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FORMAÇÃO 

 
 

• Doutora em Antropologia – Faculdade de Ciências Sociais da Pontificia Universidade 

Católica de São Paulo - PUCSP – (2007 a 2011). 

• Mestre em Metodologia do Ensino – Faculdade de Educação da Universidade Estadual de 

Campinas, São Paulo - UNICAMP – (1990 a 1985). 

• Pedagoga - Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo - USP – (1980 a 

1983). 

 
SÍNTESE DAS QUALIFICAÇÕES  

 
 

• Consultora nacional e internacional de Fundações, ONG’s e outros segmentos do 3o setor, 

na elaboração de projetos e programas voltados para crianças e jovens, programas de 
formação para educadores, implementação de espaços lúdicos, elaboração de materiais 

didáticos e marcos conceituais. 

• Criadora e coordenadora de Comunidade Colaborativa de Aprendizagem ‘Mapa da Infância 

Brasileira’ e Plataforma. 

• Produtora de eventos de formação e campanhas de mobilização sobre o Brincar, a Infância, 

linguagens expressivas, espaços lúdicos, programas para crianças, adolescentes e jovens.  

• Criadora e coordenadora de centros de formação de educadores oferecendo cursos livres, 
formais e não formais, voltados para professores, diretores, orientadores, educadores do 

terceiro setor, centros de convivência, cultura, artes e esportes etc., dentre os quais:  

- Antropologia da Infância 

- Pesquisas com crianças 

- Naturezas e Culturas infantis 

- Infância e Diversidade 

- Linguagens expressivas 

- Infância e diversidade 

- Auto-desenvolvimento de educadores                                                                 

- Desenvolvimento de crianças  
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- Infância no século XXI                                                                                        

- O brincar: espaços, atividades, formação de educadores. 

- O Direito de brincar: a brinquedoteca 

- Dinâmicas criativas 

• Consultora, docente e orientadora de Programas de Pós Graduação, implementando os 

cursos de especialização:                                               

- Crianças de zero a três anos: formação de profissionais para as Infâncias   

no  Brasil 

- Infância, Educação e Desenvolvimento social 

- Educação em Museus 

- A arte de ensinar arte 

- Gestão da Educação no Novo Milênio 

- Auto desenvolvimento de educadores 

- Programas para a Infância, Adolescência e Juventude                                         

- Educação Lúdica. 

• Palestrante nacional e internacional. 

• Coordenadora de pesquisas com crianças em cortiços, comunidades indígenas, abrigos, 

espaços públicos, junto a crianças imigrantes, espaços para bebês, etc..  

• Orientadora de monografias, edição de livros e materiais escritos. 

• Autora de livros, artigos, sites e materiais didáticos sobre infância, desenvolvimento, 

brincar.  

• Mobilizadora junto a educadores, secretários de educação, assistência social, esportes e 

saúde; tomadores de decisão e profissionais, em prol da conscientização da situação da 

Infância no Brasil e no mundo. 

• Formadora de opinião através de entrevistas em vários meios de comunicação. 

 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

• NEPSID – Núcleo de Estudos e Pesquisas em Simbolismo, Infância e 
Desenvolvimento – www.nepsid.com.br (1998 - atual) 

Criadora do núcleo, coordenando cursos, pesquisas, programas e eventos em parceria com 
unidades do Sesc, Prefeituras, Fundação Abrinq, Aliança pela Infância, Clube A Hebraica, 

dentre inúmeras outras organizações.  

• MAPA DA INFÂNCIA BRASILEIRA – Comunidade Colaborativa de Aprendizagem 

– www.facebook.com/mapainfanciabrasileira (2012 – atual) 

Criadora e coordenadora. 

• A Casa Tombada - Pólo da Facon, Universidade de Conchas (SP) (atual) 

Criadora e coordenadora do Curso de Pós Graduação Lato Sensu ‘A vez e a voz das 

crianças: a arte de escutar e conhecer narrativas, linguagens e culturas infantis’. 

