sua importância, a mediação do professor bibliotecário é
essencial para que esse diálogo entre leitor e livro aconteça. O estudo que aqui apresentamos foca o seu olhar
na importância da biblioteca escolar enquanto estrutura de apoio ao currículo e no papel do professor
bibliotecário como figura determinante na ligação entre os diferentes departamentos curriculares, procuramos
estudar através de entrevistas semi estruturadas a formação do professor bibliotecário, bem como as
metodologias utilizadas por ele para aproximar alunos e objetos de leitura. Assim, poderemos perceber se há
um impacto entre a biblioteca escolar e a formação dos alunos enquanto leitores, na verdadeira acepção da
palavra. Deste modo, este estudo procura resposta para as seguintes hipóteses: - o perfil do professor
bibliotecário é um factor importante para o trabalho desenvolvido pela biblioteca escolar? - o trabalho
desenvolvido pela biblioteca escolar tem importância no sucesso educativo da escola? - As atividades de
mediação de leitura, desenvolvidas pelo professor bibliotecário, promovem a compreensão leitora e a
construção de uma comunidade de leitores? Neste âmbito, acompanhamos o trabalho de cinco professores
bibliotecários, em territórios diversificados mas com uma matriz identitária comum. Procuramos compreender
o trabalho realizado pelos profissionais, em torno da mediação de leitura e das diferentes literacias, uma vez que
no terreno cruza-se muitas vezes o olhar literário com o olhar científico, como exemplo. Foram realizadas
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entrevistas aos responsáveis das bibliotecas e recolhido o material para análise e cruzamento de dados.
Recorremos igualmente ao nosso olhar de observadores atentos e conhecedores de uma realidade atual. Este
estudo decorre ao longo de dois anos e neste momento estamos na fase de cruzar os dados obtidos e chegar a
conclusões finais. Procuramos refletir sobre as diferentes estratégias seguidas e aplicadas, nas bibliotecas em
estudo, na tentativa de caracterizar, explicar e questionar processos pedagógicos no ensino e na mediação
leitora, pensando assim contribuir para a melhoria das práticas da comunidade educativa.
Palavras-chave: leitor, leitura, biblioteca, aluno; mediação; literacias
26. Acessibilidade na literatura infantil por meio dos livros multissensoriais: O Projeto SENSeBOOK na Leitura
para Todos/as
Alessandra Lopes de Oliveira Castelini, Célia Sousa, Regina de Oliveira Heidrich e Denise Regina Quaresma da
Silva
alessandralopes@ufpi.edu.br
O artigo objetiva discutir a importância da acessibilidade na Literatura Infantil socializando algumas produções
por meio do Projeto SENSeBOOK – Livros Multissensoriais a partir de um intercâmbio científico entre Brasil e
Portugal com apoio da CAPES. O presente trabalho apresenta o campo da literatura infantil no contexto da
inclusão e da diversidade, apontando recursos como o Design Universal para a Aprendizagem - DUA em obras de
multiformato como possibilidade de leitura mais acessíveis ao contemplar uma combinação de estratégias que
favorecem a comunicação e a interação com o/a futuro leitor/a e que são desenvolvidas no âmbito do projeto
em parceria com o Centro de Recursos para a Inclusão Digital – CRID/IPL. O estudo de cunho qualitativo
(MARTINS, 2004), de natureza bibliográfica apresenta um quadro metodológico ancorado na revisão da literatura
e da legislação educacional vigente, incluindo as Leis e Diretrizes Brasileiras, CF/88, LDB/96 (BRASIL, 1988, 1996,
2003, 2004, 2008, 2015) e diretrizes internacionais como UNESCO (1990, 1994, 2000, 2016) e ONU (2015). Como
respaldo teórico apoia-se nos estudos de Alves, Ribeiro e Simões (2013); Coelho, 2000; Castelini e Quaresma da
Silva (2018); Castelini, Quaresma da Silva e Heidrich (2018); Freire (1987, 1989); Gatti (2011); Jovino
(2006);Nunes e Madureira (2015); Munanga (2005); Rapp (2014); Sousa (2012, 2018); Yunes (1995); Zilberman
(2005) e outros. Conclui-se que a reflexão aqui abordada seja apenas o despertar para uma discussão
aprofundada entre profissionais da educação e o meio científico, nas discussões acerca da acessibilidade na
Literatura apresentada ao público infantil, nos recursos e tecnologias existentes destacando o DUA e seus
contributos para a literatura contemporânea. Evidenciouse as ações desenvolvidas no âmbito do projeto,
elencando os desafios do atual contexto e os contributos que oportunizam práticas pedagógicas mais acessíveis,
ressignificando as práticas de leitura mais acessível e favorecendo o diálogo interdisciplinar em práticas efetivas
que reconheçam a diversidade desde a infância.
Palavras-Chave: Literatura Infantil; Educação Inclusiva; SENSeBOOKS; Livros Multiformato; Literatura Acessível;
80. Álbum Poético Crianceiras: um encontro com Manoel de Barros
Rosiane Pinto Machado, Jilvania Lima dos Santos Bazzo e Fernando Fraga de Azevedo
O presente texto objetiva apresentar resultados parciais da pesquisa de doutoramento intitulada “O lugar da
poesia na infância: Crianceiras, uma ponte entre Manoel de Barros e o uso estético da língua”, na Especialidade
Infância, Cultura e Sociedade, Linha de pesquisa: literatura para infância, cujo objeto de investigação é a poesia
como relevante para o desenvolvimento da criança. Acredita-se que educar as crianças pequenas pelo gênero
poético é uma forma de instigá-las e inserí-las no contexto da arte da palavra poética (BORDINI, 2016; DEBUS,
BAZZO E BORTOLOTTO, 2018; GOMES, 2017, SIMEON, 2015; RAMOS, 2007; AZEVEDO e SILVEIRA, 2017). Apontase uma breve reflexão sobre a importância de se ter acesso aos bens culturais e as possibilidades de vivência na
infância, possibilitando o acesso ao repertório poético que contribua para o desenvolvimento e formação
estética da criança. Este estudo aborda sobre a relação da palavra poética cantada especialmente para crianças.
Serão apresentadas as referências que compõe o álbum poético do grupo «Crianceiras» em que o músico Márcio
de Camillo, o idealizador deste projeto retrata através de um conjunto de poemas do poeta pantaneiro Manoel
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de Barros, e cria por meio do discurso poético, um universo próprio, autêntico, sensível e autorreflexivo.
Efetivamente, centrando a atenção no álbum poético do grupo Crianceiras, que destaca seu potencial na
recepção infanto-juvenil. Examinan-se aspectos da sequência poética que contêm o álbum, baseadas em uma
leitura dialógica, explorando os cenários do texto verbal e visual, apresentados também no site oficial do grupo
«Crianceiras». Bem como, apresentar alguns aspectos focalizados na análise da produção, circulação e recepção
do álbum poético musicado pelo grupo “Crianceiras”. Ressalta-se que por se tratar de uma pesquisa de natureza
qualitativa, em nossa investigação pretendemos realizar estudos exploratórios do fenômeno que integrem uma
descrição densa e analítica dos dados coletados, levando em consideração o contexto social em que a hipótese
do fenômeno se apresenta.
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POSTERS
41. Gênero na Infância: análise de uma literatura infantil
Leilane R. Spadotto de Carvalho, Ana Cláudia Bortolozzi Maia, Mirela Bosco, Tamires Giorgetti Costa e Marina
Ramos Coiado
Os contos de fadas, assim como outras narrativas clássicas, trazem personagens e estórias que favorecem o
exercício da fantasia e a expressão de sentimentos na infância, tais como medo, ciúmes, inveja, etc.; entretanto,
estudos mostram a identificação das crianças com os modelos de gênero e com a moral apresentada ao final
dessas estórias. Diante da intensa revolução tecnológica e das mudanças sociais, a literatura infantil tem
enfrentado novos desafios para despertar o interesse e a criatividade de leitores mirins. Este estudo documental
analisa uma proposta de literatura que desconstrói estereótipos de gênero e problematiza o feminino e o
masculino na ótica de crianças. Foram analisadas quatro obras do francês Thierry Lenain, traduzidas no Brasil e
publicadas pela Companhia das Letrinhas: “Ceci tem pipi?”; “Ceci quer um bebê”; “Os beijinhos da Ceci” e “Ceci
e o vestido do Max”. Nesses quatro livros infantis, com ilustrações de Delphine Durand, o autor apresenta a
personagem menina chamada Ceci e seu namorado, o menino Max, além de personagens periféricos (professora,
colegas da escola, pais). A análise de conteúdo resultou as seguintes categorias: (1) diálogos que questionam os
padrões estereotipados de gênero; (2) reflexões que flexibilizam os padrões de gênero a partir das experiências
das personagens e não de regras de adultos; (3) representação do erotismo infantil: curiosidades sobre sexo e
gravidez, desejo de beijo e namoro na infância. Ressalta-se que, ao contrário do que é comum encontrarmos na
literatura, a “voz” prioritária dos livros é infantil e feminina e não há um final rígido e moralista. Conclui-se que
esses livros podem ser ótimos recursos pedagógicos para a discussão com crianças sobre a flexibilização de
representações, sentimentos e comportamentos relacionados ao gênero desde a infância.
47. Escritas de vida: Uma experiência de criação autobiográfica na infância
Carolina Pezzoni, Ana Paula Oliveira e Margarida Henriques
carolpezzoni@gmail.com
Este estudo teve como objetivo desenvolver uma intervenção narrativa em grupo, focada na produção escrita
autobiográfica, e avaliar os efeitos da sua implementação de acordo com a percepção das crianças. Pretende-se
ainda analisar a produtividade narrativa ao longo da intervenção. Ele encontra suas bases na psicologia narrativa,
abordagem dedicada ao estudo da natureza narrativa da conduta humana (Sarbin, 1986), ou seja, a capacidade
dos indivíduos para organizar conhecimentos e experiências pessoais na forma de histórias, dotando-os de
significados próprios (Bruner, 1990). Esta perspectiva reconhece que a forma como as pessoas escolhem contar
os eventos de sua vida não apenas reflete mas também molda quem são, permitindo à literatura estabelecer
uma relação entre uma rede flexível de narrativas e uma melhor capacidade de adaptação, assim como maior
capacidade de lidar com eventos negativos de forma construtiva, com níveis elevados de coping, resiliência e
bem-estar (Gonçalves, 2000; McAdams & McLean, 2013). Desta forma, com vista à importância de construir
narrativas cada vez mais articuladas, complexas e emocionalmente expressivas, surgiu interesse em desenvolver
uma intervenção que proporcionasse à criança um scaffolding progressivo à sua produção escrita, utilizando o
movimento e a dança como um facilitador da autoexpressão. Esta intervenção integrou três sessões de 1h30,
em que foram propostas tarefas narrativas, aplicadas de forma progressivamente mais exigentes, baseando-se
no efeito de andaime na construção do conhecimento. Foi implementada com 36 crianças, distribuídas em três
grupos, um de 6 a 9 anos e dois de 10 a 14 anos. Todas frequentavam uma associação de apoio escolar na cidade
do Porto e pertencem a um contexto de acentuada vulnerabilidade social e familiar. Após autorizações junto à
associação e às famílias, as crianças foram convidadas a participar das sessões dinamizadas por duas
investigadoras no espaço da própria associação, em nov,2018. A percepção das crianças acerca dos efeitos da

I. Martins, R. Gonçalves, F. Azevedo, M.H. Vieira, P. Palhares, A. Serrano, G. Carvalho, B. Pereira (2019)

38

Livro de Resumos. IV Jornadas em Estudos da Criança. Braga, Universidade do Minho

