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Proposta de constituição da Secção temática de Sociologia da Infância 

Assembleia Geral da APS de 18 de outubro de 2018 

 

Exmo. Sr. Professor Doutor João Miguel Teixeira Lopes  

Presidente da Associação Portuguesa de Sociologia (APS) 

No seguimento do X Congresso Português de Sociologia, e em conformidade com o 

artigo 2º do Regulamento das Secções Temáticas e Núcleos Regionais da APS, vimos pela 

presente enviar a proposta de criação da secção temática Sociologia da Infância, a apresentar 

à Assembleia-geral da APS, no dia 18 de outubro de 2018. 

Considerando:  

 A ausência em Portugal de uma instância permanente de comunicação e cooperação entre 

especialistas deste domínio; 

 A pertinência de criar um espaço de investigadores/as interessados/as no estudo das 

crianças e da infância a partir de uma perspetiva sociológica na APS e potenciar, desta 

forma, o encontro regular destes/as investigadores/as no sentido de criar um contexto 

regular de discussão e de garantir o desenvolvimento da produção nacional; 

 A existência de um Research Committee on Sociology of Childhood (RC53) na Associação 

Internacional de Sociologia (ISA); 

 A existência de uma Research Network on Sociology of Children and Childhood na European 

Sociological Association (RN 04) - https://www.europeansociology.org/research-

networks/rn04-sociology-children-and-childhood  

 as redes e ligações internacionais já existentes com diferentes comités/redes/grupos de 

pesquisa, a saber. 

 RN04 da ESA – com presença regular e assídua dos/as investigadores/as 

proponentes desta secção temática, tendo a última mid-term meeting 

decorrido e sido organizada em Lisboa, pelos/as mesmos/as - 

https://aps.pt/pt/symposium-sociology-of-childhood-theorising-childhood-

engaging-with-citizenship-culture-and-context/;  

 APS – membros e sócios/as, com apresentações regulares, em diferentes 

secções temáticas, com enfoque em crianças e Infância; 

 AISLF – Association Internationale des Sociologues de Langue Française, com 

interlocução e participação regular de Manuel Sarmento e Ana Nunes de 

Almeida, no Comité de Recherche 31 – Sociologie de l’Enfance - 

https://www.aislf.org/squelettes/crgt/crgt30.php  

 CREAN – com presença de investigadoras, como Catarina Tomás e Natália 

Fernandes, a última como membro do Steering Committee - http://crean-

network.org/index.php/about-crean/governance/steering-committee  

https://www.europeansociology.org/research-networks/rn04-sociology-children-and-childhood
https://www.europeansociology.org/research-networks/rn04-sociology-children-and-childhood
https://aps.pt/pt/symposium-sociology-of-childhood-theorising-childhood-engaging-with-citizenship-culture-and-context/
https://aps.pt/pt/symposium-sociology-of-childhood-theorising-childhood-engaging-with-citizenship-culture-and-context/
https://www.aislf.org/squelettes/crgt/crgt30.php
http://crean-network.org/index.php/about-crean/governance/steering-committee
http://crean-network.org/index.php/about-crean/governance/steering-committee
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 Comité de Sociologia da Infância na Federação Espanhola de Sociologia 

(http://www.fes-sociologia.com/sociologia-de-la-infancia/comites/45/), desde 

2016, com o qual se mantém contacto regular; do conselho editorial da revista 

Sociedade Y Infancias (https://revistas.ucm.es/index.php/SOCI/ ) fazem parte 

Natália Fernandes e Catarina Tomás. 

 Grupo de Trabalho Pobreza Infantil da EAPN - European Anti Poverty Network 

(Rede Europeia Anti-Pobreza), Portugal, do qual fazem parte Fernando Diogo, 

Gabriela Trevisan e Maria João Leote de Carvalho. 