 

• Fundações; ONG’s; Secretarias de educação, cultura, saúde e esportes;  centros 

comunitários e centros de educação infantil públicos e privados (1985 – atual) 

      Algumas das fundações, instituições e secretarias nas quais atuei como consultora, 

 formadora e pesquisadora na disseminação de conteúdos ligados à infância, ao brincar, 

http://www.nepsid.com/
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 à criação de programas, espaços e atividades, e desenvolvimento e formação de 

 educadores: 

- Associação FEFIG de Educação, Cultura e Esportes – (atual). 

- Escuelas Vinculadas/Uruguai – consultora (desde 2017) 

- Instituto Singularidades como consultora do Programa de Pós Graduação (2014 – 

2016). 

- Instituto Alana como consultora dos Programas “Território do Brincar” e “Escolas 

Transformadoras” (atual). 

- Instituto Arcor como consultora do Programa “Escola em movimento” elaborando as 

bases de edital, materiais e processo de formação de equipes de gestores e 

professores das escolas públicas de Ensino Fundamental de São Paulo, selecionadas 

em 2013. 

- Fundação Maria Cecília Souto Vidigal na elaboração das bases conceituais, materiais 
de apoio e Programas de Intervencão sobre Desenvolvimento Infantil, responsável 

pela área de Educação (2007 - 2014). 

- Instituto C & A – Parecerista e criadora de materiais educacionais, autora do Guia 

dos Voluntários (2014, 2013, 2012). 

Pesquisas com crianças imigrantes em São Paulo (2015) 

- Fundação Bernard Van Leer na coordenação de pesquisas com crianças, diagnóstico 

da situação de crianças em diversos contextos (2010 a 2011). Identificação de 

redes, fundaçõs, movimentos, grupos que trabalham na área de Primeira Infância e 
mudanças urbanas (2013 a 2014) no Brasil. Elaboração de Plataforma e Pesquisas 

da Comunidade de Aprendizagem “Mapa da Infância Brasileira” (2014-2016). 

- Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (2011). 

- Secretarias de Educação de vários municípios pelo país. 

- Rede Nacional Primeira Infância na Elaboração do Plano Nacional de Educação. 

- Folha de São Paulo na elaboração e coordenação da pesquisa “Mapa do Brincar” 

(2008 e 2009). 

- Ministério de Educação (MEC) como consultora e formadora dos Parâmetros 

Currriculares Nacionais (PCN’s) (1998 a 2000). 

- Instituto Ayrton Senna como consultora e formadora na implementação de  

brinquedotecas hospitalares no Graacc e no Hospital Boldrini (1995 a 2000). 

- Fundação Abrinq pelo Direitos da Criança na implementação de 40 brinquedotecas, 

mobilização, disseminação, formação em instituições educacionais - em parceria 
com fabricantes de brinquedos - sobre o direito ao brincar; publicação de livro “O 

direito de brincar: a brinquedoteca” distribuído para mais de 5.000 municípios (1992 

a 1996). 

• Instituto Singularidades (2012 – 2016) 

Consultora do Programa de Pós Graduação 

Coordenadora Geral do Programa de Pós Graduação. 

Criadora do Curso de Pós Graduação “Crianças de zero a três anos: formação de 

profissionais para as Infâncias no Brasil”. 

Formatação do programa acadêmico, acompanhamento dos docentes e alunos, docente 

e orientadora de TCC’s. 

Docente dos cursos de Pós Graduação: “Crianças de zero a três anos”, “Educação 

Infantil: investigação e fazeres com crianças de 4 a 6 anos”, “Educação em Museus”, 

“Autoconhecimento para a formação do Educador”, “Inclusão: práticas inclusivas e 
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Gestão das Diferenças”, “Gestão escolar”, “Infância, Educação e Desenvolvimento 

Social”. 

• Aliança pela Infância – www.aliancapelainfancia.org.br (2000 – 2011) 
 Co-fundadora, coordenadora (2000 a 2008), mobilizadora, formadora e assessora dos 

 núcleos nacionais e internacionais e membro do Conselho Consultivo. 