intervenção foi explorada em entrevistas individuais realizadas por integrantes da associação (independente dos
investigadores). Nesta comunicação, será apresentada a experiência de intervenção, bem como os resultados
relativos à percepção das crianças sobre os seus efeitos, e ainda indicadores da qualidade das narrativas
produzidas. Os resultados encontram-se em análise e serão a base de uma reflexão aprofundada sobre a
intervenção narrativa proposta.
Palavras-chave: narrativa autobiográfica, narrativas escritas, intervenção narrativa, crianças
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COMUNICAÇÕES LIVRES
3. Culturas Infantis: uma etnografia com crianças pantaneiras, suas histórias de vida em contexto escolar
Janaina Nogueira Maia Carvalho e Marta Regina Brostolin
maiajanaina@hotmail.com
Este diálogo emerge de um recorte da Tese de Doutorado intitulada: CULTURAS INFANTIS: CRIANÇAS
PANTANEIRAS COMO PROTAGONISTAS DE SUAS HISTÓRIAS EM CONTEXTO ESCOLAR no município de
Aquidauana – Mato Grosso do Sul/MS-Brasil inserida no Programa de Doutorado em Educação da Universidade
Católica Dom Bosco/UCDB que busca ouvir as crianças da Escola Polo Pantaneira na Fazenda Taboco e, por meio
de suas culturas infantis, trazer seu protagonismo em meio ao Pantanal/MS onde vivem sua/s infância/s e
influenciam seus quotidianos. Tem por objetivo geral analisar as culturas infantis das Crianças Pantaneiras como
protagonistas de suas histórias no contexto escolar e se entrelaça nos específicos em: a) verificar como as
culturas de pares e a reprodução interpretativa ocorrem e como seus elementos são compartilhados pelas
Crianças Pantaneiras, ouvindo-as em seus contextos; b) compreender como as Crianças Pantaneiras em contexto
escolar compartilham suas ações e nas suas interações produzem cultura e c) identificar as re (criações) e
apropriações das Crianças Pantaneiras nas brincadeiras infantis em contexto escolar. O aporte teórico é a
Sociologia da Infância que, considera as crianças atores sociais, protagonistas de suas histórias de vidas e, faz-se
indispensáveis na re/produção da cultura, advindas de suas interações no espaço/tempo que estão inseridas,
destacando os espaços coletivos onde ocorrem as negociações e trocas eminentemente simbólicas e culturais
de suas culturas de pares. A pesquisa é de abordagem qualitativa do ponto de vista metodológico e, trata- se de
uma investigação etnográfica e os recursos metodológicos da pesquisa que viabilizaram a consecução dos
objetivos são: a observação participante, caderno de campo, fotografias e a roda de conversa com as crianças,
sujeitos da pesquisa. A implantação de escolas na região do Pantanal/MS abre um campo para investigações,
surge então à importância em investigar e trazer para discussão e reflexão a cultura das crianças pantaneiras e
compreender como elas, em contexto escolar compartilham suas ações e nas suas interações produzem cultura,
tendo como abordagem uma construção social resultante de ações coletivas de crianças com adultos e umas
com as outras. Suscita como resultados parciais da investigação a partir das vozes das crianças pantaneiras,
entendidas neste estudo como manifestações e participação infantil em seu contexto escolar, atravessada pelas
concepções de suas ações em relação às suas vidas e a produção de sua/s cultura/s, por meio do
Compartilhamento, Comprometimento, Linguagem Própria e Imaginação.
Palavras-chave: Crianças Pantaneiras, Protagonismo, Sociologia da Infância e Contexto Escolar.
22. Case study on Filial Piety and the Children´s Right of Participation in contemporary urban China An
exploratory analysis of the meanings of Xiào for a group of Chinese children
Jessica Dreyer
The paper reflects on partial data collected for the Ph.D research on the Chinese tradition of Filial Piety - ‘Xiào’
(traditionally placing the younger generations in a position of respect and submission to elders). As part of a big
project which aims at understanding the relationship between Filial Piety and the Rights of the Child in
contemporary China, the research was outlined in an attempt of understanding Participation Rights from a crosscultural point of view. Designed as a case study, the investigation took place in an international school in urban
south China. Through interviews with parents, grandparents and focus groups with children the study was
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divided into two stages (interviews with adults and focus groups with children), adopting a qualitative approach.
The analysis presented in this paper organizes collected data from the research’s second stage - focus groups –
looking at the meanings the children attribute to Filial Piety and what the children say about their participation
in home decision making. The focus groups sessions were organized into ten sessions in which the children talked
firstly about Filial Piety (sessions one to six) and secondly about home decision making (session seven to ten). By
using the software NVivo 11 we found recurrences on the children’s speech, analyzing the meaning of Filial Piety
for the designated group of children, as well as how the children understand their participation in home decision
making. As research continues to develop, partial findings of this second stage will be later compared with data
collected from the parents and grandparents, aiming to better understand Filial Piety and its relation with
children´s participation in home decision making.
34. A relação família-escola na perspectiva das crianças
Denise Maia e Marlene Rozek
Este trabalho apresenta parte dos resultados de uma pesquisa de doutoramento em que, através da escuta de
suas vozes e da leitura de suas escritas e desenhos, buscou-se compreender como a relação família-escola é
percebida e significada por crianças do 1º ano do Ensino Fundamental de duas escolas de Porto Alegre (Brasil),
uma pública e uma privada. Amparadas pela Sociologia da Infância, consideramos as crianças como atores sociais
e sujeitos competentes, que influenciam e são influenciadas pela sociedade em que se inserem. Interessa-nos
compreender as suas experiências e formas de ver o mundo. Apesar de as relações entre família e escola serem
um tema bastante investigado, por diferentes áreas do conhecimento, na maioria das vezes os estudos não
incluem a perspectiva das crianças que, dessa forma, ficam invisíveis e silenciadas a respeito de uma relação que
existe em função delas próprias. Foram realizados grupos focais para discussão do tema, os quais foram gravados
e posteriormente transcritos. No início das sessões, foram solicitados desenhos a partir de duas pequenas
histórias, contadas às crianças, que abordavam uma situação de encontro entre pais e professora, propondo-se
que as explorassem oralmente e apresentassem um desfecho, desenhado a seguir. Após, foi solicitado a cada
criança que relatasse oralmente ou escrevesse um pequeno texto, frases ou palavras que auxiliassem a
compreender sua representação. As narrativas verbais das crianças foram submetidas à Análise Textual
Discursiva (ATD) e os desenhos foram analisados a partir de um amálgama de autores, em especial Coates e
Coates, Garcia, Sarmento e Trevisan e Staccioli. As crianças colocaram-se como objeto e sujeitos da relação
família-escola, assumindo a condição de protagonistas relevantes. Em sua perspectiva, o foco da relação famíliaescola é a avaliação da criança como aluno: seu desempenho e seu comportamento. Expressaram expectativa
negativa quanto às comunicações entre família e escola. Evidenciaram perceber uma aliança entre os membros
adultos e expressaram que as tensões da relação recaem sobre as crianças,
tornando-as o vértice suscetível do triângulo. As crianças revelaram preocupação e medo diante das trocas entre
família e escola, mas também esperança de que os impasses tenham uma resolução positiva.
Palavras-chaves: Crianças. Concepções. Relação família-escola.
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44. Vincenzo Pastore e um olhar sobre crianças paulistanas - ou como algumas fotografias nos fazem pensar
Maria Cristina Leite
mariastello@gmail.com
As fotografias pensam? Para alguns elas são simples artefatos que ganham interpretações e significados a partir
daquele que as observa. Para outros estudiosos da imagem, as fotografias possuem certa agência, são como
seres vivos que nos interpelam e nos fazem pensar. A partir de uma coleção de fotografias do início do século
XX, de autoria de Vincenzo Pastore, um imigrante italiano que as produziu na cidade de São Paulo, seleciono
duas imagens que despertaram e, de certa forma, conduziram algumas reflexões que são parte de uma pesquisa
de doutorado, ainda em andamento.
Imagens captadas nos espaços públicos da cidade de São Paulo na primeira década do século XX, momento em
que as fotografias eram produzidas majoritariamente dentro dos estúdios fotográficos e poucos se arriscavam
em novas práticas de captação. Data da mesma época o surgimento das inovações tecnológicas da Kodak, com
máquinas que incentivavam uma nova postura dos fotógrafos. Dentro deste contexto de transição da técnica de
fotografar, as imagens produzidas por Vincenzo Pastore nos dão a ver crianças nos espaços públicos da cidade,
ora como mais um de seus transeuntes ora como participantes da vida social, como trabalhadoras.
Como parte de um momento histórico em que a cidade passa por um processo acelerado de crescimento
demográfico, em especial as levas de imigrantes que chegam em massa desde o final do século XIX, São Paulo
vive intensamente na década de 1900 a convivência de distintos e desiguais grupos sociais. Nesse sentido, o
espaço da cidade passa por intensas transformações, num processo de “civilização” sobre os usos dos espaços
públicos. As fotografias selecionadas para compor este trabalho nos fazem pensar sobre o modo como a
transformação sobre os usos dos espaços se relaciona com a contemplação de uma concepção de infância em
detrimento das infâncias vividas por crianças oriundas das camadas populares.
O objetivo deste trabalho é partir das fotografias como meio de se articular diferentes campos das ciências
humanas. É a partir desta articulação dos estudos da imagem, da história, da sociologia, do urbanismo e da
antropologia que será possível nos aproximarmos de uma interpretação sobre como um projeto de cidade
apagou, ou tornou invisível, toda uma diversidade de infâncias que se constituíam concomitante a São Paulo
moderna.
50. A construção das identidades das meninas de Kolda-Senegal.
Silvana Bezerra de Castro Magalhães e Matheus Marlisson Oliveira Matos
O presente trabalho se constrói a partir da experiência de viagens de ações humanitárias à região de Kolda, sul
do Senegal e fronteira com a Guine-Bissau, região mais pauperizada e vulnerável do país. Foram realizadas três
viagens de curto prazo e, em janeiro de 2019, iniciou-se uma primeira abordagem de pesquisa qualitativa sobre
como as meninas representavam e entendiam a escolarização formal na construção das suas identidades. Foram
entrevistadas meninas de aldeias da região, especialmente da etnia peuhl/peul/fula. A etnia foi escolhida por
compor grande parte da população da região e por apresentar questões controversas com relação a criança:
altos índices de mutilação genital feminina (entre 80 a 90% das meninas), casamento precoce e de onde saem a
maior parte dos meninos “talibès” (crianças submetidas a trabalho infantil e mendicância). Partiu-se do
referencial da Sociologia da Infância e das discussões de autores como Qvortrup (2010), Sarmento (2007),
Montandon (2001), Sirota (2010), os quais colaboraram na constituição da reflexão da infância como construção
social. O trabalho encontra-se em fase inicial, mas já foram levantadas várias reflexões a partir dos diferentes
discursos apresentados pelas meninas nas entrevistas e observação. As próximas fases da pesquisa, que serão
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realizadas em dezembro/janeiro 2020, abordarão outras questões para além da escolarização formal: como as
meninas representam e vivem seus cotidianos, funções sociais que desempenham e a presença (ou não) do
lúdico nas suas práticas e vivências.
51. O que revelam as investigações sobre os bebés e as crianças ciganas. Um breve estudo da arte.
Fernanda Seára Cera
nanda34@terra.com.br
Cada cultura possui uma maneira que lhe é particular na forma como cuida e educa as crianças e percebe a
infância. Não poderia deixar de ser diferente com os ciganos. Os bebés e as crianças pequenas desta etnia são
crianças que vivem sua infância com liberdade, inseridos numa cultura com suas particularidades. As crianças
pequenas e os bebés ciganos têm seu modo de ser e de estar no mundo, no desenvolvimento e nas suas
necessidades. Portanto, o objetivo deste trabalho é produzir um estudo da arte sobre os bebés ciganos através
de estudos e pesquisas bibliográficas e dá-se no âmbito de uma investigação de doutoramento sobre os bebés
ciganos. Incluir-se-ão pesquisas sobre o parto, nascimento, alguns rituais destes momentos e sobre a educação
institucionalizada (ou não) destas crianças para, numa primeira tentativa, revelar como essa cultura percebe
estes acontecimentos e cuida e educa seus filhos, e também se há ou não cuidados com o parto e a gestação.
Devido a uma ausência de investigações na área da Sociologia da Infância, buscou-se em outras áreas,
conhecimentos acerca destes momentos, que se articulam com a proposta de trabalho. Recorreu-se aos Estudos
Interculturais (Azevedo, 2013), Ciências da Saúde (Correia, 2011 e Condon, 2012); Sociologia (Silva 2014 e
Goldfarb, 2017) e Ciências da Educação (Bennett, 2012; Pereira, 2015 e Felipe, 2018). para ter-se dados e
referências do que também possam ser boas (ou más) práticas de cuidado, seja na convivência familiar, social
e/ou com seus pares. Procura-se assim, formas de dialogar e possibilitar um maior entendimento tanto da
sociedade maioritária de compreensão e não isolamento deste povo, e da cultura cigana a adquirir mais
informações, não como forma de alterar ou mudar sua cultura e suas tradições, mas possibilitar escolhas de uma
maior qualidade de vida e saúde para seus filhos e as gerações futuras. Acredita-se serem relevantes estas
informações como forma de incitar novas ideias e promover a aproximação e o respeito entre as culturas de
diferentes etnias, também porque confere ao cigano o estatuto de participação, de envolvimento, dá voz e vez
as suas tradições, prioriza e divulga seus modos de ser e de viver.
Palavras-chave: estudo da arte, bebés e crianças pequenas, etnia cigana
65. A dança por crianças que dançam
Danielle Berbel Leme de Almeida
daniberbel @hotmail.com
A dança faz parte do cotidiano da criança e permite buscar formas mais sensíveis de comunicar e se expressar
com seu corpo. Os movimentos do corpo, o ritmo, os gestos e as relações corporais entre pares, assumem um
papel fundamental no processo de constituição da criança como sujeito cultural. A Infância é recheada por
danças e cada uma das mais variadas experiências dançadas possuem valores próprios quando significados por
crianças que dançam. Até o presente momento, o domínio científico das pesquisas acadêmicas privilegiou uma
proposta e um pensamento de dança ‘para’ criança a partir do olhar adulto. Assim, o objetivo da investigação é
relatar a dança por crianças que dançam, perceber que significados a criança atribui as práticas de dança
inseridas no seu cotidiano e de que modo elas se constituem, enquanto conteúdo e forma, nas culturas infantis
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a partir de 4 contexto de observação: escola de dança, infantário, rua e teatro. Para tanto, a pesquisa utiliza a
investigação participativa que visa entender os sentidos que as crianças dão ao seu mundo, fazendo um registro
interpretativo dos sentidos que atribuem a suas práticas e percebendo as razões das escolhas e dos propósitos.
Constituem o foco da observação: como a criança, ao se movimentar espontaneamente, inicia sua dança; de que
maneira a dança é significada pela criança; que espaço a dança ocupa dentro das atividades cotidianas da criança;
onde, ao dançar, existe a relação com o adulto; quando acontece a criação de dança entre as crianças; se o
interesse e o envolvimento é o mesmo quando a dança é proposta por adultos; como essas experiências são
entendidas pelos pares. Trata-se de uma apresentação da coleta de dados da pesquisa de doutoramento
realizada até a presente data.
Palavras-chave: dança; criança; crianças que dançam.
76. Nas entrelinhas do vivido na creche: os processos de socializ(ação) entre bebês e bebês/adultos
Rachel Freitas Pereira
chelfp@hotmail.com
O presente artigo diz respeito à vida das crianças na Escola da Infância, e parte dos resultados de uma Tese de
doutoramento que teve como objetivo compreender os processos de socializ(ação) vividos por nove bebês, com
quatro meses a um ano e meio de idade, e três educadoras em uma Escola de Educação Infantil do Rio Grande
do Sul/BRASIL. A partir de observações participativas estruturou-se o material empírico da seguinte forma:
diários, fotografias e vídeos, os quais deram visibilidade aos processos de socializ(ação) vividos entre os bebês e
adultos, e a forma com que os bebês participam desses processos. O estudo está situado no campo dos Estudos
da Infância, o qual considera uma abordagem interdisciplinar. Nesse sentido, há um diálogo entre a Sociologia
da Infância (CORSARO, SARMENTO, FERREIRA, DELGADO, entre outros), a Sociologia à escala individual de
Bernard Lahire, a Psicologia Cultural de Barbara Rogoff, bem como as considerações da Pedagogia da Infância
(BARBOSA, RICHTER, FARIA, entre outros), em um viés que se justifica na complementaridade destas disciplinas.
Logo, o termo "socializ(ação)" passou por um processo de recriação a partir deste diálogo, no sentido que
enfatiza a "ação" dos indivíduos sobre a estrutura. Processo que se constitui a partir das inter(ações), nas quais
tanto os bebês quanto os adultos se socializam. Algumas questões emergiram dos estudos teóricos, como: De
que forma os bebês participam na sociedade? Quais seriam as disposições incorporadas pelo bebê, uma vez que
ele é um ser recém chegado no mundo? Por fim, concluiu-se que os processos de socializ(ação) do bebê é
resultado de suas rel(ações), observ(ações), particip(ações), e apropri(ações) dos seus contextos, através de sua
"ação" social. As categorias de análise ressaltaram as ações dos adultos que buscam inserir os bebês na cultura,
e as ações dos bebês entre eles e suas produções de cultura. Constatou-se que os bebês são ativos no processo
de configuração dos seus mundos sociais, sobretudo na Educação Infantil, participando na construção e
transmissão de valores, normas e regras, visando regular a ordem social em que se situam, sendo este um
processo de transform(ação).
Palavras-chave: Bebês. Creche. Processos de socialização. Participação. Pesquisa com crianças.
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101. Levantamento inicial a respeito do estado da arte sobre o ‘Direito’ à Educação Infantil de Crianças Acometidas
com Zika: vozes de crianças e famílias
Rozana Machado Bandeira de Melo e Teresa Sarmento
rmbmelo@ig.com.br
As vozes das crianças e famílias, segundo os Direitos das Crianças, devem ecoar nas ações da sociedade, o que
requer uma percepção apurada em relação à infância. Há uma dificuldade em compreender como esses sujeitos
tão pequenos possuem uma atuação tão grande nas diferentes sociedades. Sendo assim, garantir o direito às
crianças com Zika é considerar as diferenças, ampliar a educação que atenda aos direitos humanos e o respeito
que impulsiona a consciência. Ainda que as crianças estejam matriculadas nas escolas regulares, põe-se em causa
se elas efetivamente são reconhecidas nos mesmos direitos que as outras. O objetivo do estudo é analisar o
quadro teórico da pesquisa, os documentos oficiais e outros instrumentos reguladores no Brasil sobre os
‘direitos’ à educação infantil de crianças acometidas com Zika; observar o trabalho realizado com as crianças
acometidas com Zika nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI); e analisar como as famílias das crianças
acometidas com a Síndrome podem qualificar o trabalho desenvolvido no CMEI. Sob o viés do método (auto)
biográfico, de forma a dar voz ao que sentem e pensam as crianças e suas famílias sobre as suas experiências e
expectativas. A pesquisa agrega artigos das bases de dados Scielo e B-On, assim como, protocolos do Ministério
da Saúde- Brasil,e o Relatório de Avaliação do Impacto Socioeconômico do Vírus Zika na América Latina e Caribe:
com foco no Brasil, Colômbia e Suriname. Salienta-se que um dos objetivos do relatório é analisar a situação
existente no que se refere ao (não) reconhecimento dos direitos destas crianças à inclusão e sustentar
recomendações para políticas e estratégias intersetoriais para mitigar os impactos da epidemia do Zika, e o seu
aumento exponencial no Brasil em 2015. Estudo em andamento na recolha dos dados e análise das entrevistas
sob a perspectiva das políticas educacionais de Stephen Ball.
Palavras-Chave: Educação Infantil; crianças e famílias; infância; direitos humanos e políticas educacionais.
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POSTERS
4. Tempos e espaços do brincar, quando as crianças decidem?
Angelica Nascimento
angelicapaolasantos@gmail.com
O presente trabalho se trata de um recorte de pesquisa de mestrado que está em andamento e já mostra alguns
resultados. Trata-se de buscar em instituições de educação infantil, as relações entre professores e crianças
quando o assunto são os tempos e espaços do brincar.
Vemos na legislação brasileira, após a promulgação do Estatuto da Criança e do adolescente e da Lei de diretrizes
e bases na década de 1990, um esforço em concretizar uma concepção de criança que a veja como um sujeito
histórico e de direitos. Também percebemos nas discussões acadêmicas após a década de 1980 uma mudança
na maneira de ver a criança, dado o aumento de produções acadêmicas ligadas aos Estudos da Infância, tais
estudos trazem uma concepção de infância que enxerga a criança como ativa e atuante e não um mero receptor
da sociedade em que está. Tais estudos nos mostram que a ideia de “vir a ser”, ou seja, que a criança vista como
ser pensante apenas no futuro e não agora, se torna ultrapassada, pois a criança “já é” no presente um indivíduo
que pensa, que é influenciado por suas interações, porém também interfere nas relações que mantém.
