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Crianças e infâncias: 

escuta, música e 

mindfulness 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

CURSO 

MASTER 

 
CORPO DOCENTE 

Profa. Me. TawanaOrlandi Tosta  

Profª. Me. Ketiene Moreira da Silva 

Profª. Me. Erika de Andrade Silva 

Profª. Esp. Evelyn Ignácio  

 

DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA 

Ao vivo e online: 8 horas/aula – 1 encontro sábado – das 8:30 às 

17:30 com uma hora de almoço. Dia 28 de novembro de 2020. 

 

OBJETIVO DO MASTER 

• Conhecer como os conceitos de criança e infância foram construídos 

socialmente ao longo da história, atentando-se para a diversidade na 

existência de diferentes crianças e infâncias.   

• Dialogar sobre as contribuições da Antropologia da Infância, os 

processos de escuta e reflexões da cultura infantil nas brincadeiras de 

bebês e crianças em uma comunidade ribeirinha localizada no Amapá. 

• Conhecer como a música contribui para o desenvolvimento da criança 

com foco na psicomotricidade. 

• Abrir espaço para aprender formas simples de parar, criar mais 

presença e abertura para perceber, comunicar e se relacionar em sala 

de aula. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE OS PROFESSORES 

 

TAWANA ORLANDI TOSTA 

Mestre em educação pelo Programa de Pós-Graduação em 

Educação da UFSCar (São Carlos). Participou da linha de 

pesquisa "Formação de professores, novas tecnologias e 

outros agentes educacionais". Graduada em Pedagogia 

com habilitação em Gestão Escolar pela Faculdade de 

Filosofia e Ciências (UNESP) de Marília. Professora na rede 

municipal em Ribeirão Preto há mais de dez anos. 

Atualmente, além de professora de educação infantil é 

professora e coordenadora local da Pós-graduação em Educação Infantil pelo 

Instituto Brasileiro de Formação de Educadores (IBFE). 

 

KETIENE MOREIRA DA SILVA  

Mestra em Educação e Pedagoga pela Universidade de São 

Carlos, Especialista em Tecnologia, Formação de Professores e 

Sociedade pela Universidade Federal de Itajubá. Professora de 

Educação Infantil na Prefeitura Municipal de São Paulo. 

Membros grupos de pesquisa: Infância e Diferença (USP), 

Bebê e Educação (UNICAMP), Educação Infantil e Pequena Infância em Contexto 

EdiPIC/ UFSCar). 

 

 

 

 

 

 

 TÓPICOS ABORDADOS  

1 Crianças e infâncias  

2 Antropologia, escuta e cultura infantil  

3 Música, psicomotricidade e expressão  

4 Mindfulness, presença e conexão empática  



  

ERIKA DE ANDRADE SILVA 

Licenciada em Música e especialista em Musicoterapia pela 

Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP, mestre em 

Educação pela Universidade Federal de São Carlos - UFSCAR e 

doutoranda em Promoção da Saúde pela Universidade de 

Franca - UNIFRAN. Docente e coordenadora de curso na 

educação superior desde 2008 e professora de música da 

escola Waldorf João Guimarães Rosa no ensino fundamental e 

médio. Tem formação no curso Antropomúsica pelo instituto 

Ouvir Ativo: música e desenvolvimento humano. Concluiu o curso de Habilidades 

para a vida pela fundação EDEX, Universidade de Girona (Espanha). Pianista, 

cantora e regente. 

 

 

EVELYN IGNACIO CAMILO 

Instrutora de Mindfulness pelo MTI – Mindfulness Trainings 

International e membro da Associação Brasileira de 

Mindfulness – Abramind. Consteladora Sistêmica. 

Especialista em Consultoria de Carreira pela FIA/Usp. Pós 

graduada em Gestão de Pessoas. Atuou por mais de 8 anos 

na àrea de Recursos Humanos do Magazine Luiza. Hoje atua como terapeuta 

sistêmica e facilitadora de programas de desenvolvimento individual e de grupos 

com os temas: autoconhecimento, mindfulness, habilidades socioemocionais e 

comunicação não-violenta. É também professora convidada da pós-graduação no 

Instituto Brasileiro de Formação de Educadores (IBFE) com a disciplina 

Planejamento de Carreira. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