• Instituto Superior de Educação Vera Cruz (1997 – 2013) 

 Coordenadora e Docente do Curso de Pós Graduação em Educação Lúdica 

 Formatação do programa acadêmico, acompanhamentos dos docentes e alunos, 

 docente e orientadora de monografias. 

• Sesc Formação e Pesquisa (2015, 2016, 2017) 

Docente em curso de extensão “Antropologia da Infância” 

Orientadora de núcleo de Pesquisas com Crianças. 

• Casa do Saber (2012 – 2015). 

Docente nas temáticas de Educação trabalhando temas pós modernos sobre 

Antropologia da Infância, Infância, Educação e Linguagens Infantis. 

• Pesquisadora (1992 – atual). 

Coordenadora e consultora de pesquisas junto a crianças e educadores, dentre as 

quais: 

- ‘Pesquisas com crianças’ – orientação de pesquisas (atual). 

- ‘Naturezas e Culturas Infantis’ - 2017 

- ‘Infância, crianças e diversidade’ – orientação de pesquisas e grupo de estudos 

(atual). 

- ‘Sonhos, brincadeiras e expressões plásticas’ – orientação e grupo de estudos 

(2017). 

- ‘Vamos ouvir as crianças’ – Promovido pela Comunidade de Aprendizagem do Mapa 

da Infância Brasileira e organizações parceiras (2016). 

- VIB - Vozes da Infância Brasileira – escuta de crianças (2016). 

- Plataforma e Comunidade de Aprendizagem “Mapa da Infância Brasileira” (2014 a 

2016)  

- Aliança contra a violencia: espaços e programas humanizados para as crianças de 

São Paulo (2013 a 2014) 

- Pesquisas com crianças – Instituto da Infância – Ifan (2013). 

- Pesquisas com crianças – Brasil Leitor (2011). 

- Crianças em cortiços e comunidades indígenas (2010 e 2011). 

- Mapa do Brincar – Folha de São Paulo (2009). 

- Ser criança hoje é – Folha de São Paulo (2008 e 2009). 

- Unilever – Brincar (2006). 

- Nepsid - As linguagens simbólicas das crianças – (2004 a 2006). 

- Centro Infantil Boldrini – Avaliação – (1999 e 2000). 
- Fundação Abrinq pelos Direitos da criança – “Atenção crianças brincando”- (1996). 

- Labrimp – Laboratório de Brinquedos e Materiais Pedagógicos da Faculdade de     

Educação da USP – Jogos Tradicionais Brasileiros (1993 a 1991). 
- Cenpec - Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação 

Comunitária (1990 e 1991). 
 

http://www.aliancapelainfancia.org.br/
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• Palestrante, consultora e formadora (1984 – atual). 

     No Brasil, participação em eventos, palestras, conferências junto a: 

- secretarias de Educação, Cultura, Esportes, Lazer e Saúde;  

- faculdades e centros de formação em inúmeros municípios: São Paulo, Minas Gerais, 

Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Fortaleza, 

Recife, Ceará, Salvador, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Amazonas etc.  

- Formadora de educadores em várias unidades do Sesc pelo país. 

  

No exterior, desenvolvimento de trabalhos, palestras, parcerias e artigos junto a 

 especialistas e instituições nos seguintes paises: Africa do Norte, Alemanha, Argentina, 

 Canadá, Colômbia, Estados Unidos, Espanha, Holanda, Iugoslávia, Mexico, Peru, Reino 

 Unido, Sahara, Sierra Leone, Japão, Uruguai.  

• Orientadora de monografias e arguidora em bancas (2007 – atual). 

- Orientação de mais de 100 monografias e TCC’s  (trablahos de conclusão de curso) 

em cursos de pós graduação nas áreas da infância, educação, desenvolvimento, 

brincar, arte, cultura e antropologia. 

- Arguidora em bancas de defesa de teses de pós graduação e graduação. 

• Escritora (1984 – atual). 