A legislação e aumento de pesquisas relacionadas aos estudos da infância, mais especificamente à Sociologia da
Infância, na teoria, nos faz crer que as crianças interferem diretamente nas decisões como onde e quando brincar
dentro das instituições de educação
infantil, porém quando adentramos nestes ambientes, podemos verificar que as crianças raramente são ouvidas
e o brincar dirigido pelos adultos prevalece sobre o brincar livre. O objetivo principal é investigar a participação
das crianças nas decisões relacionadas aos tempos e espaços de brincar nas instituições pré-escolares.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que se desenvolve em pré-escolas públicas, de um município localizado no
interior do estado de São Paulo, Brasil. Os métodos escolhidos para a coleta de dados foram a observação, as
entrevistas e questionários que estão sendo aplicados a educadores e educadoras que trabalham nas instituições
públicas e logo após serão analisados pela pesquisadora com o intuito de encontrar regularidades e divergências
nas falas dos sujeitos da pesquisa.
Palavras-chave: Tempos e espaços. Brincar. Sociologia da infância.
13. Uso e apropriação das redes sociais por crianças digital influencers: A produção de culturas infantis em
espaços on-line no Brasil e em Portugal
Bianca Orrico Serrão e Manuel Sarmento
bianca.orrico@gmail.com
No cenário mundial, é possível identificar um aumento da participação e acesso pelo público infantil à Internet.
As crianças estão cada vez mais cedo não só consumindo o que está disponível na rede, mas também produzindo
conteúdos que envolvem seus cotidianos e que possuem relevância para elas e seus pares. Estas crianças que
produzem conteúdo para Internet são acompanhadas por centenas de seguidores e tornam-se criadoras de
conteúdos, sendo nomeadas pela indústria cultural como digital influencers, por sua capacidade de inspirar e
intervir em como outras crianças se comportam e no que consomem. Neste sentido, o propósito da investigação
é compreender os usos e as apropriações que crianças consideradas digital influencers fazem das plataformas
digitais, nos contextos português e brasileiro. Serão descritos o perfil das crianças digital influencers
considerando gênero, raça, classe social e sua relação com os conteúdos abordados (tempo de uso, plataformas
e dispositivos utilizados, linguagem, tipos de interação), além de investigar a trajetória das crianças no uso das
redes sociais compreendendo os factores que contribuíram para seu estabelecimento enquanto digital
influencers. Será descrito o processo de produção do conteúdo pelas crianças e a forma como gerenciam a
publicação destes nos ambientes digitais, assim como o papel da mediação adulta e das crianças que seguem as
influencers na
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elaboração destes conteúdos. Por fim, serão analisadas as interações existentes entre crianças digital influencers
e crianças usuárias nos ambientes digitais. Para fundamentar a investigação, será utilizado como marco teórico
Estudos Sociais da Infância e da Cibercultura. Para o alcance dos objetivos, serão realizadas entrevistas semiestruturadas, grupos focais e elaboração de um diário
realizado pelas crianças com a sua rotina. Em paralelo, será feita uma análise a partir de uma
etnografia digital dos perfis destas crianças, verificando os tipos de postagem, o que produzem, como interagem
na rede. A realização deste estudo pretende compreender os modos de funcionamento das infâncias
contemporâneas através das produções culturais das crianças na rede, além de ampliar o conhecimento acerca
do tema, buscando a partir das informações disseminadas potencializar os benefícios da participação das
mesmas nas redes sociais e subsidiar medidas de proteção para eventuais riscos nos ambientes digitais.
Palavras-chave: infância; ambientes digitais; culturas infantis; produção de conteúdo
28. A pesquisa com crianças no cotidiano: refletindo sobre questões metodológicas
Renata Silva e Andreia Santos
O texto objetiva discutir a pesquisa sobre e com crianças no cotidiano. Para tanto, aborda perspectivas
metodológicas que buscam modos de ver as crianças e suas infâncias através de procedimentos que permitem
conhecer as crianças a partir delas mesmas, buscando formas de observação, percepção, interação, que
adentrem com a autorização das crianças o território infantil, preferindo uma posição de horizontalidade nas
relações pesquisador- pesquisado. Neste trabalho, são duas as perspectivas que se entrecruzam: o cotidiano e
aproximações com a sociologia da infância. Partindo das concepções de cotidiano de Pais (2001) e Certau (2014),
a pesquisa realizada no cotidiano se mostra cara para a coleta de informações, visto que permite ao pesquisador
adentrar e conviver com o fenômeno a ser estudado. Por outro lado, as perspectivas metodológicas aplicadas
sobre e com crianças estabelecem uma interlocução com a Sociologia da Infância, articulando autores como
Sarmento (2011), Sarmento e Cerisara (2004), Faria, Dermatini e Prado (2009), Filho e Prado (2011), Fernandes
(2016). Entendendo que esses autores reforçam o entendimento de conceber as crianças como sujeitos sociais
e culturais que constroem modos de pensar, sentir, saber, fazer e dizer próprios. Tais concepções fundamentam
a Declaração Universal dos Direitos da Criança, o que legitima a criança como sujeito ativo e de direitos, sendo
fundamental considerar a sua voz e sua participação nas produções acadêmicas que falam sobre as crianças e
suas infâncias.
35. Protagonismo infantil: por entre os (des)caminhos da corporificação
Jairo Roberto Paim Ferreira e Maria Teresa Sarmento
jairorpferreira@gmail.com
À convergência entre os campos das ciências sociais e das naturais a reconhecer o corpo como dimensão
privilegiada na interconexão da cultura e da natureza, o objetivo será analisar o protagonismo infantil a partir da
corporificação no espaçotempo das aulas de educação física escolar. Assim, adentrar nas construções sociais do
legítimo espaço de criação e reinvenção do corpo como processo de participação das crianças e, então, à
compreensão do seu papel ativo em seu ambiente imediato.
Deste modo, a utilizar o antigo dentro do novo, em vez de rejeitá-lo, e com atenção em não confundir contextos
e olhares às agências adulto/criança, privilegiará a hibridez do redimensionamento corporal por meio da escritacurricular em pesquisa-ação a ser feita com seus atores. Enquanto método de investigação-ação a ser
desenvolvida no ambiente das dimensões corporais constitutivas das experiências aprendentes, será proposta
àquelas que queiram e estejam autorizadas a participar como co-pesquisadoras e pesquisadas.
Associada ao estudo de caso etnográfico enfocado pelo paradigma interpretativista crítico da ação escolar,
favorecerá apreensões de sentido à construção do conhecimento subordinado a ser pautado nas rodas de
conversa. A mediação não deverá simplesmente resolver um problema prático pela conveniência da ação não
reflexiva/ habitus, mas pelo delineamento sistematizado (com olhar atento aos possíveis vestígios de
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preconceitos e microviolências), num esforço por compreender e melhorar a atividade educativa; a se preocupar,
portanto, com a mudança da situação e não só com sua interpretação.
A amostra será definida pela seleção de duas turmas do primeiro ciclo de uma escola portuguesa pelo período
de até um ano letivo em encontros semanais. Nisto, a produção de deslocamentos a promover outros sentidos
imprevisíveis pretende ampliar formulações teóricas ao estado da arte [como (não) vem sendo tratado o objeto
deste estudo em sua especificidade na literatura] e sugerir novas questões em seu âmbito de transição de
fronteiras a serem esgotadas enquanto competência da educação física engajada aos processos de participação
com crianças à desmonopolização dos seus próprios direitos.
Palavras-chave: corpo; curriculismo; experiência; preconceito; protagonismo.
31. Entre tramas e interações: as múltiplas linguagens e manifestações expressivas das crianças pequenas
numa creche de Campo Grande/MS.
Laura Puerta e Marta Brostolin
lauramarim293@hotmail.com
O presente trabalho pretende compartilhar um recorte da dissertação de mestrado em Educação, de 2017,
vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Católica Dom Bosco (PPGE-UCDB). A
pesquisa intitulada “Entre tramas e interações: o protagonismo das crianças pequenas numa creche de Campo
Grande/MS” teve como questão norteadora central analisar as vozes das crianças pequenas frente às interações
estabelecidas e ao ambiente educativo de uma Escola de Educação Infantil, da Rede Municipal de Ensino de
Campo Grande – MS. Nesse contexto, este artigo tem como propósito identificar o modo de expressividade e
manifestação dos processos sociocomunicativos das crianças no ambiente da creche. Para tanto, o trabalho
orienta-se pela concepção de criança e infância advinda da Sociologia da Infância e considera a criança pequena
como protagonista social e co- pesquisadora da pesquisa. A abordagem adotada é a qualitativa e do ponto de
vista metodológico, trata-se de uma investigação de cunho etnográfico, em que se utiliza a observação
participante como instrumento para geração de dados, tendo, como recursos, as imagens produzidas a partir de
fotografias e filmagens, além do diário de campo. Os resultados indicam que as crianças pequenas produzem
suas culturas de pares por meio de ações interativas, das interações estabelecidas e do compartilhar de
significações. E, nos limites deste artigo, conclui-se que as crianças pequenas são ativas, produzem suas próprias
sínteses, expressões e constroem suas próprias identidades pessoais e sociais por meio de manifestações
expressivas. Em suma, fica evidente o quanto as crianças pequenas estabelecem múltiplas comunicações por
meio de interações entre os pares no ambiente educativo da creche.
Palavras-chave: Protagonismo da criança pequena; Sociologia da Infância; Interações entre pares e
Manifestações expressivas.
38. Complexidades da Proteção, Paradoxos dos Direitos: Estudo de caso sobre Participação Infantil em
contextos de Acolhimento Institucional no Brasil e Portugal.
Luciana Souza e Natalia Fernandes
id7760@alunos.uminho.pt
A institucionalização de crianças e adolescentes consideradas em situação de risco é uma das mais radicais
medidas de proteção utilizadas para salvaguardar os direitos dessa população. A cultura da institucionalização
como medida caritativa e filantrópica, atravessa a história sendo recentemente impactada pelos avanços e
reformulações das legislações de proteção, como consequência da mudança paradigmática da concepção de
infância no cenário mundial. O reposicionamento das instituições de acolhimento nesta trajetória histórica, na
qual a criança deixa de ser destinatária de ações de caridade e passa a posição de sujeito de direitos, é longa e
controversa. A oferta de cuidados necessita ser revista, as culturas institucionais repensadas, a prática,
modificada. Neste contexto, o sentido de proteção vai se remodelando em contraste com o novo paradigma
participativo que surge como princípio de reconhecimento da cidadania infantil. Os paradoxos entre proteção e
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participação, tão caros aos debates da Sociologia da Infância, consistem no tema central deste trabalho que tem
como objetivo geral analisar os modos de participação de crianças e jovens em contextos de acolhimento
institucional português e brasileiro. O interesse central desta pesquisa reside em questionar se os espaços de
acolhimento institucional a serem pesquisados nestes dois países, mais especificamente nas cidades de Braga
(Portugal) e Belém (Brasil) são promotores dos processos participativos de crianças e jovens. Mais
especificamente, pretende-se analisar estratégias de participação e proteção desenvolvidas pelas crianças em
suas relações de pares à luz da Sociologia da Infância, considerando indispensável a escuta das vozes das crianças,
reconhecendo a infância como categoria social do tipo geracional; as crianças como reprodutoras de cultura que
são influenciadas e influenciam a estrutura social. Para isso, será utilizada abordagem qualitativa, através de
duplo estudo de caso, em uma instituição de acolhimento portuguesa e outra brasileira. Pretende-se, a partir da
perspectiva da criança, contribuir com a compreensão de como se relacionam em seus mundos; colaborar para
a mudança de cultura e reconstrução das identidades institucionais e contribuir com proposições de melhorias
para as políticas públicas destinadas a infância em ambos os países.
Palavras-chave: participação infantil; cidadania ativa; acolhimento institucional; relação de pares; proteção
57. A palavra da Criança Quilombola
Paulo Jose Gonçalves De Souza e Fernando Ilidio Ferreira
pauloemdefesadavida@gmail.com
Esta proposta de estudo faz parte do programa doutoral em Estudos da Criança na especialidade Infância, Cultura
e Sociedade a ser desenvolvido como projeto de tese. Tem como princípio norteador defender vidas e os
movimentos de transformação ao pretender
investigar a palavra da criança quilombola a partir da tradição oral africana. A pesquisa está situada no campo
dos estudos sociais e culturais da infância, mais concretamente da sociologia e da antropologia das crianças e
das infâncias tendo como referencial teórico e epistemológico as perspectivas pós-coloniais/descoloniais.
Pretende-se estudar a palavra das crianças quilombolas a partir das questões, como a palavra é construída numa
comunidade quilombola, como acontecem as formas de transmissão do uso e das palavras da tradição oral entre
as crianças e busca-se compreender como essa palavra singulariza a criança e sua comunidade a partir de uma
abordagem etnográfica e sociopoética. Sendo a pesquisa realizada numa comunidade quilombola, aumenta o
cuidado com as questões de natureza política, científica e ética almejando contribuir para o alargamento
conceitual e possibilidades metodológicas da voz da criança nas pesquisas.
Palavras Chave: Estudos da Criança; Perspectivas Sociológicas e Antropológicas da Infância: Comunidades
Remanescentes de Quilombo; Tradição Oral Africana
60. Por uma socioantropologia da pequena infância na Amazônia indígena
Clarisse Filiatre Ferreira Silva e Manuel Jacinto Sarmento
clarissefiliatre@gmail.com
Este estudo se propõe investigar, a partir do diálogo entre a Etnologia indígena, Sociologia da Infância e
Antropologia da criança, os espaços sociais e ação social de bebês e crianças pequenas na Amazônia indígena,
suas práticas sociais, educativas e de comunicação somática em suas relações familiares e comunitárias, entre
seus pares e com os adultos, na perspectiva da abordagem crítico-interpretativa da Sociologia da infância. A
partir dessa aproximação, conhecer princípios educativos, concepções de criança e infância em contextos sociais
indígenas e seus processos próprios de aprendizagem, suas práticas sociais e de produção de cultura. Pretendese, ainda, analisar microprocessos sociais de intersubjetividades dos bebês indígenas em suas relações sociais e
os intercâmbios possíveis entre as culturas infantis indígenas e a educação infantil no âmbito de um ethos
escolarizado. Também, com a participação das crianças maiores, realizar documentário e exposição itinerante
sobre os bebês e crianças pequenas indígenas, a partir do acervo audiovisual produzido. Como o estudo de
campo requer a aproximação em ambiente social mais próximo e prolongado do investigador, será necessário o
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convívio nas aldeias e o partilhar de atividades cotidianas com as crianças, em diferentes situações de interação
social e aprendizagem, em contexto domiciliar e comunitário; imbuídos da necessária ética e reflexividade,
durante todo o percurso do estudo, a fim de assegurar a participação da criança como ator social. A metodologia
será, portanto, a etnografia participativa e as metodologias visuais: gravação, fotografia e filmagem;
considerando a condição de singularidade e as especificidades inerente aos bebês e crianças pequeninas. Desse
modo, espera-se contribuir para a epistemologia da pequena infância na Amazônia indígena brasileira,
destacando a ação social dos bebês e crianças pequenas em suas singularidades e constituição de suas
subjetividades, na inovação e manutenção dos seus sistemas socioculturais; assim como, contribuir com suas
realidades sociais e culturais de vida e, indiretamente, para a vida de outras crianças em outros contextos
educativos e socioculturais, mediante o diálogo na alteridade dupla que a temática comporta.
Palavras-chave: ação social de bebês, antropologia da criança, comunicação somática, etnologia indígena,
sociologia da infância
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6. Tarefas de probabilidade propostas em manuais escolares dos primeiros anos de escolarização
Michaelle Renata Moraes de Santana, José António Fernandes e Rute Elizabete de Souza Rosa Borba
mikarmoraes@hotmail.com
Dos vários materiais didáticos que configuram as práticas educativas, os materiais curriculares, e em particular
os manuais escolares, desempenham um papel preponderante no ensino e aprendizagem. Assim, o estudo, aqui
apresentado, tem por objetivo geral compreender como o conceito de probabilidade é explorado em manuais
escolares dos anos iniciais de escolarização, buscando refletir sobre a forma como estes recursos apresentam
tarefas que envolvem esse conceito. Já em termos de objetivos específicos do presente estudo, salienta-se:
identificar as tarefas de Probabilidade presentes nos manuais escolares de anos iniciais; verificar quais as
demandas cognitivas estão presentes; identificar o tipo de experiência aleatória implicada nas tarefas e verificar
o tipo de contexto utilizado. Para tal, tendo por foco o nível escolar do 1.o ao 5.o ano, foi analisada uma coleção
brasileira de manuais escolares, aprovada no Plano Nacional do Livro Didático 2016, para verificar como nela se
concebe a abordagem da Probabilidade. Na análise da coleção foram identificadas 27 tarefas (56 itens) de
probabilidade presentes nos manuais do 2o ao 5o ano, tendo-se evidenciado que os manuais orientam para a
aprendizagem da Probabilidade partindo das noções de aleatoriedade, perpassando pelo levantamento dos
resultados possíveis de experimentos aleatórios e pela avaliação de probabilidades. Evidenciou-se, ainda, que
nas tarefas identificadas na coleção não se contempla o estudo da associação entre variáveis, que, embora
constitua um aspecto importante no desenvolvimento do pensamento probabilístico, se explica pelo fato deste
conceito envolver conteúdos complexos, que não estão ao alcance dos alunos destes anos iniciais. Em relação
ao tipo de experiência aleatória, identificou-se a predominância de tarefas envolvendo experiências simples em
relação às experiências compostas, tendência que se mantém em todos os anos escolares. Finalmente, os tipos
de contextos identificados nas tarefas dizem respeito ao cotidiano ou a jogos de sorte e azar, sendo este último
o mais frequente.
Palavras-chave: Manuais escolares; Tarefas; Probabilidade; Primeiros anos escolares
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59. Vamos lá para fora? Brincando com o incerto, os imprevistos, os medos, as dificuldades...
Joana da Silva Pinto
pintalgar@gmail.com
A apresentação aqui proposta faz parte de uma investigação ainda em curso sobre “participação e cidadania da
criança no brincar: o ar livre na educação de infância”.
O trabalho de campo decorre neste momento num jardim de infância que utiliza com frequência o ar livre nas
suas práticas pedagógicas, quer em ambiente de recreio diário, quer em saídas semanais ao exterior do jardim.
A questão de investigação central é: quais as dimensões de participação e cidadania da criança presentes no
brincar ao ar livre em contextos de educação de infância? Outras questões decorrem desta: como acontece o
brincar ao ar livre no funcionamento do jardim de infância? Quais as acções das crianças no exterior? Qual o
ponto de partida para uma actividade? As crianças podem mudar aspectos da sua experiência? Como? Podem
tomar decisões? Como as operacionalizam?
Esta apresentação pretende focar, em particular, algumas questões relativas à forma como as crianças vivem os
desafios ao ar livre, na natureza. O olhar recai sobre as acções das crianças em relação ao que acontece, a factores
inesperados, a mudanças que surgem. A forma como se adaptam ou não, agem e reagem, modificam e
transformam a sua própria experiência, bem como a do grupo como um todo.
Assim, o objectivo desta apresentação é descrever formas de as crianças agirem e modificarem a sua experiência
ao ar livre, em ambientes de incerteza, imprevisibilidade, mudança, gerindo medos, dificuldades, problemas e
conflitos que surgem.
Trata-se de uma investigação etnográfica, em que a investigadora acompanha vários grupos de crianças de um
jardim de infância, que fazem saídas regulares ao exterior, à natureza.
Os resultados, ainda parciais, reflectem acerca de formas como as crianças vivem e experienciam os imprevistos
que acontecem ao ar livre, em ambientes menos fechados e controlados por adultos. Na natureza e em espaços
exteriores há o desconhecido, o incerto, o inesperado que podem conduzir a medos, conflitos, dificuldades. Mas
também podem abrir possibilidades, novas experiências e vivências.
93. Breves notas de estagiários do pré-escolar e 1.º ciclo sobre a importância do brincar e jogar na folha da
vida
Marisa Botelho Faria e Maria Isabel Dias de Carvalho Neves Condessa
marisafaria93@gmail.com
As brincadeiras e jogos promovem uma aprendizagem que nos será útil durante toda a nossa vida. Tomando a
nervura central de uma folha como a linha da vida do ser humano, podemos constatar que o desenvolvimento e
a aprendizagem estão presentes durante toda a nossa existência e, mesmo quando atingimos a idade adulta, os
momentos de lazer e recreação, aprendidos desde cedo até ao 1.o ciclo, também deverão permanecer como
aquisição de saberes essenciais ao trabalho.
Apresentamos este ensaio com o objetivo de refletir algumas práticas de ensino- aprendizagem baseadas na
pedagogia lúdica, que foram suportadas pelo conhecimento inicial das opiniões de 28 estagiários - educadores
de infância e 1.o ciclo - e das suas práticas com recurso a brincadeiras e jogos e como são valorizadas junto do
grupo de crianças e na turma.