 Protocolo estabelecido entre a Universidade dos Açores e a UNIRIO 

(Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro) que envolve investigadores 

brasileiros e da Universidade dos Açores interessados no estudo do 

envolvimento das crianças nos processos curriculares, na apropriação 

curricular das culturas infantis e no estudo de metodologias que potenciem a 

participação das crianças na investigação; 

 FCT/CAPES, Convénio FCT/CAPES – 2016/2017, coordenado pelas professoras 

Isabel Menezes (FPCEUP) e Elisabete Macedo (UERJ DEAE/PROPEd/Educação, 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro), integrado por Manuela Ferreira; 

 Grupo de Pesquisa Etnografia e Infância, Universidade Federal de Santa 

Catarina - UFSC (Brasil), coordenado por Manuela Ferreira; 

 El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), do qual faz parte 

Manuela Ferreira; 

 A presença de investigadores proponentes desta seção temática (Manuel 

Sarmento, Maria João Leote de Carvalho, Catarina Tomás e Natália Fernandes) 

no Laboratório Colaborativo “ProChild CoLab Contra a Pobreza e a Exclusão 

Social”, candidatura aprovada pela Fundação para Ciência e Tecnologia em 

julho de 2018 e que representa um novo desafio na articulação efetiva com 

outras áreas do conhecimento científico no território nacional e também em 

ligação a redes internacionais; 

 Programa Crianças e Jovens em Risco e Programa Coesão e Integração Social da 

Fundação Calouste Gulbenkian para a área das crianças e jovens em risco, da 

Fundação Calouste Gulbenkian dos quais Maria João Leote de Carvalho é 

consultora; 

 Conselho Nacional da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção 

das Crianças e Jovens do qual Maria João Leote de Carvalho é conselheira 

cooptada; 

 A extensa lista de publicações – nacionais e internacionais – dos/as investigadores/as 

proponentes, na área em apreciação e existência de projetos nacionais e internacionais em 

que participam, no âmbito da Sociologia da Infância (ver anexo 1 – quadro síntese dos 

investigadores proponentes, cv); 

 O trabalho de orientação de mestrados e doutoramentos por parte dos/as 

proponentes, na área, nomeadamente de estudantes de instituições de ensino superior 

nacionais e estrangeiras; 

 A existência de unidades curriculares de Sociologia da Infância ou de unidades 

curriculares onde os seus pressupostos teórico-metodológicos estão incluídos:  

http://www.fes-sociologia.com/sociologia-de-la-infancia/comites/45/
https://revistas.ucm.es/index.php/SOCI/
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 Sociologia da Infância e Metodologias Qualitativas com Crianças, desde 2004, 

nos mestrados: Infância, Família e Sociedade - temas em educação; Infância, 

Família e Saúde - temas em educação; Infância, Saberes e Profissões; 

Educação, Género e Cidadania; Questões Aprofundadas de Cultura, Inclusão e 

Intervenção Educativa; Questões éticas na pesquisa com crianças e jovens; 

Risco, vulnerabilidade e violência em contextos e grupos de intervenção e 

investigação em educação; Animação de Tempos Livres com crianças; na 

licenciatura em Ciências da Educação: Infância e educação  (optativa) e 

Seminário de iniciação à mediação e à formação, Universidade do Porto. 

 Sociologia da Infância da Juventude e da Velhice (optativa) e Direitos Humanos 

e da Criança (optativa) da Licenciatura em Educação Básica; Questões 

Contemporâneas da Educação de Infância e das Crianças dos 0 aos 6 anos 

(optativa) do Mestrado em Educação Pré- Escolar; Infância, Sociedade e 

Direitos do Mestrado em Intervenção Precoce; Infância, Juventude e Velhice: 

Políticas e Práticas de Intervenção (optativa) do Mestrado em Educação Social 

e Intervenção Comunitária, Escola Superior de Educação de Lisboa; 

 Sociologia da Infância – Pós-graduação em Redes Integradas na Infância, na 

Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti; 

 Da Infância e dos Direitos no Mestrado em Direito das Crianças, Família e 

Sucessões, Escola de Direito da universidade do Minho;  

 Psicossociologia da Infância e da Juventude, Mestrado de Educação e 

Formação, Universidade dos Açores. 

 

 O trabalho de divulgação científica nacional da área, através da organização de 

encontros nacionais sistemáticos 

 (2017-2018) Maria João Leote de Carvalho, em representação do 

CICS.NOVA – Membro da Comissão Organizadora do II Congresso 

Europeu "Uma Justiça Amiga das Crianças. Crianças e Delinquência – 

Fortalecer os Sistemas de Justiça," Fundação Calouste Gulbenkian, 

Lisboa, 24th and 25 May 2018. 

