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SÍNTESE
Estudos, diálogos e reflexões sobre os temas que 
dizem respeito à infância, história e diversidade 
cultural. Estudos e pesquisas de grupos infantis de 
diferentes regiões e culturas.

Em diálogo com autores de várias áreas – 
antropólogos, filósofos, poetas, historiadores, 
educadores e psicólogos -, o grupo de estudos 
tem por objetivo trazer a consciência da 
importância do resgate e conhecimento das raízes 
multiculturais e narrativas biográficas do ser 
humano; conhecer repertórios e narrativas 
infantis, patrimônios lúdicos, expressões, 
linguagens e diversidade de infâncias e crianças, a 
partir dos seus rituais, preferências, brincadeiras, 
mitos, histórias, alimentação, espaços, etc.
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SÍNTESE
Estudos, diálogos e reflexões sobre os temas que 
dizem respeito à infância, história e diversidade 
cultural. Estudos e pesquisas de grupos infantis de 
diferentes regiões e culturas.



- História, raízes e culturas 
infantis; 

- Multiculturalidade e memória 
como conceitos  norteadores; 

- Narrativas autobiográficas e 
a importância da infância nas 
biografias; 

- Recortes de infâncias: 
estudos biográficos em 
diálogo com pensadores; 

- Diversidade cultural, grupos 
e culturas infantis no Brasil e 
no mundo; 

- Estudo de grupos 
multiculturais de crianças; 

- Estudo de grupos 
multiculturais de crianças.

CONTEÚDOS

- Estudos biográficos e narrativas 
autobiográficas. 

- Leituras, reflexões, análise de pesquisas, 
vídeos, imagens, textos e outras produções de 
crianças.  

- Orientação bibliográfica específica conforme 
interesses diversos de culturas e grupos 
infantis.

METODOLOGIAS



- Ariès, P. História Social da criança e da família. RJ: Zahar, 1981. 
- Cohn, C. – Antropologia da criança – Rio de Janeiro : Jorge Zahar, 2005. 
- Eckschmidt, Sandra – A arte de lembrar e esquecer:  
narrativas autobiográficas de professores(as) sobre a sua infância - Tese mestrado. 
Florianópolis, 2011. 
- Friedmann, A. História do percurso da Sociologia e da Antropologia da Infância. Revista 
Veras, América do Norte, 1, dec. 2011. Disponível em:http://iseveracruz.edu.br/revistas/
index.php/revistaveras/article/view/57/41 
- “Paisagens Infantis: uma incursão pelas naturezas, linguagens e culturas das crianças”- 
Tese de Doutorado. São Paulo, 2011. 
- Javeau, C. Criança, infância(s), crianças : que objetivo dar a uma ciência social da 
infância? SP: Cedes, 1978. 
- Mapa da Infância Brasileira – Quem está na escuta. São Paulo, 2016. 
- Meirelles, R. – Águas infantis : um encontro com brinquedos e brincadeiras da Amazônia 
– São Paulo: Tese de mestrado, 2007 
- Muller, V. R. – História de crianças e infâncias – registros, narrativas e vida privada, 
Petrópolis, RJ: 2007. 
- Rossie, J.P. – Toys, play, culture and society – an anthropological approach with reference 
to North Africa and the Sahara – Stockholm, Sitrec, 2005 
- Santos, H. – Narrativas e pesquisa biográfica na sociologia brasileira – Porto Alegre, 2014. 
Sarmento, M.J. & Cerisara, A.B. – Crianças e miúdos – perspectivas sociopedagógicas da 
infância e educação

25 horas de aula em 
encontros presenciais 

Encontros quinzenais – 
3ªs das 16h às 18h30

CARGA  
HORÁRIA

1º semestre  
7 e 21 de Fevereiro 

7 e 21 de Março 

4 e 18 de Abril 

2 e 23 de Maio 

6 e 20 de Junho

AGENDA

*Além da Bibliografia básica, outros materiais de estudo específicos serão disponibilizados, conforme os diferentes 
temas de interesse dos participantes do grupo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA*



R$ 200,00 no ato da inscrição e mais 4 
parcelas mensais de R$ 200,00. 
(vencimento todo dia 1º). 

Descontos: -10% para interessados em 
participar em mais de um curso/grupo 
de estudo oferecido. 

Com nota fiscal – acréscimo de 10% 

Vagas limitadas! 

Inscrições e outras informações: 
nepsid@globo.com

INVESTIMENTO

mailto:nepsid@globo.com


Doutora em Antropologia, Mestre em Educação e 
Pedagoga. Especialista, palestrante e consultora nas 
temáticas da infância e do brincar.  

Criadora e coordenadora do NEPSID - Núcleo de Estudos e 
Pesquisas em Simbolismo, Infância e Desenvolvimento 
(nepsid.com.br). Coordenadora do Mapa da Infância 
Brasileira (mapadainfanciabrasileira.com.br). Consultora e 
docente de cursos de Pós Graduação.  

Autora de vários livros na área, dentre eles, “Linguagens e 
culturas infantis”, “O desenvolvimento da criança através do 
brincar” e “A arte de brincar”.

RESPONSÁVEL: 
ADRIANA FRIEDMANN

http://nepsid.com.br
http://mapadainfanciabrasileira.com.br