I. Martins, R. Gonçalves, F. Azevedo, M.H. Vieira, P. Palhares, A. Serrano, G. Carvalho, B. Pereira (2019)

55

Livro de Resumos. IV Jornadas em Estudos da Criança. Braga, Universidade do Minho

Para este estudo misto, quantitativo e qualitativo, recolhemos informação através da aplicação de um inquérito
por questionário, desenvolvido numa plataforma on-line (Google Forms), os dados foram analisados com base
no SPSS (versão 21) e ao recurso à estatística descritiva e à análise de conteúdo das questões abertas.
Os resultados obtidos encaminham-se para que os estagiários inquiridos eram de opinião de que o brincar e o
jogo: a. são um recurso relevante para o desenvolvimento da criança, a nível das várias áreas incluindo a físicomotora; b. têm uma grande importância no acréscimo na capacidade de atenção e compreensão, na capacidade
de expressão, na comunicação oral, na cooperação com os colegas; c. criam maior na motivação para a
aprendizagem.
Contudo, verificou-se um maior investimento em atividades lúdicas pelos estagiários ao nível da educação de
infância, apostando mais aí na pedagogia lúdica para as áreas de conhecimento mais teórico (matemática, estudo
do meio, português) e menos para as áreas mais práticas como a área das expressões, à exceção da educação
física. Consideramos que as áreas de recreação e artísticas deveriam sem mais promovidas no ensino e de forma
lúdica, pelos novos educadores/ professores beneficiando uma aprendizagem ao longo da vida.
Palavras-chave: Brincar e jogar; Estagiários; Práticas pedagógicas
100. Os Jogos Cooperativos com crianças - Compromisso e aprendizagem
António Camilo Cunha and Christine Vargas Lima
camilo@ie.uminho.pt
A comunicação tem por base uma investigação (de doutoramento) sobre os jogos cooperativos. Teve como
problema central os jogos cooperativos e a construção da cidadania. Este problema teve origem na observação
de crianças flageladas pelas enchentes ocorridas na região sul do Brasil no ano de 2014 e na verificação de que
o(s) jogo(s) (cooperativo) foi decisivo no mitigar a dor e ao mesmo tempo foi decisivo na criação de laços
relacionais, afetivos, colaborativos entre as crianças e entre crianças e adultos. Perante esta evidência empírica,
estabeleceu-se um recorte na investigação, em que se analisou uma escola do bairro atingido pelas enchentes.
Dessa forma, através da observação participante, diário de campo e entrevistas, tentou-se conhecer as
características, representações, linguagens sobre jogos (cooperativos) de trinta e cinco crianças. Sendo quinze
crianças vítimas da tragédia e vinte que não estiveram diretamente ligadas a esse acontecimento. Por outro, lado
pretendeu-se conhecer também as representações/narrativas dos pais (oito pais) e dos professores (nove
professores) que estiveram nesse envolvimento. A investigação teve como ponto de partida a
pergunta/problema: Qual a importância dos jogos cooperativos na construção da cidadania das crianças
atingidas pelas enchentes? Percorrendo uma abordagem qualitativa e tomando como enfoque investigativo o
estudo de caso, a investigação procurou conhecer de forma aprofundada (intrusiva) a importância dos Jogos
Cooperativos na construção de laços cidadãos (afetivos, emocionais, relacionais, participativos, de acolhimento,
alteridade, políticos…) num determinado contexto e com determinados sujeitos. Um dos resultados (conclusões)
deste estudo evidenciou que os jogos cooperativos constituem-se como uma forma de compromisso,
responsabilidade com a aprendizagem. É este sentido que pretendemos enfatizar/mostrar com a comunicação.
Palavras chave: Jogos, Cooperação, Infância, Cidadania, Práxis
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16. Utilização de videos e programas de televisão na educação infantil: relatos de professoras
Ana Claudia Bortolozzi Maia, Tatiana de CÁssia Ramos Netto e Ana Carla Vieira Ottoni
A televisão está presente em muitos espaços e é utilizada com diferentes intencionalidades. Crianças desde
muito cedo estão expostas a programas e vídeos em casa e nas escolas de educação infantil. Este estudo
qualitativo-exploratório teve por objetivo investigar como educadores(as) de uma escola para crianças (entre 5
meses até 6 anos de idade) faziam uso dos vídeos e de programas de televisão na educação infantil. Participaram
12 educadoras mulheres, com formação em Pedagogia ou áreas afins e idade entre 19 e 43 anos. Os relatos
foram obtidos por meio de um questionário com questões fechadas, semiabertas e abertas. A análise das
respostas consistiu de agrupamentos temáticos, em uma abordagem qualitativa, resultando nas seguintes
categorias: (1) concepção sobre a televisão na vida pessoal e na educação infantil e (2) o uso de vídeos e
programação televisiva na prática cotidiana da escola. Os resultados indicam que as educadoras identificam uma
função “moral” na televisão, ou seja, elas dizem que os programas educativos ajudam a distinguir “o que é certo
do que é errado”, orientam e não estimulam a violência; mas nenhuma delas generalizou essa função para a
programação de entretenimento que, segundo elas, é a principal razão da televisão na vida delas. As educadoras
julgam os programas da televisão superficialmente, mais pelo conteúdo do que pela dimensão técnica e estética
e não consideram que o “bom” e o “ruim” que avaliam, compartilham, muitas vezes, a mesma estrutura formal,
veiculando ideologias ao mesmo tempo em que defendem pautas válidas e “educativas”. A escolha dos vídeos
utilizados com as crianças na escola infantil atende aos interesses das crianças e à disponibilidade do material e
não ocorre por princípios teóricos, com reflexão e crítica, nem de modo planejado previamente e articulado em
alguma atividade pedagógica do(a) professor(a). Conclui-se que entre as educadoras predomina uma visão de
senso comum sobre a televisão na educação infantil, sem a devida compreensão sobre sua forma e linguagem,
indicando uma formação necessária nos currículos de formação inicial e continuada sobre esse tema.
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96. Expectativas dos pais em relação à ação de instituições educativas e dos professores de educação infantil
no cuidar e no educar dos seus filhos.
Franciana Dayana Pereira e Maria Teresa Ceron Trevisol
franci_dpp@hotmail.com
Este trabalho apresenta dados de uma pesquisa realizada com pais de crianças de 2 a 4 anos de idade, que
frequentam instituições de Educação Infantil, pertencentes à rede municipal de ensino, na Cidade de Irani-SC e
que objetivou investigar suas expectativas em relação à ação dessas instituições – creches - e dos professores de
Educação Infantil no cuidar e educar de seus filhos. O estudo realizado se caracteriza como de cunho exploratório
e de natureza qualitativa. Contou com uma amostra de 18 pais, sendo 16 mães e 02 pais. A coleta de dados se
deu, inicialmente, por meio da aplicação de um questionário para toda a amostra e, em um segundo momento,
de maneira presencial, foram efetuadas entrevistas apenas com as mães dos alunos. A análise dos dados foi
realizada pela análise do conteúdo das respostas dos pesquisados considerando os objetivos da pesquisa e
estabelecendo relação com o referencial teórico. Ao longo da história da família e da criança, evidenciou-se que
a família se transformou à medida que suas relações com as crianças se modificaram. Com os avanços históricos,
a organização da estrutura familiar, também, se modificou e, atualmente, existem famílias com as mais
diferentes formações, ligadas por laços afetivos. Considerando esse processo de transformação da família, as
necessidades de sobrevivência, o mundo do trabalho, obrigam, em muitos casos, os pais a demandarem do
atendimento das creches nos cuidados e educação dos filhos. No que se refere as expectativas das mães em
relação ao cuidar e educar dos filhos por parte da creche e seus professores observou-se que elas acreditam que
a creche possui um papel importante na vida, no desenvolvimento da criança, e suas expectativas vão ao
encontro do principal objetivo da educação infantil, de promover o desenvolvimento integral das crianças.
Também, que os processos educativos oportunizados na creche favoreçam a socialização das crianças, aprender
a conviver, respeitar, dividir, boas maneiras, noções de certo e errado, orientações relacionadas à educação
moral ou de valores. Tais resultados apontam que família e escola devem estabelecer parcerias para que possam
favorecer vivências significativas na construção da moral e outras dimensões do desenvolvimento das crianças.
A articulação entre família e escola é considerada fundamental para o desenvolvimento de uma educação
integral dos alunos. Família e escola precisam pensar ações que possam estreitar as práticas de ambas.
Palavras-chave: Expectativas de mães de crianças que frequentam a creche. Educar e cuidar na Educação Infantil.
Professores. Instituições de educação infantil e a família.
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POSTERS
11. The multidimensional language evalution in preschoolers; preliminary studies for the development of
speech measurement
Aliaska Aguiar, Ana Maria Tómas Almeida e Irene Maria Dias Cadime
id7925@uminho.pt
A linguagem é o melhor indicador do desenvolvimento global infantil, justificando-se a sua avaliação cuidadosa
como um elemento útil à estimulação como à identificação precoce das alterações de linguagem. Deste modo,
o objetivo insere-se num estudo mais alargado que visa colaborar para a avaliação de múltiplos componentes de
linguagem e os contributos da mesma para o do desenvolvimento típico da linguagem dos 3 aos 5 anos.
Integraram a amostra 6 juízes que analisaram os itens das subescalas que compõem a medida global extensiva
às três coortes e aos domínios fonológico, semântico, morfossintático e pragmático. Os resultados reportados
referem-se especificamente aos níveis de acordo obtidos nos critérios usados pelos juízes para avaliação da
relevância conceitual e valor discriminativos dos itens em cada uma das subescalas. Os resultados obtidos no
estudo dos juízes foram contrastados com os dados de uma "reflexão falada" realizada com cinco educadores de
infância com vista a identificar aspetos critícos à medida de avaliação da linguagem. Globalmente, os resultados
deste estudo revelam-se essenciais no processo de construção de medidas e às fases subsequentes de validação
de instrumentos originais. O estudo reveste-se de utilidade prática uma vez que o uso de escalas em escola
contribui para atenção primária nos primeiros anos como vigilância do desenvolvimento, melhoria no
desenvolvimento de competências cognitivas e da linguagem fundamentais para o sucesso escolar e saúde
infantil. Monitorar o desenvolvimento infantil é uma forma de trazer benefícios à intervenção na primeira
infância, pois conhecer o que é esperado auxilia o educador a promovê-lo.
Palavras-chave: Linguagem; pré-escolares; avaliação; escalas
15. Comunicação e Expressão Oral: falar, ouvir e ler no 3.º ciclo do Ensino Básico: Um Programa de
desenvolvimento das Competências Comunicativas Orais
Carla Monteiro, Fernanda Leopoldina Viana e João Veloso
Para que a competência comunicativa seja eficaz é preciso que o indivíduo ponha em prática um conjunto de
subcompetências, diferentemente convocadas em função dos contextos.
No contexto académico – no qual a comunicação oral é predominante –, as competências comunicativas orais
devem ser desenvolvidas juntamente com a leitura, a escrita e a gramática, para que, ao longo das diferentes
etapas de aprendizagem, a formação dos alunos possa ser efetivamente integral e baseada em metodologias e
estratégias pedagógicas ativas.
A fim de contribuir para a promoção das competências comunicativas (verbais, paraverbais e não verbais), foi
desenvolvido o programa Comunicação e Expressão Oral: falar, ouvir e ler no 3.º ciclo do Ensino Básico (CCO-7),
que tem como público-alvo alunos do 7.º ano de escolaridade. O CCO-7 está estruturado em 13 unidades
didáticas: 1) Apresentação; 2) Dificuldades mais frequentes de comunicação; 3) Comunicação oral; 4) Textos
orais; 5) Leitura expressiva; 6) Linguagem verbal e não verbal; 7) A conversação espontânea e a entrevista; 8)
Diálogo literário; 9) Debate; 10) Narração oral; 11) Descrição oral; 12) Exposição oral e 13) Argumentação oral.
Com esta organização pretende-se, em consonância com o Programa e Metas Curriculares do Português do
Ensino Básico, promover o desenvolvimento integrado da compreensão/expressão oral e escrita, da educação
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literária e dos sistemas de comunicação verbal e não verbal. Através de atividades motivadoras e diversificadas
pretende-se, ainda, o ensino explícito de estratégias de auto e heteroavaliação, e de monitorização das
aprendizagens.
Nesta comunicação, além da apresentação do CCO-7, serão apresentados também os dados preliminares
relativos ao estudo experimental conduzido junto de uma amostra de 89 alunos do 7.º ano de escolaridade,
visando a avaliação do seu impacto nas competências comunicativas dos alunos.
25. Violência na escola: a experiência de professores no Brasil
Milena Maciel e Fátima Cruz
Entendemos por violência quando a interação direta ou indireta de indivíduos ou grupos causa danos a outrem
em diferentes graus, seja de natureza física, emocional ou simbólica. Torna-se um desafio compreender de que
maneira as práticas sociais se estabelecem a partir de diferentes sentidos e expressões de violência nas relações
interativas. Considerando que a escola é um dos principais ambientes de convivência social de jovens e crianças
e que é permeado pela diversidade cultural dos seus atores, é inevitável que nesse contexto venham a surgir
divergências e conflitos. Estes desacordos fazem parte do processo de interação e do convívio em sociedade,
porém, quando extrapolam limites, podem culminar em violência. Esta pesquisa teve por objetivo compreender
as Representações Sociais de violência na escola compartilhadas por professores do ensino fundamental de duas
cidades brasileiras. As representações sociais são um modo de pensamento social que norteiam as ações e
saberes socialmente compartilhados. Participaram do estudo seis professores de duas escolas públicas, e por
meio de entrevistas buscamos compreender os sentidos de violência compartilhados por estes a partir das
narrativas de suas experiências no espaço escolar. Os dados foram analisados e categorizados a partir da Análise
Descritiva de Conteúdo de Bardin (2009) e o conteúdo das entrevistas foi agrupado por similaridade e dividido
em categorias e subcategorias, a partir dos temas mais recorrentes envolvidos. Os professores construíram
diversos sentidos para a violência tentando justificativas por fatores externos suas causas, ora apontando
agentes particulares, como a família e o Estado, ora apontando agentes mais genéricos tais como as tecnologias
e as redes sociais. Aspectos do debate atual sobre violência, como a exclusão, homofobia, bullying e racismo não
foram encontrados nas falas dos professores. Observou-se uma tentativa constante de apontarem um culpado
para a situação e isentar-se da responsabilidade pelo fenômeno. Apontaram, ainda, a indisciplina como violência
e a definiram, a partir de aspectos simbólicos nas interações com os professores como desrespeito, falta de
atenção nas aulas, e no descaso no trato com o conhecimento pela ausência de material escolar nas aulas. Para
os professores participantes a violência tem, portanto, sentido ampliado e se expressa no cotidiano nos aspectos
interativos e, também, em sentido simbólico na transgressão dos alunos aos acordos de convivência pedagógica,
que significam o enfrentamento às normas impostas pela autoridade docente.
87. Mutismo seletivo: estudo de caso
Vera Ramalho
psiquilibrios@gmail.com
Este trabalho tem como objetivo apresentar um estudo de caso descrevendo uma intervenção bem-sucedida
numa perturbação de Mutismo Seletivo, numa criança de 5 anos de idade. Foi adotada a Terapia CognitivoComportamental como base para a formulação de caso e intervenção terapêutica. Esta perturbação inclui-se no
DSM-5 no quadro das perturbações de ansiedade e tem como característica principal a recusa em falar com
algumas pessoas, em situações sociais em que se espera que se fale. O caso será descrito em quatro fases:
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participante e histórico desenvolvimental; avaliação inicial; intervenção terapêutica e evolução do tratamento,
e resultados. A intervenção terapêutica contou com consultas com os pais e com a criança, além do contacto
frequente com a educadora. As consultas tinham uma frequência semanal/quinzenal de 60 minutos
aproximadamente, em consultório particular. Os resultados evidenciaram que a intervenção terapêutica foi
eficaz, tendo resultado na recuperação da fala da criança.
Palavras-chave: Mutismo Tratamento cognitivo-comportamental
90. O diagnóstico a partir do olhar de famílias de crianças com deficiência na educação precoce
Dayse Santos da Cunha, Patricia C. Campos Ramos e Valéria dos Santos Pedrosa
daysebfj@gmail.com
O diagnóstico, momento em que as famílias de crianças com algum tipo de dificuldade ou deficiência chegam de
várias consultas, angústias e anseios é delicado e fundamental. O programa de Educação Precoce da Secretaria
de Educação do DF (Brasil) atende crianças da rede pública de ensino dos 0 a 3 anos, com atraso no
desenvolvimento e situação de risco, prematuridade, diagnóstico de deficiências ou potencial de precocidade
para altas habilidades/superdotação. Nele, ocorre o primeiro contato da família que tem uma criança com
deficiência com um ambiente extrafamiliar não hospitalar, muitas vezes em estado emocional delicado pela
notícia de que a criança tem algo que não condiz com o desenvolvimento global típico, geralmente dada por
pediatra. Este estudo teve como objetivo geral refletir sobre os processos que ocorrem antes, durante e depois
do recebimento do diagnóstico, por famílias de crianças com deficiência que procuram o Programa de Educação
Precoce da SEEDF, e com objetivos específicos: descrever o percurso até a procura da família por atendimentos
especializados; analisar como o recebimento do diagnóstico modifica a organização familiar e suas relações
interpessoais; auxiliar na elaboração de mecanismos de acolhimento a famílias. Foi adotada a pesquisa
qualitativa, com a participação de um pai e sete mães de alunos com diferentes diagnósticos, que responderam
a entrevistas semiestruturadas, que foram transcritas e submetidas à análise de conteúdo, resultando em duas
categorias: o diagnóstico para a família e o diagnóstico pela equipe médica, e quatro subcategorias: recebimento
da notícia pela família, reações e ações da família após o recebimento do diagnóstico; a relação da família após
o diagnóstico e expectativas quando ao desenvolvimento da criança. A análise revelou, que pais e mães precisam
de apoio psicológico que auxilie tanto eles como as crianças com deficiência nesse momento. Também se
enfatizou a necessidade de melhorar o atendimento na rede pública de saúde, assim como o recebimento e
acolhimento com escuta ativa dessas famílias por parte da escola, tanto no programa de Educação Precoce como
nos períodos iniciais da Educação Infantil, em que os pais possam trabalhar suas emoções e competências, com
apoio de uma equipe multidisciplinar, melhorando na família a aceitação do diagnóstico e a relação dela com a
criança, favorecendo a inclusão da mesma no contexto educacional.
Palavras-Chave: Criança com deficiência; Diagnóstico; Família; Educação Precoce; Inclusão.
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COMUNICAÇÕES LIVRES
27. Comunicação entre fonoaudiólogos e professores no caso das alterações fonoaudiológicas: Uma revisão
da literatura
Vanissia Vendruscolo, Aliaska Aguiar e Anabela Cruz-Santos
Objetivo: Conhecer como se processa a comunicação entre fonoaudiólogos e professores para que as alterações
fonoaudiológicas sejam identificadas precocemente. Resumo: A comunicação entre fonoaudiólogos e
educadores e os benefícios dos encaminhamentos com diagnóstico precoce é de fundamental importância nas
idades precoces. Este artigotem como objetivo analisar os distúrbios de linguagem, diferenças e atrasos no
desenvolvimento de fala, problemas auditivos, alteração do processamento auditivo central e como os
professores podemidentificar estes problemas em sala de aula. Compreendemos que o professor ativo neste
processo pode contribuir na detecção de alterações na linguagem e fala. Com informações pertinentes, o
professor pode identificar precocemente as desordens em alunos em idade escolar, que tendem a ser evidentes
na evolução ensino aprendizagem e no contexto acadêmico. Para isso, foi realizada uma revisão sistemática da
literatura para fundamentar o conhecimento através de pesquisa bibliográficaem bases nacionais e
internacionais sobre a comunicação, colaboração entre profissionais, salientando a necessidade do diálogo entre
o fonoaudiólogo e o professor,e evidenciando as vantagens de se criar uma forte colaboração na detecção
precoce de transtornos da comunicação oral ou escrita.O encaminhamento precoce permite à criança a
oportunidade de se desenvolver plenamente, e minimizar problemas futuros.
Palavras-chave: comunicação, identificação, fonoaudiologia, educação infantil.
43. Perceções de profissionais e de pais acerca da utilização do Ages and Stages Questionnaires (ASQ-PT)
Rita Laranjeira e Ana Serrano
O Ages and Stages Questionnaires (ASQ), instrumento de rastreio de desenvolvimento, já se encontra aferido e
adaptado para a população infantil portuguesa e denomina-se ASQ-PT. A nossa investigação teve como
finalidade a realização de um estudo qualitativo para conhecer as perceções dos profissionais de intervenção
precoce, de saúde e de educação e de pais sobre a utilização do ASQ-PT para o rastreio, compreender a
colaboração dos pais durante a utilização do ASQ–PT, compreender como este instrumento ajuda os profissionais
a valorizar o envolvimento dos pais no rastreio e compreender o interesse e conhecimento dos pais acerca do
desenvolvimento das suas crianças. Após a utilização do ASQ-PT pelos profissionais e pelos pais, realizámos
entrevistas semiestruturadas a 3 Equipas Locais de Intervenção de três áreas geográficas de Portugal (Norte,
Centro e Lisboa a Vale do Tejo), a 18 profissionais de saúde de 4 centros de saúde e um hospital, a 49 profissionais
de educação de 12 instituições de educação com valência de creche e/ou jardim de infância e a 14 famílias.
Concluímos que profissionais e pais consideraram que a utilização do ASQ-PT os ajuda a realizar uma
identificação precoce de problemas de desenvolvimento nas crianças. Para os profissionais, o ASQ-PT contribui
para refletirem acerca do desenvolvimento, para validar preocupações sobre as crianças, dá uma visão mais
aprofundada do que pode passar despercebido e é um indutor para os encaminhamentos para a Intervenção
Precoce. Permitiu-lhes também perceber que necessitam estar mais envolvidos no processo de rastreio,
aumentando a sua colaboração com as famílias. Os pais focaram que o ASQ-PT é uma forma de prevenção de
problemas de desenvolvimento e aumentou os seus conhecimentos sobre desenvolvimento.
Sobre a colaboração dos pais, o ASQ-PT envolve-os ativamente no rastreio, muda seu o comportamento, pois
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torna-os mais atentos às etapas do desenvolvimento. Os pais consideraram que este instrumento lhes permitiu
parar, observar e refletir sobre o desenvolvimento dos seus filhos.
69. Impacto de intervenção fonolinguística em dislexia
Maria Vieira e Joaquim Ramalho
A dislexia é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta cerca de 5-17% de crianças em idade escolar,
consoante a transparência ou opacidade das línguas. Carateriza-se por dificuldades específicas na precisão e