 A criação do Simpósio Luso-brasileiro em Estudos da Criança, desde 2012, pelo 

Instituto de Educação da Universidade do Minho (Natália Fernandes, Manuel Sarmento) e 

pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre (Leni Dornelles, Brasil), e que 

vai na sua quarta edição, com publicação de atas e revistas com conferências com 

participação de diferentes membros proponentes; 

A secção temática Sociologia da Infância pretende assumir-se como um espaço privilegiado 

de encontro e reflexão entre sociólogos/as interessados/a nas temáticas da infância, com 

enfoque particular na especificidade do olhar sobre as crianças, sobre a sua agência, voz e 

participação, e modos específicos de se construírem enquanto grupo social e não apenas 

enquanto sujeitos pertencentes a instituições como a escola, a família, a comunidade, etc.  

A afirmação destas especificidades da infância enquanto grupo geracional não nega, no 

entanto, a necessidade de diálogos interdisciplinares fortes com diferentes áreas do saber – e, 

por consequência, de interação com diferentes secções temáticas já existentes na APS: 

juventude, educação, territórios, desigualdades, família, direito, entre outras. Esta tendência, 
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de resto, segue a dinâmica de diferentes Associações Europeias e Internacionais de Sociologia, 

onde se apresentam, autonomamente comités/redes de pesquisa nas diferentes áreas 

mencionadas (eg, FES, ESA, AISLF, ISA…)  

 

 

 

Objetivos, programa de ação e equipa de coordenação: 

A equipa de coordenação da secção entende serem objetivos prioritários, nesta primeira fase:  

i. Propor a criação da secção;  

ii. Promover a participação dos membros da secção em redes científicas nacionais e 

internacionais;  

iii. Organizar um encontro da Secção Temática, que possa promover a área e o trabalho 

interdisciplinar. 

Com vista a atingir este objetivo, pretende-se levar a cabo as seguintes ações: 

a. Identificar os diferentes interesses dos membros da secção, promover o 

interconhecimento e a partilha de saberes, informações e experiências; 

b. Identificar e mapear os membros da secção relevantes para o desenvolvimento da 

investigação nacional (mailing list e uma newsletter); 

c. Fomentar a criação de redes de investigação; 

d. Promover a participação dos membros da secção em redes científicas internacionais e 

grupos de trabalho congéneres; 

e. Dar visibilidade da investigação nacional produzida no domínio da sociologia da 

infância; 

f. Organização de um encontro anual. 

Nota: As restantes atividades resultarão do plano estratégico da Secção, a definir aquando da 

sua criação. 

Proposta de equipa de coordenação da Secção: 

Catarina Tomás (Instituto Politécnico de Lisboa e CICS.NOVA. FCSH 

NOVA), ctomas@eselx.ipl.pt 

 

Gabriela Trevisan (Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti e CIEC/Universidade do 

Minho), gpt@esepf.pt  

mailto:ctomas@eselx.ipl.pt
mailto:gpt@esepf.pt
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Com os nossos agradecimentos antecipados pelo seguimento que poderá ser dado à 

presente proposta e as nossas cordiais saudações. 

O grupo de proponentes,  

Ana Cristina Palos – Universidade dos Açores 

Ana Nunes de Almeida – Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa 

Catarina Tomás – Instituto Politécnico de Lisboa, Escola Superior de Educação; 

CICS.NOVA.FCSH NOVA 

Fernando Diogo – Universidade dos Açores 

Gabriela Trevisan – Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti; Centro de 

Investigação em Estudos da Criança (CIEC) 

Manuel Sarmento – Instituto de Educação, Universidade do Minho; Centro de Investigação 

em Estudos da Criança (CIEC) 

Manuela Ferreira – Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do 

Porto; Centro de investigação e Intervenções Educativas (CIIE) 

Maria João Leote de Carvalho – CICS.NOVA.FCSH NOVA 

Natália Fernandes – Instituto de Educação da Universidade do Minho (CIEC) 



