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Introdução 
 

O trabalho aqui apresentado é a descrição do projecto de investigação participativa 

realizado com um grupo de crianças do 2º ano do agrupamento de escolas do Barco. 

As preocupações teóricas e sociais que motivaram a realização deste projecto estão 

inteiramente ligadas aos direitos de participação das crianças, à condição social da infância, 

a criança como sujeito activo de direitos e a criança cidadã, não esquecendo a importância 

da Convenção dos Direitos das Crianças em relação a estas preocupações. 

Num primeiro momento apresentamos um enquadramento teórico destas temáticas 

que nos propusemos trabalhar, reflectindo e fundamentando a importância das mesmas. 

Este foi um trabalho de intensa descoberta e muito enriquecedor, pois mesmo sendo a 

formação de base da investigadora a educação de infância, esta preocupação e a 

importância do valor que devemos dar à participação infantil foi crescendo e tomando 

forma ao longo do primeiro ano de mestrado, levando mesmo várias vezes a investigadora 

a pensar na sua própria forma de ser e de agir com as crianças. 

Num segundo momento apresentamos a metodologia por nós utilizada. Com este 

trabalho pretendemos promover a construção de uma imagem da criança como actor social 

através dos seus olhares e das suas vozes sobre a sua mundividência. Considerando que as 

crianças são actores sociais com competências para desenvolver acções com sentido, a 

nossa investigação caracterizou-se por uma investigação participativa com e da infância, 

baseada num paradigma interpretativo que visava compreender e interpretar o sentido das 

acções e interacções dos actores enquanto sujeitos activos da sociedade. Para isso foram 

privilegiadas determinadas técnicas qualitativas de investigação. 

Na fase seguinte do nosso trabalho apresentamos uma caracterização da freguesia do 

Barco, local onde se realizou o projecto, bem como do grupo participante com o qual 

trabalhamos. Incluímos também nesta parte a forma como procedemos para entrar no 

terreno de investigação e como negociamos essa entrada, quer com os adultos facilitadores, 

quer com as crianças protagonistas. 

Por último, fazemos a apresentação e discussão do nosso projecto, que se caracteriza 

como um processo emergente das interacções com e entre as crianças. 

Contamos que este trabalho seja como um “rastilho” para novos desafios e apostas de 

investigação e de intervenção que valorizem a voz da criança e onde o seu estatuto de 

cidadã participante seja reconhecido. 



4 

CAPÍTULO I – Enquadramento Teórico 
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1      Conceito de Infância 

 
Antigamente defendia-se que ser criança era ser adulto em miniatura. E hoje que 

concepção temos? 

Como refere Philipe Ariès (1988), foi preciso muito tempo para que o sentimento que 

reconhecesse a especificidade da infância passasse a ser dominante. Só a partir do século 

XVII os adultos começaram a modificar a sua concepção sobre a Infância, passando a dar-

lhe uma nova atenção. 

Com efeito “(...) a infância aparece então como um período efémero e secundário”: 

(Mendonça, 1994:24). A criança era constantemente considerada como inferior, como um 

ser que ainda não adquiriu as capacidades que supostamente o adulto terá. A criança era 

muitas vezes negligenciada, passando horas e horas sem que ninguém lhe desse atenção e 

tratasse dela. Por outro lado, a criança ingressava muito mais cedo no mundo do trabalho, 

trabalhando tanto ou mais que determinados adultos. Usualmente eram vestidas como 

pequenos homenzinhos que acompanhavam os mais velhos nos seus passatempos. As 

crianças “(...) eram tratadas simplesmente como pequenos adultos, e não se considera que 

precisem de qualquer protecção ou educação especial.” (Tucker, 1979:20). 

Aos poucos começa-se a dar mais importância à criança e ao seu papel na sociedade. 

Segundo Ariès (1988:312) “ (...) a criança passa a ser um elemento indispensável da vida 

quotidiana, os pais preocupam-se com a sua educação, a sua carreira, o seu futuro.”. Este 

reconhecimento processou-se lentamente e para isso foi necessário uma mudança das 

mentalidades até então existentes. Aos poucos a criança passa a ocupar um lugar de 

destaque no seio da vida familiar, o que acontece a partir dos finais século XVII, altura em 

que “(...) a importância dada à educação era cada vez maior e por isso aprofundava as 

diferenças de conhecimentos e de capacidade entre adultos educados e seus filhos.” 