fluência de leitura de palavras e na ortografia, apesar da inteligência, instrução adequada e habilidades sensoriais
intactas. Essas dificuldades podem persistir ao longo da vida. Investigadores aceitam que as habilidades
fonológicas constituem o principal pré-requisito para a leitura proficiente.
A escrita é uma invenção demasiado recente (cerca de 5000 anos) para ter influenciado a evolução genética do
cérebro humano. Alfabetizar implica reciclar áreas cerebrais dedicadas a outras funções e leva ao
desenvolvimento do córtex occipitotemporal esquerdo, onde se situa a área da forma visual da palavra, bem
como à integração eficiente, nas áreas temporais superiores, entre as letras e os sons que elas representam. As
vias da substância branca que conetam a rede da leitura do hemisfério esquerdo devem ser eficientes.
De acordo com a literatura especializada, o défice fonémico é o principal sinal de risco de dislexia e vencê-lo deve
ser priorizado em relação a outros sinais. A intervenção precoce, com base em programas de reeducação fónicos,
estruturados, cumulativos e multissensoriais tem-se revelado muito eficaz na diminuição dos distúrbios de
leitura focados no código.
Criamos o programa de reeducação fonolinguístico e multicomponentes da dislexia “Rua da Alegria” com o
objetivo de realizar um estudo longitudinal para avaliar o impacto da sua aplicação. Foram avaliadas, em testes
de rastreio coletivos, cerca de 600 crianças do 2o e 3o ano, relativamente ao seu nível de leitura e escrita. Criouse, depois, um grupo de 30 crianças disléxicas portuguesas, com base em avaliações individuais noutros testes.
Determinou-se, aleatoriamente, um grupo experimental e outro de controlo e aplicaram-se, inicialmente, 15
sessões de 1H00, ao grupo alvo. Os resultados sugerem uma redução do défice fonémico nas crianças do grupo
experimental, significativamente superior às do grupo de controlo e, consequentemente, uma maior capacidade
de ler e escrever dessas crianças. Conclui-se pela existência de pelo menos 5,4% de crianças portuguesas com
dislexia, tal como indicado no estudo da prevalência em 2011, e pela eficácia da intervenção com programas
fonolinguísticos, com instrução explícita e sistemática nas perturbações da leitura e da escrita.
Palavras-chave: dislexia do desenvolvimento - programa fonolinguístico – intervenção - estudo longitudinal
73. Adaptações do teste de linguagem infantil ABFW para crianças com deficiência visual: Um estudo com
crianças dos 3 aos 7 anos, no Estado do Rio de Janeiro
Eline Rodrigues, Anabela Cruz-Santos e Jáima Pinheiro de Oliveria
No âmbito das pesquisas que tem por foco a avaliação da linguagem infantil é urgente aprofundar o
conhecimento acerca da aquisição e o desenvolvimento linguístico em crianças com deficiência visual no
contexto brasileiro. Tendo em conta o cenário atual, verifica-se que ainda são escassas as pesquisas com essa
população no Brasil, nomeadamente estudos que investigam a linguagem em crianças cegas ou com baixa visão
em idades precoces. Sabe-se que a avaliação da linguagem infantil é o alicerce para a planificação de uma
intervenção precoce e eficaz. Nesta linha de argumentação, este artigo apresenta resultados preliminares de
um estudo piloto, cujo objetivo geral foi adaptar as Provas de Fonologia, Vocabulário e Pragmática do ABFW -
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Teste de Linguagem Infantil para verificar sua aplicabilidade e eficácia na avaliação em crianças cegas e com baixa
visão na faixa etária dos 3 aos 7 anos, no Estado do Rio de Janeiro. Sendo assim, neste trabalho apresentamos
as principais adaptações e acomodações que foram adotadas com vista à construção de um instrumento
acessível tanto em relação aos procedimentos de aplicação quanto nos estímulos utilizados em cada prova do
teste.
Conclui-se que a versão adaptada do ABFW possibilita a avaliação da linguagem em crianças com deficiência
visual, tendo sido eficaz em termos de acessibilidade para essa população.
Nesta perspetiva, pretende-se reunir contributos para uma reflexão a respeito do comportamento linguístico em
crianças com deficiência visual, bem como as práticas de avaliação da linguagem no contexto das necessidades
educacionais especiais no Brasil.
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POSTERS
18. Intervenção em linguagem oral pré-escolar em contextos inclusivos: Um estudo de controlo randomizado
Sara Sapage e Anabela Cruz-Santos
tfsarasapage@gmail.com
Introdução: As competências linguísticas na sua vertente oral são preditivas da aprendizagem da leitura e escrita
e, consequentemente dos resultados académicos. A identificação e intervenção precoce de crianças em risco
pode assim diminuir o número de jovens com dificuldades no futuro. Neste seguimento, a nível internacional
têm sido desenvolvidos programas de intervenção de linguagem que provam ser eficazes. O projeto “A Preschool
Oral Language Intervention for Language-Minority Children: A Randomised Controlled Trial” (POLILUX) baseado
no Nuffield Language4Reading, adaptou e aplicou um programa no Luxemburgo a crianças cuja língua materna
é o português, e demonstrou ter efeitos positivos para língua portuguesa (Engel de Abreu et al., 2016; Loff et al.,
2017). Objetivo: O crescente interesse nacional e internacional traduz a necessidade de explorar o
desenvolvimento linguístico junto a crianças em idade pré-escolar. Assim, pretende-se verificar a eficácia do
programa de intervenção de linguagem oral de 20 semanas em crianças em idade pré-escolar em jardins de
infância com crianças com e sem necessidades especiais incluídas nas salas, e tendo como foco o vocabulário,
narrativas, compreensão auditiva e consciência fonológica. Metodologia: Através de um estudo de controlo
randomizado, as crianças serão aleatoriamente alocadas no grupo de intervenção ou no grupo de controlo. O
estudo seguirá uma perspetiva longitudinal na medida em que os participantes serão avaliados antes da
intervenção, imediatamente após e passado um ano do término. Resultados esperados: De modo a verificar o
impacto do programa de intervenção ao nível do desenvolvimento das competências linguísticas espera-se
prevenir e minimizar as dificuldades de linguagem em idade pré-escolar. Conclusão: O programa de intervenção
será implementado com o intuito de produzir um impacto positivo nas aprendizagens significativas na transição
para a idade escolar.
Palavras chave: Educação Pré-Escolar; Estudo Randomizado; Linguagem Oral; Programa de Intervenção;
Contextos Inclusivos
30. Avaliação da comunicação expressiva de crianças em idades precoces: Aferição do Early Communication
Indicator em Portugal
Sandra Cristina Ferreira, Anabela Cruz-Santos e Leandro Almeida
sandracris3180@gmail.com
Introdução: É consensual entre os profissionais ligados à educação a elevada prevalência de crianças com
perturbações da comunicação, e a grande escassez de instrumentos que permitam avaliar esta área,
especialmente em idades precoces. Objetivo: O objetivo deste projeto é desenvolver, adaptar e aferir em
Portugal o instrumento de avaliação Early Communication Indicator (ECI), e assim analisar o desempenho
comunicativo das crianças portuguesas dos 6 aos 42 meses de idade. Metodologia: Inicialmente proceder-se-á
ao processo de adaptação do ECI para o Português Europeu. Seguir-se-á a seleção da amostra do estudo, que
consistirá em crianças portuguesas com idades compreendidas entre os 6 e os 42 meses, residentes em Portugal.
Na tentativa de obter uma amostra significativa da população portuguesa e representatividade em todas as
regiões do país, irá seguir-se o método de amostragem probabilístico estratificado. Para a recolha de dados, as
crianças da amostra serão avaliadas com o ECI, que envolve duas estruturas de jogo, que deverão ser exploradas
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na interação da criança com um cuidador, durante 6 minutos. O investigador deverá registar o número de gestos,
vocalizações, palavras e frases utilizados pela criança. Após a recolha de dados, serão realizadas as análises
estatísticas conducentes ao processo de validação e aferição do ECI (consistência interna, análise fatorial,
validade, variância). Resultados esperados: São esperados resultados válidos e fiáveis, em termos de estrutura
dimensional do ECI, conduzindo à aferição do instrumento em Portugal. Conclusão: A aferição do ECI garantirá a
sua utilização a nível nacional, podendo tornar-se num instrumento fundamental para identificar, avaliar, e
monitorizar dificuldades relacionadas com a comunicação das crianças portuguesas em idades precoces.
Palavras-chave: comunicação; avaliação; monitorização; intervenção precoce
42. Quebrando barreiras da inclusão na Escola Estadual Doutor Abílio Machado.
Caroline Oliveira, Ellen Santos, Cristiane Ferreira, Tânia Fonseca e Heslley Silva
carolinecrisbio@gmail.com
O movimento pela inclusão escolar é um assunto que vem sendo debatido entre familiares, alunos e professores
de todo o mundo e, consequentemente, originaram políticas públicas educacionais para que os alunos com
necessidades educacionais especiais possam estudar e se adequar ao ensino regular (SERRÃO,1999). Incluir os
referidos alunos, no âmbito escolar é, atualmente, um dos desafios dos educadores, principalmente aqueles da
Educação Infantil. Cabe à escola criar oportunidades e viabilizar meios para o processo inclusivo (BRASIL, 2001).
O projeto foi desenvolvido na Escola Estadual Dr. Abílio Machado através do programa do Governo brasileiro
Residência Pedagógica e desenvolvido pelas alunas do Curso de Graduação de Ciências Biológicas do
UNIFOR/MG, denominadas residentes pelo referido Programa. O trabalho buscou refletir sobre a importância
do respeito mútuo no contexto escolar e quebrar a barreira do preconceito na escola que, na maioria das vezes
ocorre pela falta de informação. O trabalho envolveu 37 alunos com idades entre 11 e 12 anos. Inicialmente as
residentes ministraram uma palestra sobre inclusão para todos os alunos envolvidos, em seguida uma das
residentes, que tem limitações motora e na linguagem, deu seu depoimento aos alunos descrevendo dificuldades
e desafios encontrados em sua vida acadêmica e social. Posteriormente, realizaram-se atividades interativas com
a turma utilizando material em auto relevo, fones de ouvido e fita crepe impedindo o movimento das mãos;
simulando as dificuldades visual, auditiva e motora. Os alunos foram divididos em grupos, onde um dos
elementos simulou uma dificuldade, que deveriam se comunicar e realizar a atividade proposta. Todos os grupos
experimentaram as três dificuldades. O projeto proporcionou uma efetiva interação e companheirismo entre
todos os alunos. Aqueles que participaram da simulação compartilharam com os colegas as limitações
encontradas. A mudança de atitude dos alunos na escola foi observada na sala de aula pelos professores
regentes, que posteriormente deram um feedback às residentes que desenvolveram o trabalho através de
depoimentos.
Palavras chave: Inclusão escolar, Atividades interativas, Educação infantil, Políticas Públicas educacionais
66. A Transição de crianças com Perturbação do Espetro do Autismo para o 1º ciclo do ensino básico
Susana Teixeira e Ana Paula Pereira
s.mdt@hotmail.com
Introdução: Apesar do reconhecimento geral de que a transição para a escolaridade formal constitui um evento
stressante para a generalidade das crianças e famílias esta pode ser particularmente desafiante no caso das
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crianças com Perturbação do Espectro do Autismo (PEA) atendendo às dificuldades exibidas ao nível das
competências adaptativas e socio- comportamentais. Não é clara a forma como pais e profissionais concebem a
transição para o 1.o Ciclo do Ensino Básico (1.o CEB) das crianças com PEA assim como não está clara a forma
como estas transitam dos apoios prestados pelas Equipas Locais de Intervenção Precoce para os apoios dos
serviços de Educação de Especial disponibilizado pelas escolas aquando da transição. Objetivo: Analisar e
compreender o processo de transição de crianças com PEA da Educação Pré-Escolar para o 1.o CEB. Metodologia:
Este estudo privilegiará uma metodologia de estudo de caso, através do recurso a focus group (2 na Zona Norte
e 2 na Zona Centro de Portugal), agregando diferentes perspetivas (pais e profissionais implicados no processo
de transição) e análise de documentos (planos de transição). A população que integra esta investigação é
constituída pelos pais de crianças com PEA sujeitos ao apoio no âmbito da Intervenção Precoce na Infância que
transitaram no ano letivo 2018/2019 para o 1.o CEB. A realização dos focus group será dinamizada pelo
investigador, terá a contribuição de um anotador e será precedida da criação de um guião pré-definido, cujos
parâmetros pretendem caraterizar o processo de transição das crianças em estudo. Resultados esperados:
Espera-se que os resultados contribuam para o conhecimento e reflexão acerca da estruturação de um apoio
mais efetivo aquando da preparação da transição das crianças com PEA e suas famílias para o 1.o CEB. Conclusão:
Analisar a forma como diferentes fatores contribuem para o desenvolvimento de práticas de transição bemsucedidas poderá fornecer ferramentas para a construção de um planeamento da transição mais eficaz, capaz
de dar resposta às necessidades das crianças e das famílias, otimizando os recursos disponíveis nas escolas e
comunidades envolventes.
Palavras chave: perturbação do espetro do autismo; transição; intervenção precoce; família; profissionais
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COMUNICAÇÕES LIVRES
10. A microbiologia nos programas de ensino e manuais escolares do ensino secundário geral de Moçambique
Manecas Azevedo, Brigída Singo, Paulo Mafra e Graça Carvalho
O conteúdo de microbiologia está relacionado com a educação sanitária e ambiental que possibilita prevenir,
diminuir e/ou resolver certos problemas, com maior destaque, no campo da saúde, ambiental, agrícola e
biotecnológico. Neste estudo pretendeu-se analisar a temática da microbiologia nos programas nacionais e nos
manuais escolares do Ensino Secundário Geral de Moçambique. Foram analisados os programas e os manuais,
mas nestes, para além do texto, analisaram-se também as imagens. Os resultados revelaram que a abordagem
do tema nos programas e manuais escolares é tratado de forma explícita e implícita, dando especial importância
a conteúdos relacionados com a saúde. Tanto no programa como no manual da 8.ª classe foram identificados
conteúdos explícitos de microbiologia nas unidades de “Biologia como Ciência” e “Reprodução e saúde sexual”.
No programa da 9.ª classe o tema sobre microbiologia identificou-se nas unidades “Estudo da célula”,
“Metabolismo” e “Solo”, enquanto no manual, para além dessas unidades, o tema foi encontrado também na
unidade “Introdução ao estudo das plantas”. No programa da 10.ª classe a temática de microbiologia foi
identificada nas unidades “Evolução” e “Ecologia”, enquanto no manual, para além dessas unidades, a temática
foi encontrada também nas unidades “Base citológica da hereditariedade” e “Introdução à genética”. No
programa e no manual da 11.ª classe foram encontrados conteúdos de microbiologia nas unidades “Sistemática
dos seres vivos” e “Estudo e classificação dos seres vivos do Reino Monera ao Reino Plantae”. No programa e
manual da 12.ª classe foram identificados temas de microbiologia nas unidades “Citologia” e “Fisiologia animal”.
O estudo evidenciou que os conteúdos dos manuais se aproximam muito dos indicados nos programas. A análise
detalhada mostrou ainda que os conteúdos apresentados são socialmente relevantes e, na sua maioria,
contextualizados ao meio ambiental e socioeconómico moçambicano.
12. O manual didático nas práticas pedagógicas do coro infantil: o que dizem os regentes?
Micheline Gois, Fernando Guimarães e Guilherme Romanelli
michelinegois@gmail.com
O presente trabalho apresenta uma investigação reflexiva ainda em construção, parte de uma pesquisa em
andamento, com ênfase na tríade coro infantil/manuais didáticos/formação do regente, que se tem concretizado
num período de Estágio Científico Avançado no âmbito de doutoramento na Universidade do Minho – Braga,
Portugal. Os diferentes contextos em que se inserem as práticas educativo-musicais geram discussões
enfatizando questões da prática pedagógico-musical, mas também provoca o surgimento de cuidados e
encaminhamentos numa perspetiva musical e educacional. A partir de estudos de Choppin (2004), orientamos o
olhar para o manual didático enquanto ferramenta pedagógica como um recurso necessário à prática de ensino.
No processo de investigação e análise da pesquisa, entendemos os manuais didáticos como referência
importante para a construção das práticas pedagógicas da regência de coro infantil pois subentendemos
relevante na construção do conhecimento e de representações muitas vezes mediadas pelo contacto e leituras
em tais artefactos.
Nessa perspetiva, o presente estudo tem por objetivo compreender que tipos de manuais didáticos compõem
as práticas pedagógicas da regência de coro infantil e como estes são incorporados em tais práticas.
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Para isso, realizamos um estudo exploratório sobre manuais didáticos e práticas pedagógicas da regência de coro
infantil, tendo como abordagem a realização de entrevistas a regentes de coros infantis utilizando-se como
abordagem metodológica a análise de conteúdo, com a criação de categorias a posteriori, em diálogo com a
literatura sobre manual didático. Buscamos, assim explanar que tipos de manuais compõem as práticas
pedagógicas no contexto do coro infantil bem como quais são os aspetos e efeitos de seu uso e manuseio.
Como resultado apontamos evidências didático-metodológicas por meio do contato desses profissionais com
manuais didáticos. A partir da fala dos regentes, apresentamos fundamentos científicos que solidificam o
entrelaçar da relação entre o manual didático e a regência de coro infantil e que a inserção de tal instrumento
em suas práticas pedagógicas constitui-se enquanto objetos promotores para a construção de conhecimento.
Palavras-chave: Manual didático; coro infantil; regentes; prática pedagógica.
45. Imagens, infância e docência na Educação Infantil: luta por reconhecimento
Roseli Gonçalves Ribeiro Martins Garcia
O objeto do presente trabalho é a educação superior do professor da primeira infância. Diante do caráter geral
e diversificado da formação docente em instituições de educação superior, a educação infantil parece carecer de
sólidas bases para garantir suas especificidades. Ademais, a racionalidade instrumental, prevalente na educação
superior tende a inibir a reflexão crítica, conferindo um tom pragmático e domesticado à educação desde a
primeira infância. O objetivo é refletir sobre a relevância ou não da educação superior para a formação dos
professores desta etapa da educação básica e a pergunta que se coloca é se, realmente, a educação superior
alcança melhorar a educação infantil no sentido de garantir as suas especificidades e para melhorar o
reconhecimento social do docente. O curso de pedagogia ao refletir sobre a educação em geral tem a
responsabilidade de discutir sobre a infância, incluída a primeira infância e suas especificidades, como
diretamente relacionada à estrutura social. Constituir esse espaço dentro da educação superior para críticas e
reflexões sobre a educação infantil, comporia uma base para a conscientização e uma educação emancipadora,
favorável à obtenção de posicionamentos mais consistentes na luta por reconhecimento social do professor da
primeira infância, tendo em sua essência a luta por reconhecimento social da infância. Buscou-se utilizar imagens
fotográficas de “primeiras imagens da primeira infância e primeiras imagens de vida escolar” com o objetivo de
tratá-las como linguagem e reflexão sobre infância e docência na educação infantil. Tendo como enfoque as
memórias, as reflexões, as narrativas e suas implicações na ação profissional docente, o desdobramento do
objetivo é que se desvende concepções sobre infância e docência na educação infantil que concorrem na história
pessoal e profissional. Com a criação de um espaço para a análise crítica da prática docente na educação infantil
que tenha como eixo estruturante as interações e as brincadeiras, busca-se compreender as narrativas enquanto
possibilidade de formação e reflexão a respeito da cultura infantil e das experiências da docência na educação
infantil, em diálogo com as discussões recentes da área.
Palavras-chave: Educação infantil. Primeira infância, Educação superior, Reconhecimento, Fotografia, Narrativas
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49. Criança(s), infância(s) e produção de sentido, nas teias configuracionais
Patricia Celli Da Ribeiro
patycellipeda@gmail.com
O presente artigo discute o papel das crianças escolarizadas na estrutura familiar, a partir dos pressupostos da
teoria configuracional de Norbert Elias, e das discussões em A Civilização dos Pais, em que aponta a complexidade
da constituição da infância, discutindo as relações de poder entre pais e filhos. Os aspectos aqui tratados são
fruto de dados empíricos preliminares, cujo objetivo é produzir uma discussão acerca dos aspectos que
influenciam a produção de sentidos acerca das infâncias, e como estas influenciam a produção de cultura e
configurações das infâncias.
Palavras-chave: Infância. Educação. Redes de interdependência
67. As crianças nas fotografias da professora Alice Meirelles Reis (1923-1935)
Margarida de Sousa Barbosa
Em 1982, Alice Meirelles Reis, professora do Jardim da Infância da Escola Normal Caetano de Campos, entrega
sua coleção de fotografias e seus cadernos datilografados à professora e pesquisadora da Faculdade de Educação
da Universidade de São Paulo (USP), Tizuko Morchida Kishimoto. Esta recebe o acervo com a promessa de
acondicioná-lo em um museu, que se concretiza em 1999. Hoje esta coleção encontra-se no Museu da Educação
e do Brinquedo (MEB) - USP e constitui-se de cinco álbuns fotográficos que trazem como assunto principal o
registro de seu trabalho como professora entre os anos de 1923 a 1935. As fotografias de Alice Meirelles Reis
trazem em suas imagens as crianças, brincando, lendo, observando pequenos animais, organizando o espaço
escolar, entre outras cenas, em uma escola pública criada para ser modelo para as demais na cidade de São
Paulo.
Os álbuns, fruto de seleções e da organização dessas imagens, compõem narrativas sobre o trabalho que a
professora desenvolveu com as crianças, apresentando-se, assim como fontes documentais, constituindo-se
como evidência histórica, logo, objeto de estudos e pesquisas. Dessa forma, pretende-se compreender, através
dos álbuns e das imagens criadas pela professora Alice Meirelles Reis, como é possível conhecer as infâncias
dentro daquele espaço escolar específico na cidade de São Paulo. Para isso, é necessário proceder a leitura e
análise das imagens, juntamente com as legendas e outras anotações escritas pela professora, considerar sua
vida e sua identidade como docente e o que significava lecionar no primeiro e único Jardim de Infância público
na cidade de São Paulo. É imprescindível também, pesquisar a tecnologia utilizada e disponível naquele período
histórico, além de contextualizar política e economicamente o período em que foram feitas as imagens, assim
como as ideias pedagógicas que orientavam as escolas, analisando o motivo pelo qual ela produziu essas imagens
e depois as guardou por tanto tempo. Por tratar-se de uma pesquisa em andamento, as conclusões são
provisórias, contudo a vida e o trabalho desta professora leva a percebê-la como uma pesquisadora e intelectual
voltada para as inovações no campo da Educação Infantil, bem como suas fotografias trazem para a visibilidade
as infâncias daquela época, e que hoje podemos, aos menos em parte, conhecê-las.