- Autora de vários livros sobre o brincar, a infância, formação e autodesenvolvimento          

de educadores, dentre os quais: 

o “Observação e escuta de crianças: processos inspiradores para educadores” 
– Sesc, 2018. 

o “Vozes da Infância Brasileira” – in Infâncias sul-americanas: crianças nas 

cidades, políticas e participação / Maria Leticia Nascimento, Marcia 
Aparecida Gobbi organizadoras. São Paulo: FEUSP, 2017, p. 301. 

o “Protagonismo infantil” - São Paulo: Ashoka/Alana, 2017. 
o “Quem está na escuta” – Mapa da Infância Brasileira – 2016. 

o “O olhar antropológico por dentro da infância” - Instituto Alana – 2015. 

o “Linguagens e culturas infantis” (Ed. Cortez) – 2013. 
o “O brincar na Educação Infantil: observação, adequação e inclusão” (PNBE, 

Ed. Moderna) – 2013. 
o Guia dos voluntários do Instituto C&A “O direito de Brincar” – 2013. 

o “História do percurso da Sociologia e da Antropologia da Infância” – Revista 

Veras, v. 1, n.2 – 2011. 
o “O brincar no cotidiano da criança” (Ed. Moderna) – 2006. 

o “O desenvolvimento da criança através do brincar” (Ed. Moderna) – 2006. 
o “O universo simbólico da criança – olhares sensíveis para a infância” (Ed. 

Vozes) - 2005. 

o “Dinâmicas criativas – um caminho para a transformação de grupos” (Ed. 
Vozes) - 2004. 

o “O direito de brincar: a brinquedoteca” (Fundação ABRINQ), 1992. 

o "A arte de brincar" (Ed. Scritta – 1ª. Edição) – 1992 e (Ed.Vozes) –desde 
2004. 

- Autora de artigos em revistas e sites especializadas: Carta Fundamental, Revista do  
Sesc, Pátio Educação Infantil, Nova Escola, Revista Criança, Enciclopédia 

internacional  de Educação  Infantil, Revista do Conasens, Mapa da Infância 

Brasileira, Promenino etc. 

- Autora de materiais didáticos para várias instituições: Primeira Infância 

 Melhor/Unesco – RGS; Instituto da Infância – Ifan no Ceará; Instituto 
 Singularidades; Instituto C&A; Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e Canal 

 Futura; Rede Marista de Solidariedade; Rede Nacional Primeira Infância etc. 
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- Tradutora de sites, livros, materiais didáticos e artigos. 

- Revisora da Enciclopédia para o Desenvolvimento da Primeira Infância. 

- Parecerista e avaliadora da Revista Científica e-Curriculum. 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

 

• Membro do Conselho Consultivo Escolas Transformadoras Instituto Alana-Ashoka 

• Membro do GT Participação Infantil e da Rede Nacional Primeira Infância 

• Membro do Conselho Consultivo da Aliança pela Infância – www.aliancapelainfancia.org.br 

• Membro da Rede Nacional Primeira Infância – www.primeirainfancia.org.br 

• Membro do Conselho Consultivo do Projeto Primeira Infância no Estado do Amazonas. 

• Membro do Conselho Editorial da Revista Veras - 

http://iseveracruz.edu.br/revistas/index.php/revistaveras 

• Membro do Comitê Técnico do Prêmio Criança da Fundação Abrinq - www.fundabrinq.org.br 

• Membro do Conselho Consultivo da Juntos com você https://www.juntos.com.vc/ 

• Membro do Conselho Consultivo do Território do Brincar 

http://www.territoriodobrincar.com.br/ 

• Membro do Júri Prix Jeunesse organizado pela COMKIDS – edição 2015 

http://comkids.com.br/prix-jeunesse-iberoamericano/ 

• Membro do Júri do Prêmio Participação Infantil do CECIP  

 

Domínio fluente de espanhol, português, francês e inglês. 

 

 

São Paulo, Junho de 2018 
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	Criadora e coordenadora do Curso de Pós Graduação Lato Sensu ‘A vez e a voz das crianças: a arte de escutar e conhecer narrativas, linguagens e culturas infantis’.