Quadro síntese dos/as investigadoras | Propostas - Secção Temática de Sociologia da Infância | Associação Portuguesa de Sociologia  
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Nome completo 
Categoria 

profissional 

Centro de 

Investigação 
Áreas principais de investigação CV - link 

Manuel José Jacinto 

Sarmento Pereira  

Professor Associado 

com Agregação 

Universidade do 

Minho/Instituto de 

Educação/CIEC 

Sociologia da Infância; Sociologia da Educação; 

Metodologias de investigação  

https://www.linkedin.com/in/manuel-

sarmento-184a3a93/  

Maria Manuela Martinho 

Ferreira 
Professora Associada CIIE – FPCEUP 

Sociologia da Infância; História Social da Infância, 

metodologias qualitativas de investigação; Educação de 

Infância 

http://orcid.org/0000-0003-4512-1669  

Natália Fernandes Professora Auxiliar 

Universidade do 

Minho/Instituto de 

Educação/CIEC 

Sociologia da Infância; Investigação com crianças; Ética 

na investigação com crianças; Direitos da Criança 

http://uminho.academia.edu/NataliaFer

nandes  

Ana Nunes de Almeida 
Investigadora 

Coordenadora 
ICS – ULisboa Sociologia da Infância; Sociologia da Família  https://orcid.org/0000-0003-3174-3870  

Maria João Fino Leote de 

Carvalho 

Investigadora 

doutorada integrada 

com bolsa de Pós-

Doutoramento da 

FCT 

CICS.NOVA. FCSH 

NOVA 

Sociologia do Direito e da Justiça; Sociologia do 

Desenvolvimento e Mudança social; Sociologia da 

Infância 

https://www.cics.nova.fcsh.unl.pt/resea

rch-groups-1/2-citizenship-work-and-

technology/rights-policy-and-

justice/maria-joao-leote-carvalho  

 

Catarina Almeida Tomás Professora Adjunta 
CICS.NOVA.FCSH 

NOVA 

Sociologia da Infância; Direitos da Criança; Educação de 

Infância; Acolhimento Residencial 

http://www.degois.pt/visualizador/curri

culum.jsp?key=9003425421619912  

Gabriela de Pina Trevisan Professora Adjunta 

Universidade do 

Minho/Instituto de 

Educação/CIEC 

 

Sociologia da Infância; Direitos das Crianças; 

Intervenção Comunitária e Educação  

http://www.degois.pt/visualizador/curri

culum.jsp?key=4762838570174057  

Fernando Jorge Afonso Diogo Professor Auxiliar  CICS.NOVA.UAc 

Pobreza; Pobreza infantil; Rendimento Social de 

Inserção; Trabalho e identidade social entre os pobres; 

juventude e transição para o mundo do trabalho 

 

http://www.degois.pt/visualizador/curri

culum.jsp?key=5014003841144474 

Ana Cristina Palos Professor Auxiliar CICS.NOVA.UAc 

Sociologia da Educação 

Sociologia da Juventude 

Sociologia da Infância 

http://www.degois.pt/visualizador/curri

culum.jsp?key=7049237343821858 

 

https://www.linkedin.com/in/manuel-sarmento-184a3a93/
https://www.linkedin.com/in/manuel-sarmento-184a3a93/
http://orcid.org/0000-0003-4512-1669
http://uminho.academia.edu/NataliaFernandes
http://uminho.academia.edu/NataliaFernandes
https://orcid.org/0000-0003-3174-3870
https://www.cics.nova.fcsh.unl.pt/research-groups-1/2-citizenship-work-and-technology/rights-policy-and-justice/maria-joao-leote-carvalho
https://www.cics.nova.fcsh.unl.pt/research-groups-1/2-citizenship-work-and-technology/rights-policy-and-justice/maria-joao-leote-carvalho
https://www.cics.nova.fcsh.unl.pt/research-groups-1/2-citizenship-work-and-technology/rights-policy-and-justice/maria-joao-leote-carvalho
https://www.cics.nova.fcsh.unl.pt/research-groups-1/2-citizenship-work-and-technology/rights-policy-and-justice/maria-joao-leote-carvalho
http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=9003425421619912
http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=9003425421619912
http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=4762838570174057
http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=4762838570174057
http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=5014003841144474
http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=5014003841144474