I. Martins, R. Gonçalves, F. Azevedo, M.H. Vieira, P. Palhares, A. Serrano, G. Carvalho, B. Pereira (2019)

73

Livro de Resumos. IV Jornadas em Estudos da Criança. Braga, Universidade do Minho

68. Um projeto transversal de leitura no 1º ciclo
Carla Dimitre Alves, Maria Nazaré Coimbra e Alcina Manuela Martins
O presente artigo pretende divulgar e analisar os resultados de um Projeto transversal de leitura, o Projeto
Aprender a Crescer (PAC), implementado no 1º Ciclo do Ensino Básico, num Agrupamento de Escolas do concelho
de Gondomar. O PAC foi realizado em sequências didáticas, em monodocência coadjuvada, e incide no
desenvolvimento de competências transversais de leitura de cerca de 800 alunos do 1º CEB, nas disciplinas de
Português e Matemática, durante dois anos letivos. Foi utilizado o estudo de caso avaliativo, de natureza
qualitativa, com fontes e instrumentos de recolha de dados descritivos e numéricos.
Os sujeitos do estudo foram avaliados segundo os critérios de avaliação e desempenho do ME, em vigor para o
1º CEB (IAVE, 2014), considerando as classificações obtidas no início e fim do projeto. Os dados relativos aos
portefólios dos alunos, foram tratados com recurso ao software webQDA, o que possibilitou a triangulação com
a análise estatística da avaliação dos mesmos alunos. Os resultados evidenciam mais desenvolvimento de
competências transversais de Língua dos alunos, mais incremento na leitura, devido ao envolvimento no trabalho
de projeto, e mais dinâmica no trabalho colaborativo de docentes e discentes.
O impacto do Projeto transversal de leitura (PAC) aponta para o desenvolvimento de estratégias de leitura e do
trabalho de coadjuvação em monodocência, com reforço da colaboração entre pares e maior envolvimento da
comunidade educativa.
75. Educação Infantil: direito da criança e dever do Estado
Regina Tereza Cestari de Oliveira
reginacestari@hotmail.com
A Constituição Federal brasileira de 1988 reconhece a educação como direito social e como direito público
subjetivo e garante a obrigatoriedade do Ensino Fundamental. Assim, tanto quanto um direito do cidadão, é
dever do Estado. Porém, não se refere à obrigatoriedade da Educação Infantil, primeira etapa da Educação
Básica, oferecida em creches e pré-escolas. Estabelece que os municípios são responsáveis, prioritariamente,
pela Educação Infantil e pelo Ensino Fundamental. Com a Emenda Constitucional n. 59, de 2009, essa
obrigatoriedade abrange a faixa etária dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos, ampliando o lapso temporal do
ensino obrigatório, e, portanto, o dever do Estado, assim como o direito público subjetivo do cidadão em
requerer, por meio de ação judicial, este direito educacional. A Educação Infantil, oferecida em pré-escolas para
crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade, passa a ser obrigatória. Este texto apresenta resultados de
pesquisa e tem como objetivo analisar a relação entre a oferta educacional na Educação Infantil e o direito da
criança, com foco na responsabilidade do Estado por essa oferta. A investigação abrange os cinco municípios do
estado de Mato Grosso do Sul (Centro-oeste do Brasil), com maior número de habitantes (Campo Grande,
Dourados, Corumbá, Três Lagoas e Ponta Porã), localizados em diferentes regiões do estado, conforme o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010). A análise baseia-se em fontes documentais (legislação e planos
de educação) e em indicadores educacionais (matrículas), no período de 2010 a 2015. Esse período corresponde
ao processo de implementação, pelos municípios, do Plano de Ações Articuladas (PAR), instrumento estratégico
de planejamento, instituído pelo governo federal em 2007, como exigência aos entes federados para
recebimento de assistência técnica e financeira. Os resultados mostraram que apesar do aumento de matrículas
nessa etapa de ensino, favorecido pela construção de Centros de Educação Infantil, com o apoio financeiro da
União, a falta de vagas continua como dificuldade para garantir a obrigatoriedade da educação escolar. Conclui-
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se que há necessidade de se investir em ações, em consonância com a Meta 1 – Educação Infantil – do Plano
Nacional de Educação (PNE), de modo a assegurar o direito das crianças à educação.
Palavras-chave: educação infantil; direito à educação; política educativa; legislação educacional; planos de
educação.
77. Ocupar e morar: a luta por moradia na região central da cidade de São Paulo a partir de representações
criadas por suas moradoras crianças
Marcia Gobbi
A pesquisa que pretendo apresentar busca discutir o cotidiano de crianças moradoras de ocupações em São
Paulo a partir delas mesmas tendo como fontes suas criações de desenhos e fotografias. Derivada de uma
investigação mais ampla e em andamento, optou-se por apresentar aqui aspectos de uma ocupação de moradia
situada no perímetro histórico central da cidade de São Paulo e denominada Ocupação Mauá. A escolha por essa
ocupação deve-se ao fato de estar situada num território atualmente contestado e negociado por construtoras,
por empreendimentos imobiliários de diferentes ordens, que resulta processos de gentrificação e luta nas
disputas por ocupar e morar no espaço urbano, em que proprietários de imóveis ociosos e não cumpridores de
sua função social entram em debate e combate na justa luta pela moradia na cidade e que implicam debater o
direito à cidade em sua acepção mais ampla e não somente à moradia. Os objetivos visam conhecer a infância
em luta por moradia e os modos de viver e morar em ocupações. As perguntas orientadoras da pesquisa são:
onde estão as crianças nessas disputas? Afirma-se que há uma forma particular de luta que é travada, construída
e vivida por elas, ora direta, ora indiretamente e que urge conhecermos para que se aprenda com as crianças a
pensar sobre as cidades e os projetos que as engendram. É possível considerar projetos de sociedade em suas
falas e representações? Considera-se aqui crianças com até 12 anos de idade, meninos e meninas moradores da
ocupação mencionada. Compõem a metodologia da investigação observação do cotidiano na ocupação, oficinas
de fotografia, desenho e outras manifestações expressivas propostas pelas crianças. Conjuga-se a isso a leitura
de documentos, observações em campo e
entrevistas com as mulheres mães e lideranças do movimento social para conhecer mais e melhor a infância que
vive e se constitui em ocupações e nas lutas por moradia na cidade. Concentra-se nas crianças, suas moradoras,
que em luta têm seus pontos de vista, por vezes negligenciados ou desconhecidos por pesquisadores de infância,
movimentos sociais e estudos urbanos. As referências teóricas usadas voltam-se para os estudos sociais da
infância; nos estudos urbanos são Henri Lefebvre, Saskia Sassen, Ermínia Maricato, Lucio Kowarick e imagens
Georges Didi-Hubermann, Boris Kossoy entre outros.
79. "A cidade é muito": experiência de desenhar com crianças na Praça da República, São Paulo, Brasil.
Lilith Neiman
Este trabalho é resultante da dissertação de mestrado "Caminhar, fotografar, desenhar: experiências com
crianças na Praça da República-SP", que busca compreender a participação e a interpretação infantil na produção
do espaço nas grandes cidades contemporâneas, em específico, na região central da cidade de São Paulo. Com
esse objetivo, realizou-se um estudo de campo com participação de crianças de 4 e 5 anos em uma Escola
Municipal de Educação Infantil localizada na Praça da República, região central, utilizando como metodologia a
perspectiva etnográfica e a observação participante. A pesquisadora acompanhou esse grupo de crianças em
caminhadas pela praça em que localiza-se a escola e em ruas adjacentes, propondo experiências de fotografia e
desenho nesses espaços públicos.
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A partir da análise das relações estabelecidas entre as crianças, adultos e cidade durante essas experiências, o
trabalho aqui apresentado procura analisar as possibilidades de apropriação do espaço urbano a partir das
experiências criadoras infantis. São priorizadas as experiências de desenhar nas praças e ruas da cidade,
discutindo o cultivo de outro tempo proposto pela linguagem do desenho que faz emergir também outro tempo
de fruição do espaço.
O desenho pode ser meio privilegiado para investigar uma realidade, por evocar os aguçamentos dos sentidos
frente aos acontecimentos, num exercício simultâneo de estranhamento e proximidade com o que é observado.
Estabelecendo um diálogo entre os desenhos das crianças criados no contexto da pesquisa e as teorias sobre
espaço de Henri Lefebvre e Michel de Certeau, busca-se compreender como as crianças fazem suas reproduções
interpretativas das dinâmicas espaciais urbanas, e de que modo contribuem para possíveis transformações.
81. A participação das famílias no sistema de promoção e proteção: conceitos e práticas
Duarte Silva
A leitura conjugada da perspetiva sistémica e da teoria da complexidade tem permitido uma renovada
abordagem aos contextos protetivos onde se encontram as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. A
participação das famílias na intervenção neste domínio mostra-se decisiva no quebrar de lógicas managerialistas
e que tendem a adotar visões restritas do potencial de mudança das famílias e da sua criatividade; ainda assim
reificam intervenções ancoradas na dimensão de controlo social, defensivas e alicerçadas em fatores de risco,
mais do que em fatores de proteção.
Ainda que, em 2017, cerca de 80% do total de medidas protetivas tenha sido aplicado em meio natural de vida
(CNPDPCJ, 2018), surgem constrangimentos à adoção de um modelo que parta da desocultação de competências
das famílias e lhes confira o espaço e o tempo necessários à sua reorganização, e pela substituição da evidência
racionalista, por uma pertinência sistémica, que preserva a identidade e a autonomia das famílias numa análise
que se quer atenta mas socioculturalmente integrada e humanamente sensível. Assim, uma abordagem que
entenda todos os atores como importantes para a superação das dificuldades e que procure que cada um deles
seja capaz de mobilizar os mais eficazes recursos no enfrentamento dos desafios, deve requerer a participação
das famílias na construção da intervenção, numa lógica de redistribuição de poder, numa dinâmica de
complementaridade e, por via disso, de sucessos partilhados, que favorecem relações proveitosas entre as
famílias e os serviços. Advoga-se, a partir dos contributos de Lipsky, o papel determinante dos profissionais de
serviço social, na sua interação com as famílias, na construção de cenários de vida alternativos, ajustados às
necessidades e alicerçados na participação destas enquanto agentes decisivos nessa co-construção de itinerários
de vida, ainda que tais pressupostos possam significar uma maior exposição dos profissionais à crítica dos sujeitos
da intervenção.
A partir dos presentes pressupostos, desenvolvem-se argumentos, com potencial heurístico, para a reflexão em
torno de uma reconfiguração do sistema de promoção e proteção, pela incorporação, nas práticas dos
profissionais, dos pressupostos constantes no desenho desta política pública, a fim de dar corpo a toda a
complexidade presente na intervenção, decorrente, por um lado, das problemáticas psicossociais com que se
confronta, quer da ainda relativa opacidade do quadro macropolítico e institucional, caracterizado por uma
ampla regulação jurídico normativa, mas por uma pluralidade de práticas territorializadas.
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84. As crianças e os seus direitos: reflexões a partir do cenário legal brasileiro e português
Jerusa Almeida e Daiane Valasques
jerusa999@hotmail.com
O presente trabalho é decorrente das pesquisas de doutoramento e mestrado, já concluídas, realizadas em
instituições de acolhimento no Brasil e Portugal. As pesquisas tiveram como objetivos, respetivamente,
investigar o processo de encaminhamento e acolhimento de crianças no Brasil atualmente e o fenômeno da
institucionalização de crianças do passado bem como analisar a problemática da institucionalização em Portugal
evidenciando aspetos que originam esse processo e de como a legislação portuguesa, a partir da Lei de Proteção
à Infância de 1911, se organiza e enquadra a proteção e bem-estar das crianças e jovens. Paralelamente este
trabalho visou, também, estudar as subjacentes concepções de infância presente na legislação brasileira e
portuguesa, tomando como referência os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Brasil,
1990) e da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo – LPCJP (Portugal, 1999). Foram utilizadas pesquisas
bibliográficas e de campo. No Brasil foram problematizadas a partir dos estudos realizados por autores tais como:
Rizzini & Rizzini (2004), em seus estudos sobre institucionalização de crianças além dos trabalhos realizados por
Del Priori (1992), Abreu & Martinez (1997) e Freitas (1997) sobre a história social da infância, entre outros. Em
Portugal analizaram-se as leis relativamente à proteção das crianças e jovens, Candeias & Henriques (2012), Alves
(2007), nas suas análises aos principios orientadores de intervenção destas leis, Corsaro (2011), Delgado (2006),
Sarmento & Gouveia (2009), entre outros. Conclui-se que, no Brasil, a ‘Constituição Cidadã’ de 1988 representou
um divisor no processo de fortalecimento da política de proteção às crianças, seguido da aprovação do Estatuto
da Criança e do Adolescente – ECA, inaugurando assim uma nova concepção da criança como sujeito de direitos
e que em Portugal, o sistema instaurado pela LPI, apesar do seu alargamento à escala nacional em 1925 e as
muitas medidas legislativas que se seguiram sobre o sistema de justiça de menores, mostraram-se um
importante marco na promoção e proteção de crianças e jovens em risco.
Palavra-chaves: direitos da criança, legislação, institucionalização
95. Bullying na escola: compreensões do problema por meio de análises e avaliações efetuadas por alunos
adolescentes
Maria Teresa Ceron Trevisol, Maria Beatriz De Oliveira Pereira, Dandara Isabela Spies e Patricia Mattana
mariateresa.trevisol@unoesc.edu.br
Este trabalho versa a respeito de análises que alunos adolescentes efetuam do problema bullying e a avaliação
dos encaminhamentos tomados pela escola diante do problema. A base empírica desse texto é uma investigação,
de cunho exploratório e de natureza quantiqualitativa, tendo uma amostra aleatória de 235 alunos, matriculados
nos anos finais do Ensino Fundamental (7o, 8o e 9o anos), na faixa etária de 13 a 16 anos, procedentes de duas
escolas públicas, uma do Brasil, da região oeste catarinense e outra de Portugal, da região Norte, do Minho.
Como procedimento de coleta de dados utilizou-se um questionário. As respostas das questões fechadas foram
tabuladas com a utilização de uma ferramenta on-line (Google Docs), enquanto a resposta da questão aberta por
meio da análise de conteúdo. Nas respostas dos alunos pesquisados evidenciou-se similaridades e distinções na
forma como compreendem e argumentam em relação ao problema. Ao serem questionados sobre o que leva
um estudante a praticá-lo, as respostas se relacionaram a características pessoais e que possuem interferência
do convívio do aluno com o meio familiar, educacional e social. A busca
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por compreender comportamentos de bullying não deve se limitar aos envolvidos diretos, o agressor, a vítima e
os espectadores, mas deve, também, verificar aspectos sociais, emocionais, entre outras dimensões. Quanto à
posição que os alunos assumem diante de situações de bullying, verificou-se diferenças nos argumentos
apresentados. Na amostra portuguesa evidenciou-se o relato de que eles tomam alguma atitude para que esse
comportamento pare ou, então, contam a alguém. Na amostra brasileira a principal resposta indicou que os
alunos se afastam de tais situações. Os dados revelam, ainda, que os educandos de ambos os países investigados
não se sentem seguros em relatar as situações de bullying aos responsáveis pelo ambiente escolar. A ausência
de acolhimento da queixa do aluno e o devido encaminhamento produz insegurança e, até mesmo desesperança,
tanto nas vítimas quanto nas testemunhas, o que auxilia a entender por que os alunos preferem se afastar da
cena e fingir que não a viram. Faz-se necessário a continuidade de pesquisas acerca de como as equipes estão
sendo preparadas para lidar com o problema no ambiente escolar, o que estão fazendo diante dele e a avaliação
do potencial dessas ações. O bullying é um problema sério que demanda encaminhamento do meio escolar e
familiar dos educandos.
Palavras-chave: Bullying na escola. Alunos brasileiros e portugueses. Ensino Fundamental. Violência.
97. A vivência dos jovens na escola: os processos educativos favorecem a estruturação de foregrounds?
Mônica Tessaro e Maria Teresa Ceron Trevisol
m_tessaro@unochapeco.edu.br
Presenciamos, ao longo do século XXI, questionamentos e debates a respeito do papel que a escola ocupa na
vida de crianças e jovens. O modelo tradicional baseado nos ideais positivistas, inaugurado no século XIX, parece
não fazer mais sentido aos alunos, principalmente aos “nascidos em tempos líquidos”. E justamente, por
estarmos imersos nesse contexto marcado pela liquidez e fluidez que a pesquisa, base empírica desse trabalho,
pretende analisar as vivências de adolescentes matriculados no nono ano de uma escola pública situada no Oeste
Catarinense, verificar em que medida os processos educativos desenvolvidos na escola favorecem a estruturação
de seus foregrounds. O trabalho está alicerçado nos pressupostos de Zigmunt Bauman, Paulo Freire e Ole
Skovsmose, na perspectiva de valorizar o background e foreground dos adolescentes. O background tem a ver
com a origem, os costumes, o que lhe é familiar, ou seja, a bagagem cultural dos jovens. O foreground está
associado às oportunidades que a situação social, econômica, política e cultural proporcionam ao jovem, não
como elas poderiam existir em qualquer forma objetiva, mas como essas oportunidades são sentidas. A base
empírica desse trabalho é uma pesquisa qualitativa, que utilizou para coleta de dados a técnica do Grupo Focal.
A análise dos dados ocorreu a partir da Análise Textual Discursiva. Evidenciou-se no posicionamento de alguns
dos jovens participantes da pesquisa que não desejam parar de estudar, pois acreditam que a escola, os estudos
podem lhes favorecer a ter uma vida melhor; uma oportunidade de evolução. De fato, a educação é
compreendida, por muitos jovens das classes menos favorecidas, como uma maneira de atravessar a fronteira.
Em seu lado da fronteira, os jovens
entrevistados ocupam postos de trabalho que são mal remunerados, que exigem esforço físico e parte de seus
salários é destinada a ajudar nas despesas de casa. Os jovens sonham em ter uma vida melhor, ter um carro e
uma casa para morar, e a educação, é para eles, um modo de atravessar a fronteira. Os resultados apontam que
a escola, mais do que nunca, precisa se concretizar como coletivo, para que o adolescente possa se identificar
com seu contexto, por meio da promoção de espaços de escuta, promover reflexão e diálogo na escola. Para
compreender a relação que os adolescentes estabelecem com a escola é preciso ir além dos muros escolares,
precisamos compreender o background deles para chegarmos à estruturação de seus foregrounds.
Palavras-chave: Juventude. Background. Foreground. Processos educativos. Escola.
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98. Um estudo de caso(s) sobre a gestão do tempo em atividades das crianças nos CATLs: quanto estudar e se
divertir?
Paulo César Fróes Bulhões e Maria Isabel Dias De Carvalho Neves Condessa
paulo_bulhoes82@hotmail.com
As valências Centros de Atividades de Tempos Livres (CATL - designação na Região Autónoma dos Açores) têm
tido, nos últimos anos, uma procura cada vez maior por parte das famílias e da comunidade, na medida em
apresentam um papel importante na educação de infância e da juventude. Segundo vários estudos (Pereira &
Neto, 1997); Araújo, 2004; Silva & Sarmento, 2017), estes centros deverão possibilitar o desenvolvimento de
competências pessoais e sociais, num ambiente que deverá ser de proteção, segurança, apoio, participação e de
liberdade. Contudo, atualmente regista-se uma pressão da família para olhar o tempo livre da infância de forma
livre e prazerosa, havendo uma preocupação crescente de organizar e estruturar este tempo, como sinónimo de
sucesso académico (Silva & Sarmento, 2017).
O nosso objetivo para este estudo surgiu pelo interesse em compreender a missão que seis CATL, de uma mesma
IPSS, localizada na ilha de São Miguel, passaram a assumir na atualidade determinando as expetativas de alguns
intervenientes (profissionais e familiares) acerca da natureza das atividades promovidas, com o intuito de melhor
compreender as suas dimensões educativas e socioculturais.
Enquanto estudo qualitativo, recolhemos informação através da aplicação de uma entrevista semiestruturada a
uma amostra de 14 indivíduos (8 profissionais e 6 familiares – encarregados de educação), que possibilitaram a
exploração das suas perspetivas e expetativas sobre a temática, zelando pelas questões éticas adequadas ao tipo
de estudo (protocolo de consentimento informado, anonimato). Os dados foram apreciados com base na análise
de conteúdo sobre a natureza das atividades e usaram-se pequenos excertos de respostas para melhor elucidar.
Os resultados obtidos encaminham-se para os profissionais reconhecerem a importância de se valorizar mais o
papel deste tipo de instituições não escolares, pelo seu esforço diário e empenho em prol da educação destas
novas gerações, pois deve-se reconhecer o seu potencial lúdico e de aprendizagem adaptado às novas
necessidades das crianças e jovens – criar respeito, autonomia e ação, mas também privilegiar o repouso,
descanso e o entretenimento. Por outro lado, os familiares inquiridos valorizaram mais as atividades oferecidas
pelos CATL que, em geral, possibilitam um maior enriquecimento de competências orientadas para o futuro
profissional dos seus educandos, promovendo, para isso, mudanças de projetos.
Concluímos que os CATL apreciados apresentam um apoio muito positivo à comunidade e à família, educando
para a valorização da opinião e o desenvolvimento das crianças e jovens a nível pessoal, mas também social,
onde as atividades lúdicas são promovidas diariamente ao lado do aumento de conhecimento(s) teóricos e
pensando a integração nas atividades culturais da comunidade local. Será esta intervenção dos profissionais dos
CATL que ajudará os familiares a compreenderem melhor o seu impacto na vida dos seus educandos.
Palavras-chave: Centros de Atividades de Tempos Livres; Tipo de Atividades; Expetativas Educacionais
99. A Educação Infantil apanhou “a carruagem” do tempo acelerado
António Camilo Cunha Cunha e Christine Vargas Lima
camilo@ie.uminho.pt
Se nos perguntassem quais as palavras que mais caraterizam a vida social e educativa hoje, por certo
encontraríamos várias palavras, onde a ideia de complexidade e mudança por certo estariam presentes. Com
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efeito, este tempo novo deixou as certezas e a solidez de outrora e tornou-se liso e líquido (Bauman, 2013); é um
tempo novo onde a técnica e a tecnologia aparecem como expressão do pensamento humano, tornando-se a
ação de um novo acrescento cultural e económico (Castells, 1999); é um tempo novo que gosta da velocidade,
do consumo, da exploração, da individualização, do hedonismo, do niilismo (Lipovetsk, 2014). Indubitavelmente,
este tempo novo vai ter implicações no olhar a criança e a educação (infantil). A comunicação tentara fazer uma
reflexão acerca destas novas realidades …pegando em algumas proposições que nos parecem verdadeiras…
Palavras-chave: criança, educação, brincar, novo tempo, mudança.
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POSTERS
8. Semear o gosto pela ciência – análise do género de divulgação científica mediática para crianças
Ana Raquel Santos, Mariana Cerqueira, Mário Bruno Matos, Soraia Vaz e Rui Ramos
O presente estudo realiza a análise de um artigo de divulgação científica mediática para crianças, presente na
revista Sou Cientista (de março de 2018), intitulado A história das sementes!, e aponta algumas possibilidades
para a sua exploração didática.
Para o efeito, foi analisada a sua organização discursiva/textual e o seu funcionamento pragmático. Em concreto,
foi analisada a sua macroestrutura, os recursos linguísticos ao serviço da interação entre emissor e recetor
(leitor), os mecanismos de captação da atenção do leitor, as marcas do discurso científico e a relação textoimagem.
Por fim, refletiu-se sobre a utilização deste artigo para a aquisição de competências e conteúdos previstos nas
orientações curriculares para a educação pré-escolar e no currículo do 1.º ciclo do Ensino Básico.
A análise concluiu que o artigo apresenta uma organização hiperestrutural, com o texto ocupando uma dupla
página e encontrando-se atomizado em diversas sequências textuais com relativo grau de autonomia. Apresenta
uma fase de questionamento, uma fase resolutiva e uma fase conclusiva. A relação texto-imagem é de
complementaridade, estando também explorada a dimensão gráfica para atrair a atenção do leitor.
Identifica uma forma de alocução direta, pelo uso do “tu” dirigido ao leitor, com a realização de atos ilocutórios
diretivos não impositivos de pergunta e de sugestão. Recorre a comparações que se fundamentam na
enciclopédia do leitor para introduzir novas realidades e procura emocionar o leitor através de uma seleção
lexical específica e de sinais de pontuação que sugerem emoção. Não deixa, contudo, de introduzir termos
técnicos/científicos, que são ilustrados e/ou explicados, de forma a serem facilmente compreendidos pelos
leitores.
O objetivo pragmático dominante é o de fazer-compreender, como é caraterístico dos textos de divulgação
científica, mas também está fortemente presente o de fazer-aderir, como é caraterístico dos textos mediáticos.
Ao nível da sua exploração didático-pedagógica, para além das competências de língua envolvidas, apontam-se
relações interdisciplinares relevantes com a área do conhecimento do mundo / estudo do meio, nomeadamente
através da experimentação concreta dos processos naturais apresentados no artigo.
36. A experiência da inclusão de aulas práticas no Ensino Fundamental através do Programa Brasileiro
Residência Pedagógica.
Lívia De Ferreira, Thais Neves Mendes, Micaely Diniz Lamonuier, Paloma Favarine, Leticia Rosa, Tânia Fonseca e
Hesley Silva
liviaferreia029@gmail.com
As aulas práticas constituem uma modalidade didática importante na apropriação dos conceitos por parte dos
alunos desde o ensino infantil. A aula teórica, devido a sua praticidade, é a opção didática mais usada pelos
professores no ensino fundamental. Para Krasilchick (2016), nas aulas práticas busca-se desenvolver nos alunos
o conhecimento autocritico. Carpelleto (1999) afirma que estas aulas preenchem as lacunas que ficaram da
teoria. As atividades experimentais não deveriam prescindir de laboratórios e equipamentos sofisticados, pois
poucas escolas os possuem e raros professores tem treinamento para utilizá-los (BIZZO, 2008). A Escola Pública
Professor Joaquim Rodarte na cidade de Formiga, MG, recebe o Programa do UNIFOR/MG e do Governo
brasileiro Residência Pedagógica. O Programa propicia aos estudantes dos cursos de licenciatura uma inserção
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na realidade escolar em uma nova modalidade de estágio. Propôs-se utilizar aulas experimentais com materiais
de baixo custo, aproveitar o laboratório da escola e os residentes disponíveis; tendo envolvido alunos de 11 e 12
anos. Os professores de Ciências informaram os assuntos que foram desenvolvidos, o que fundamentou a
sugestão de uma série de experimentos. Os experimentos foram conduzidos pelos residentes, sob a observação
do professor. Foram desenvolvidas práticas, como a garrafa chuveirinho, submarino, a vela que faz água subir,
classificação dos solos e sublimação do iodo, utilizando garrafa pet, tampa de caneta, massinha de modelar, óleo,
detergente, vela, copos, amostra de solo e corante. Ao final das aulas os alunos participantes preencheram
avaliação preparada pelos residentes, envolvendo 101 alunos, sendo 58 do 6º ano e 43 do 7o ano. 100%
afirmaram terem gostado dos experimentos, 97,03% acreditam que as aulas práticas complementaram as
teóricas. Apenas 01(um) aluno considerou a aula teórica mais interessante, justificando aprender melhor com a
explicação do professor. Dentre os demais, 31 justificaram sua preferência pelas aulas práticas por serem mais
interessantes e 49 afirmaram aprender melhor o conteúdo através das aulas práticas; 64,5% dos participantes
disseram que a falta de aulas práticas poderia prejudica-los na aprendizagem. As aulas práticas foram realizadas
com sucesso em todas as turmas, os materiais utilizados atenderam aos objetivos propostos e os residentes
conseguiram aumentar seu contato com os alunos. A participação durante as aulas mostrou o interesse dos
alunos.
Palavras-chave: Aulas práticas, Experimentos, Conhecimento, Criticidade, Aprendizagem
71. Projeto “sucata que diverte”
Natália Morais Castro, Débora Alves de Carvalho Favarini, Gabriela Aparecida Moura de Oliveira, Sabrina
Nascimento de Sousa, Stéfanie Damasceno Gomes e Heslley Machado Silva
Há uma crescente necessidade de preservar o meio ambiente e promover a educação ambiental, com base
nessas premissas foi proposto o trabalho “SUCATA QUE DIVERTE”. Esse projeto teve como objetivo conscientizar
os alunos sobre os problemas ambientais e que todos são responsáveis por eles. Também foi discutida a
relevância da reciclagem para a promoção de uma sociedade sustentável, estimulou-se a criatividade, a
socialização das crianças por meio da construção de brinquedos a partir de materiais recicláveis. As atividades
foram realizadas com vinte e sete alunos, da faixa etária de seis anos que estão no 1o ano do Ensino Fundamental
em uma escola estadual no interior de Minas Gerais, Brasil. A metodologia utilizada na realização do projeto foi
uma oficina pedagógica. Ocorreu uma roda de conversa para discutir sobre a preservação do meio ambiente, na
qual foi apresentado um vídeo ressaltando os três ERRES (reduzir, reutilizar e reciclar). Foram também
desenvolvidas atividades interdisciplinares envolvendo as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências
e Arte. Por fim, foram confeccionados brinquedos de sucatas com os materiais recicláveis arrecadados pelos
alunos e, posteriormente, doados para a escola. Observou-se, pela fala e postura dos educandos, que houve
envolvimento com as atividades diversas, envolvendo as várias disciplinas contemplando a interdisciplinaridade.
As crianças mostraram entusiasmo, alegria e participação na construção dos brinquedos e brincadeiras propostas
para eles. Percebeu-se que as crianças manifestaram a curiosidade e o interesse desde a apresentação da
proposta na disciplina Ciências. Os alunos se envolveram desde a prática da confecção de brinquedos com sucata
até o momento de registrar os conhecimentos adquiridos, articulando a atividade lúdica com materiais
recicláveis e meio ambiente possibilitando uma consciência ambiental. O envolvimento das crianças ao
brincarem com os brinquedos confeccionados por elas mostrou que os objetivos do projeto foram alcançados,
tendo sido demonstrado que é possível disseminar ideias de preservação ambiental de forma didática e
agradável no ambiente escolar.
Palavras-chave: Educação Ambiental, Sucata, Brinquedos
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86. A divulgação científica mediática para crianças e os seus objetivos ilocutórios. Um caso exemplar.
Gabriela Gonçalves, Beatriz Almeida, Rafaela Figueiredo, Sara Pereira e Rui Ramos
O presente estudo realiza a análise de um artigo de divulgação científica mediática destinado a crianças, presente
na revista National Geographic Junior (n.o 9, de janeiro de 2017), intitulado No reino dos coalas, considerando a
sua estrutura e o seu funcionamento; apontam-se ainda algumas virtualidades pedagógicas do uso deste tipo de
textos.
Em concreto, foi analisada a sua macroestrutura, o modo alocutivo, os mecanismos de aproximação ao mundo
do leitor e a captação da sua atenção, as marcas do discurso científico
e a relação texto-imagem.
Na situação da divulgação científica mediática dirigida ao público infantil, encontra-se presente uma dupla
finalidade que alicerça este tipo de textos. Segundo Giering e Souza (2013), esta dualidade passa, por um lado,
por informar e capacitar o leitor – característica do discurso didático - e, por outro, por captar o seu interesse –
característica do discurso mediático. O contrato de comunicação (Charaudeau 2008) envolvido na troca
comunicativa que o texto sugere inclui quatro restrições que, se respeitadas, contribuirão para a eficácia
comunicativa.
A análise concluiu que o artigo apresenta uma organização hiperestrutural (ainda que não inteiramente típica),
com o texto ocupando duas duplas páginas e encontrando-se atomizado em diversas sequências textuais com
relativo grau de autonomia. A relação texto-imagem é de complementaridade fraca e serve, entre outros, o
propósito de atrair a atenção do leitor.
Identifica uma forma de alocução direta, pelo uso do “tu” dirigido ao leitor, com a realização de atos ilocutórios
diretivos não impositivos de incitamento. Para introduzir informação nova, evoca aspetos da enciclopédia do
leitor, facilitando desta forma a sua compreensão.
O objetivo pragmático dominante é o de fazer-compreender, como é caraterístico dos textos de divulgação
científica, mas também estão presentes o de fazer-aderir e o de fazer-fazer, alicerçados nos estados de coisas
configurados e nas opções discursivas (micro e macrotextuais).
Ao nível da sua exploração didático-pedagógica, reflete-se sumariamente sobre as virtualidades do uso deste
tipo de textos, com claras e eficazes estratégias de captação do leitor, e das possibilidades de estabelecimento
de relações interdisciplinares relevantes com a área do conhecimento do mundo / estudo do meio.
Palavras-chave: criança, género textual, divulgação científica mediática.
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PROGRAMA

QUARTA-FEIRA, 3 DE JULHO
14:00

Abertura do Secretariado

14:15

Sessão de abertura (Auditório Multimédia)
Apresentação Cultural
“Terra Crua” – CERCI Braga
Mesa de Abertura
Presidente do Instituto de Educação
Presidente do Conselho Pedagógico
Diretora do Centro de Investigação em Estudos da Criança
Diretora do Doutoramento em Estudos da Criança
Representante dos alunos do Doutoramento em Estudos da Criança
Representante da Comissão Organizadora das Jornadas em Estudos da Criança (aluno)

14:30 – 15:30 CONFERÊNCIA (Auditório Multimédia)
Moderadora: Teresa Sarmento, CIEC, Universidade do Minho.
Oradora: Maria da Conceição Passeggi, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN e Universidade

Cidade de São Paulo, Brasil.

"Reflexividade narrativa na infância: uma via de investigação na pesquisa (auto)biográfica com crianças".

15:30 – 17:15 COMUNICAÇÕES LIVRES

Painel 1 - Sociologia da Infância (Sala 9)
Moderador: Manuel Sarmento
3. Culturas Infantis: uma etnografia com crianças pantaneiras, suas histórias de vida em contexto escolar
Janaina Nogueira Maia Carvalho e Marta Regina Brostolin
22. Case study on Filial Piety and the Children´s Right of Participation in contemporary urban China An exploratory
analysis of the meanings of Xiào for a group of Chinese children
Jessica Dreyer
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34. A relação família-escola na perspectiva das crianças
Denise Maia e Marlene Rozek
44. Vincenzo Pastore e um olhar sobre crianças paulistanas - ou como algumas fotografias nos fazem pensar
Maria Cristina Leite

15:30 – 17:15 COMUNICAÇÕES LIVRES

Painel 2 – Metodologia e Supervisão em Educação de Infância e Outros Temas em
Estudos da Criança
(Sala 10)
Moderador: Cristina Parente
59. Vamos lá para fora? Brincando com o incerto, os imprevistos, os medos, as dificuldades...
Joana da Silva Pinto
93. Breves notas de estagiários do pré-escolar e 1.º ciclo sobre a importância do brincar e jogar na folha da vida
Marisa Botelho Faria e Maria Isabel Dias de Carvalho Neves Condessa
100. Os Jogos Cooperativos com crianças Compromisso e aprendizagem
António Camilo Cunha e Christine Vargas Lima
68. Um projeto transversal de leitura no 1º ciclo
Carla Dimitre Alves, Maria Nazaré Coimbra e Alcina Manuela Martins
24. O professor bibliotecário e a mediação leitora: leitura e transformação social
Fátima Manuel Caeiro Bonzinho e Angela Maria Franco Balça

Intervalo
17:30 – 19:00 APRESENTAÇÃO DE POSTERS (Sala 9)
Moderador: Teresa Vilaça
25. Violência na escola: a experiência de professores no Brasil
Milena Maciel e Fatima Cruz
31. Entre tramas e interações: as múltiplas linguagens e manifestações expressivas das crianças pequenas numa creche
de Campo Grande/MS.
Laura Puerta e Marta Brostolin
71. Projeto sucata que diverte
Natália Morais Castro, Débora Alves de Carvalho Favarini, Gabriela Aparecida Moura de Oliveira, Sabrina Nascimento de
Sousa, Stéfanie Damasceno Gomes e Heslley Machado Silva
90. O diagnóstico a partir do olhar de famílias de crianças com deficiência na educação precoce
Dayse Santos da Cunha, Patricia C. Campos Ramos e Valéria dos Santos Pedrosa
56. Formas de manifestação do cyberbullying em escolas do ensino médio no Brasil
Paulo Oliveira e Beatriz Pereira
61. Determinantes socioambientais no desenvolvimento da coordenação motora: um estudo longitudinal
Thiago Rogel e Beatriz Pereira
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70. Desenvolvimento motor de crianças nas séries iniciais inseridas em escolas com maior e menor índice de
desenvolvimento da Educação Básica
Fernanda Ribeiro, Raquel Rezende, Wallemberg CalÁcio, Luciane Gianasi e Heslley Silva
2. Trauma psicológico e implicações futuras
Debora Raquel Marques
33. As atividades quotidianas e o bem-estar e desenvolvimento de crianças em idade escolar: um estudo prospetivo e
multi-métodos
Vitor Hugo Oliveira, Paula Cristina Martins e Graça Simões Carvalho
88. Potencialidades do envolvimento parental num projeto de cocriação de promoção de estilos de vida saudáveis em
crianças na educação pré-escolar
Anabela Fonseca Reis e Teresa Vilaça
55. Dire(i)to ao Hospital - Estudo de Caracterização e Melhoria dos Serviços de Saúde da cidade de Lisboa
Ana Lourenço, Anabela Fonseca Reis, Inês Agostinho e Vera Abecasis
91. O impacto de um programa de promoção do direito a brincar no 1º ciclo de Educação Básica
Ana Lourenço e Beatriz Pereira
78. A escola pública como espaço de diagnóstico das práticas musicais de crianças de 3 anos. Um estudo de caso
múltiplo de tipo etnográfico em Curitiba
Vivian Agnolo Madalozzo e M. Helena Vieira
103. A escola pública como espaço de diagnóstico das práticas musicais de crianças de 3 anos. Um estudo de caso
múltiplo de tipo etnográfico em Curitiba
Vivian dell’Agnolo Barbosa Madalozzo, M. Helena Vieira
104. Panorama organológico do Ensino Básico da música em Portugal. Oferta educativa e preferências das crianças.
Um survey
Jorge Manuel Martins Pires, M. Helena Vieira
105. O professor especialista de música na educação pré-escolar portuguesa e na educação infantil brasileira. Estudo
de caso múltiplo
Ana Paula Ribeiro Cardoso Malotti, M. Helena Vieira

QUINTA-FEIRA, 4 DE JULHO
9:00 – 10:30 COMUNICAÇÕES LIVRES

Painel 3 – Saúde Infantil

(Sala 5)

Moderador: Zélia Anastácio
29. Possíveis contribuições do Teatro Espontâneo no desenvolvimento de habilidades sociais em crianças identificadas
com Transtorno do Espectro Autista
Bruna Teixeira, Isabela Carvalho, Amanda Gozdziejewski e Lara Teixeira
40. SOS Costas (vídeo): avaliação da satisfação dos profissionais
Sonia Gonçalves-Lopes, José Luís Sousa, Luís Moreira, Rita Barros e Angélica Monteiro
46. Educação para a sexualidade em idade pré-escolar: validação de instrumento para conhecimento de
atitudes/crenças e nível de conforto de educadores de infância face ao desenvolvimento e à aprendizagem da criança
Vânia Beliz e Zélia Anastácio
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54. Questionário dos Domínios do Processamento Auditivo (QDPA): Estudo piloto numa turma do 4º ano do Ensino
Básico
Inês Martins, Cristiane Lima Nunes, Graça S. Carvalho e Simone Capellini

9:00 – 10:30 COMUNICAÇÕES LIVRES

Painel 4 – Literatura para a Infância

(Sala 9)

Moderador: Fernando Azevedo
5. Intersecção entre o mundo real e o mundo imaginário: conversas com os personagens da Terra do Nunca por meio de
um Gravador Mágico
Patricia Costa, Fernando Azevedo e Elvira Cristina Martins Tassoni
7. O currículo de Língua Portuguesa e a Literatura Infantil: o trabalho dos docentes com o projeto de criança para criança.
José Francisco Aparecido e Ângela Balça
9. Histórias para TODOS.
Clarisse Nunes e Encarnação Silva
19. A empatia através da Literatura Infantil Indígena
Maria Da Luz Sales e Ângela Balça

9:00 – 10:30 COMUNICAÇÕES LIVRES

Painel 5 – Outros Temas em Estudos da Criança (Sala 10)
Moderador: Sandra Palhares
12. O manual didático nas práticas pedagógicas do coro infantil: o que dizem os regentes?
Micheline Gois, Fernando Guimarães e Guilherme Romanelli
45. Imagens, infância e docência na Educação Infantil: luta por reconhecimento
Roseli Gonçalves Ribeiro Martins Garcia
67. As crianças nas fotografias da professora Alice Meirelles Reis (1923-1935)
Margarida de Sousa Barbosa
79. "A cidade é muito": experiência de desenhar com crianças na Praça da República, São Paulo, Brasil.
Lilith Neiman
99. A Educação Infantil apanhou “a carruagem” do tempo acelerado
António Camilo Cunha Cunha e Christine Vargas Lima

Intervalo
10:45 – 12:30 COMUNICAÇÕES LIVRES

Painel 6 – Educação Musical

(Sala 9)

Moderador: Maria Helena Vieira
39. O Lugar da Composição Musical no Ensino Artístico Especializado da Música.
José Moura e António Pacheco
48. O Ensino da Música em Contexto Escolar e não Escolar em Guimarães
João Ribeiro e António Pacheco
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52. O ensino de instrumentos musicais no 1º, 2º e 3º ciclos do ensino genérico da música a partir da década de 1960
em Portugal
Eugénia Martins e Maria Helena Vieira
53. As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar em 1997 e em 2016. Reflexão sobre as propostas de
aprendizagem musical.
Natália Ferreira e Maria Helena Vieira
58. “Eu quero [ouvir] de novo!”: um estudo do envolvimento de crianças de cinco anos na musicalização infantil.
Tiago Madalozzo

10:45 – 12:30 COMUNICAÇÕES LIVRES

Painel 7 – Educação Física.

(Sala 10)

Moderador: Guilherme da Silva Gasparotto
1. Participação de atividades corporais e desempenho acadêmico de estudantes de Ensino Médio.
Guilherme da Silva Gasparotto, Gislaine Cristina Vagetti, Beatriz Oliveira Pereira e Valdomiro de Oliveira
14. Motivos para a prática desportiva em crianças e jovens de um clube de basquetebol.
Pedro Forte, Bruno Sousa, Pedro Flores, Luís Ferreira, Carlos Moreira e Carlos Soares
32. Prevalência da obesidade em crianças e adolescentes asmáticos na região do Vale do Sousa.
Pedro Flores, Luís Ferreira, Carlos Moreira, Emília Alves, Carlos Soares e Pedro Forte
37. Estudo longitudinal da postura corporal de crianças do 5.º ao 8.º ano de escolaridade, do concelho de Penafiel.
Emília Alves, Duarte N Carneiro, Jorge Alves, José A. Duarte, Pedro Flores e Pedro Forte
62. Impacto do uso do material facilitador no aprendizado da remada no skate
Marcílio Dias, Daniella Medeiros e Thiago Ferreira

Almoço
14:00 – 16:00 COMUNICAÇÕES LIVRES

Painel 8 – Literatura para a Infância e Psicologia do Desenvolvimento (Sala 9)
Moderador: Sara Silva
26. Acessibilidade na literatura infantil por meio dos livros multissensoriais: O Projeto SENSeBOOK na Leitura para
Todos/as
Alessandra Lopes de Oliveira Castelini, Célia Sousa, Regina de Oliveira Heidrich e Denise Regina Quaresma da Silva
80. Álbum Poético Crianceiras: um encontro com Manoel de Barros
Rosiane Pinto Machado, Jilvania Lima dos Santos Bazzo e Fernando Fraga de Azevedo
96. Expectativas dos pais em relação à ação de instituições educativas e dos professores de educação infantil no cuidar
e no educar dos seus filhos.
Franciana Dayana Pereira e Maria Teresa Ceron Trevisol
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14:00 – 16:00 COMUNICAÇÕES LIVRES

Painel 9 – Educação Física (Sala 10)
Moderador: Linda Maria Saraiva
64. A influência do número de irmãos no nível de atividade física e na coordenação motora de crianças
Daniella Medeiros, Marcos Silva, Nathalia Correia, Bianca Rubio, Thiago Nascimento e Thiago Ferreira
72. Exploración del desarrollo profesional de los docentes de Educación Infantil en su relación con la Educación Física
Cristina Honrubia e Pedro Gil Madrona
82. O uso de dicas no processo de ensino-aprendizagem de habilidades motoras com crianças do primeiro ano do
Ensino Fundamental
Adilson Spinelli, Iverson Ladewig, Thiago Rogel e Beatriz Pereira
92. Concepções de Educadores e Professores titulares sobre o Ensino das Expressões e a Cultura Motora na Escola
Daniela De Fátima Costa e Maria Isabel Condessa
94. A cultura motora no contexto pré-escolar: condições, oportunidades e práticas educativas (in)formais
Linda Maria Saraiva e César Sá

Intervalo
16:15– 18:00 APRESENTAÇÃO DE POSTERS (Anfiteatro IE)
Moderador: Fernando Ilídio Ferreira
4. Tempos e espaços do brincar, quando as crianças decidem?
Angelica Nascimento
36. A experiência da inclusão de aulas práticas no Ensino Fundamental através do Programa Brasileiro Residência
Pedagógica.
Lívia De Ferreira, Thais Neves Mendes, Micaely Diniz Lamonuier, Paloma Favarine, Leticia Rosa, Tânia Fonseca e Hesley
Silva
16. Utilização de videos e programas de televisão na educação infantil: relatos de professoras
Ana Claudia Bortolozzi Maia, Tatiana de Cássia Ramos Netto e Ana Carla Vieira Ottoni
41. Gênero na Infância: análise de uma literatura infantil
Leilane R. Spadotto de Carvalho, Ana Cláudia Bortolozzi Maia, Mirela Bosco, Tamires Giorgetti Costa e Marina Ramos
Coiado
42. Quebrando barreiras da inclusão na Escola Estadual Doutor Abílio Machado.
Caroline Oliveira, Ellen Santos, Cristiane Ferreira, Tânia Fonseca e Heslley Silva
13. Uso e apropriação das redes sociais por crianças digital influencers: A produção de culturas infantis em espaços online no Brasil e em Portugal
Bianca Orrico Serrão e Manuel Sarmento
28. A pesquisa com crianças no cotidiano: refletindo sobre questões metodológicas
Renata Silva e Andreia Santos
35. Protagonismo infantil: por entre os (des)caminhos da corporificação
Jairo Roberto Paim Ferreira e Maria Teresa Sarmento
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38. Complexidades da Proteção, Paradoxos dos Direitos: Estudo de caso sobre Participação Infantil em contextos de
Acolhimento Institucional no Brasil e Portugal.
Luciana Souza e Natalia Fernandes
57. A palavra da Criança Quilombola
Paulo Jose Gonçalves De Souza e Fernando Ilidio Ferreira
60. Por uma socioantropologia da pequena infância na Amazônia indígena
Clarisse Filiatre Ferreira Silva e Manuel Jacinto Sarmento
11. The multidimensional language evalution in preschoolers; preliminary studies for the development of speech
measurement
Aliaska Aguiar, Ana Maria Tómas Almeida and Irene Maria Dias Cadime
15. Comunicação e Expressão Oral: falar, ouvir e ler no 3.º ciclo do Ensino Básico: Um Programa de desenvolvimento das
Competências Comunicativas Orais
Carla Monteiro, Fernanda Leopoldina Viana e João Veloso
47. Escritas de vida: Uma experiência de criação autobiográfica na infância
Carolina Pezzoni, Ana Paula Oliveira e Margarida Henriques
87. Mutismo seletivo: estudo de caso
Vera Ramalho
18. Intervenção em linguagem oral pré-escolar em contextos inclusivos: Um estudo de controlo randomizado
Sara Sapage and Anabela Cruz-Santos
30. Avaliação da comunicação expressiva de crianças em idades precoces: Aferição do Early Communication Indicator
em Portugal
Sandra Cristina Ferreira, Anabela Cruz-Santos e Leandro Almeida
66. A Transição de crianças com Perturbação do Espetro do Autismo para o 1º ciclo do ensino básico
Susana Teixeira e Ana Paula Pereira
86. A divulgação científica mediática para crianças e os seus objetivos ilocutórios. Um caso exemplar.
Gabriela Gonçalves, Beatriz Almeida, Rafaela Figueiredo, Sara Pereira e Rui Ramos
8. Semear o gosto pela ciência – análise do género de divulgação científica mediática para crianças
Ana Raquel Santos, Mariana Cerqueira, Mário Bruno Matos, Soraia Vaz Rui Ramos

18:00 – 18:30 LANÇAMENTO DE LIVROS (Anfiteatro IE)
JANTAR DAS JORNADAS EM ESTUDOS DA CRIANÇA

SEXTA-FEIRA, 5 DE JULHO
9:00 – 10:30 COMUNICAÇÕES LIVRES

Painel 10 – Educação Especial

(Sala 9)

Moderador: Anabela Cruz-Santos
27. Comunicação entre fonoaudiólogos e professores no caso das alterações fonoaudiológicas: Uma revisão da
literatura
Vanissia Vendruscolo, Aliaska Aguiar and Anabela Cruz-Santos
43. Perceções de profissionais e de pais acerca da utilização do Ages and Stages Questionnaires (ASQ-PT)
Rita Laranjeira e Ana Serrano
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69. Impacto de intervenção fonolinguística em dislexia
Maria Vieira e Joaquim Ramalho
73. Adaptações do teste de linguagem infantil ABFW para crianças com deficiência visual: Um estudo com crianças dos
3 aos 7 anos, no Estado do Rio de Janeiro
Eline Rodrigues, Anabela Cruz-Santos e Jáima Pinheiro de Oliveria

9:00 – 10:30 COMUNICAÇÕES LIVRES

Painel 11 – Outros Temas em Estudos da Criança

(Sala 10)

Moderador: Maria Teresa Ceron Trevisol
10. A microbiologia nos programas de ensino e manuais escolares do ensino secundário geral de Moçambique
Manecas Azevedo, Brigída Singo, Paulo Mafra e Graça Carvalho
95. Bullying na escola: compreensões do problema por meio de análises e avaliações efetuadas por alunos
adolescentes
Maria Teresa Ceron Trevisol, Maria Beatriz De Oliveira Pereira, Dandara Isabela Spies e Patricia Mattana
97. A vivência dos jovens na escola: os processos educativos favorecem a estruturação de foregrounds?
Mônica Tessaro e Maria Teresa Ceron Trevisol
98. Um estudo de caso(s) sobre a gestão do tempo em atividades das crianças nos CATLs: quanto estudar e se divertir?
Paulo César Fróes Bulhões e Maria Isabel Dias De Carvalho Neves Condessa

Intervalo
10:45 – 12:30 COMUNICAÇÕES LIVRES

Painel 12 – Saúde Infantil

(Sala 9)

Moderador: Cristina Martins
74. Desafios para o atendimento educacional da criança hospitalizada
Rosilene F. Goncalves Silva, Cristina Martins e Graça S. Carvalho
83. A participação das crianças nas pesquisas sobre uso de psicofármacos na infância
Elisangela Reinheimer de Bittencourt, Magale de Machado de Camargo e Ricardo Lugon Arantes
85. Trajetos de subjetivação na escrita de crianças
Magale de Camargo Machado
89. A voz dos Jovens e dos Encarregados de Educação na Promoção e Educação para saúde em Meio Escolar (PEpS-ME)
Leonel Lusquinhos e Graça S. Carvalho
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10:45 – 12:30 COMUNICAÇÕES LIVRES

Painel 13 – Sociologia da Infância

(Sala 10)

Moderador: Natália Fernades
50. A construção das identidades das meninas de Kolda-Senegal.
Silvana Bezerra de Castro Magalhães e Matheus Marlisson Oliveira Matos
51. O que revelam as investigações sobre os bebés e as crianças ciganas. Um breve estudo da arte.
Fernanda Seára Cera
65. A dança por crianças que dançam
Danielle Berbel Leme de Almeida
76. Nas entrelinhas do vivido na creche: os processos de socializ(ação) entre bebês e bebês/adultos
Rachel Freitas Pereira
101. Levantamento inicial a respeito do estado da arte sobre o ‘Direito’ à Educação Infantil de Crianças Acometidas com
Zika: vozes de crianças e famílias
Rozana Machado Bandeira de Melo e Teresa Sarmento

Almoço
14:00 – 15:30 COMUNICAÇÕES LIVRES

Painel 14 – Educação Dramática, Educação Visual e Matemática Elementar (Sala 9)
Moderador: Carla Antunes
17. “Eu brinco” – um espetáculo de teatro para e com bebés.
Carla Ribeiro e Cunha e Carla Antunes
21. Folhas de rosto dos livros de LIJ: uma tipologia e uma discussão transnacional.
Sandie Mourão e Gabriela Sotto Mayor
23. De que cor são as questões fraturantes?
Gabriela Sotto Mayor e João Manuel Ribeiro
6. Tarefas de probabilidade propostas em manuais escolares dos primeiros anos de escolarização
Michaelle Renata Moraes de Santana, José António Fernandes e Rute Elizabete de Souza Rosa Borba

14:00 – 15:30 COMUNICAÇÕES LIVRES

Painel 15 – Outros Temas em Estudos da Criança

(Sala 10)

Moderador: milia Vilarinho
49. Criança(s), infância(s) e produção de sentido, nas teias configuracionais
Patricia Celli Da Ribeiro
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75. Educação Infantil: direito da criança e dever do Estado
Regina Tereza Cestari de Oliveira
77. Ocupar e morar: a luta por moradia na região central da cidade de São Paulo a partir de representações criadas por
suas moradoras crianças
Marcia Gobbi
81. A participação das famílias no sistema de promoção e proteção: conceitos e práticas
Duarte Silva
84. As crianças e os seus direitos: reflexões a partir do cenário legal brasileiro e português
Jerusa Almeida e Daiane Valasques

15:30 – 16:30 MESA REDONDA 1 (Anfiteatro)
Moderador: Inês Martins e Rosilene Gonçalves
Partilha de experiências sobre os desafios da pesquisa em Estudos da Criança
1.

The pathway as a doctoral student at the Institute of Education, University of Minho.
Hala Marwan Mousa Jarrar (Doutora em Estudos da Criança - Ed. Especial) (vídeo-conferência)

2.

Qual a história da tua tese?
Ana Isabel Silva (Doutora em Estudos da Criança - Ed. Física)

3.

Influência das atividades com blocos na visualização espacial em crianças de 5 anos de idade - Construção de
formas, puzzles e padrões
Manuel Zenza (Doutor em Estudos da Criança - Matemática Elementar)

4.

Quando o doutoramento não é um segmento de reta
Helga Castro (Doutora em Estudos da Criança - Sociologia da Infância)

5.

Polifonias de um Doutoramento - entre silêncios e ação
Janete Costa Ruiz (Doutora em Estudos da Criança - Educação Artística)

SESSÃO DE ENCERRAMENTO (Anfiteatro IE) 16h30
Sessão Cultural:
Apresentação musical Harmony (Flauta, Harpa e Violoncelo)

Comissão Organizadora das IV Jornadas em Estudos da Criança
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