(Tucker, 1979:21). Porém esta evolução não era extensível a todas as famílias, fazendo-se 

sentir, quase exclusivamente, naquelas com níveis socioeconómicos mais elevados. Nos 

finais do século XVIII, as mulheres mais pobres, principalmente as que viviam na cidade, 

continuaram a precisar de deixar os seus filhos a estranhos enquanto iam trabalhar. Esta 

situação vem-se a agravar com o início da Revolução Industrial, na medida em que houve 

uma grande mobilização de mão-de-obra feminina. A partir daqui tornou-se urgente pensar 

na guarda das crianças mais pequenas, surgindo assim as primeiras instituições. Estas 
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visavam “ (...) assegurar a guarda das crianças das famílias mais pobres, tentando 

responder às necessidades sociais e económicas mais urgentes.” Implicando “(...) também 

algumas alterações nos hábitos de vida tradicionais.” (Cardona, 1997:26).  

A educação de infância tornou-se assim uma preocupação não só dos pedagogos, mas 

também dos políticos, “(...) o reconhecimento da educação de infância começou-se a 

desenvolver como debate público.” (Cardona, 1997:26). E aos poucos a preocupação pela 

educação de infância e a importância desta foram sendo cada vez maiores. 

Ao longo da história houve diferentes modos de olhar a infância e diferentes formas 

de convivência entre gerações. O século XX teve a honra de ser considerado “(...)«o século 

da criança». Desde que as ciências biológicas, psicológicas e sociológicas reconheceram a 

verdadeira riqueza da natureza infantil, a sociedade contemporânea reconheceu a criança 

como pessoa.” (Mialaret, 1976:9) 

O desenvolvimento de uma criança é um processo de autoconquista, de constante 

ultrapassagem de si mesmo, que permite a cada um tornar-se ele próprio. A criança é “(...) 

um ser com uma energia e um dinamismo próprios, que age a partir de interesses 

concretos(...).” (Mendonça, 1994:24). 

Os pais, os educadores, a sociedade em geral podem criar condições humanas e 

materiais que permitam que o desenvolvimento aconteça, mas só a criança pode realizar a 

sua tarefa de conseguir crescer, ninguém a pode substituir! Uma criança é um ser com 

vontade própria, com iniciativa. Segundo o Ministério da Educação (1997:15) “Admitir 

que a criança desempenha um papel activo na construção do seu desenvolvimento e 

aprendizagem, supõe encará-la como sujeito e não como objecto do processo educativo.”   

O adulto terá de prestar atenção à forma como educa a criança de modo a que não a 

superproteja nem a veja como um ser frágil para não lhe diminuir as suas possibilidades de 

experienciar situações novas, de conhecer fracassos e vitórias, de ganhar independência 

afectiva, de acreditar em si própria e nas suas possibilidades.  

Na actualidade a criança já não é vista como um adulto em miniatura, um adulto com 

menos saber, com menos poder, menos possibilidades intelectuais, afectivas e motoras para 

resolver os seus problemas. Do ponto de vista conceptual a infância é respeitada enquanto 

etapa diferente da vida adulta, com necessidades diferentes, com desejos diferentes e com 

valores diferentes. A criança “(...) é um ser com capacidades, necessidades e talentos em 

interacção dinâmica única e específica, que fala e age à sua maneira, com um ritmo 
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próprio, a seu gosto afrontando os desafios à sua medida, vive o momento presente do aqui 

e agora da situação de acordo com o que lhe é característico ou único.” (Mendonça, 

1994:25). 

Na concepção de infância por nós defendida reconhecemos nas crianças os seus 

poderes de realização, de decisão, de escolha, que lhe permitem viver o seu desejo de ser 

grande e de crescer. Defendemos uma concepção de criança que a reconheça como uma 

individualidade própria e diferente. Sem a abandonar a si própria, abafando-a na sua 

própria infância, mas também sem a trazer para a nossa forma de ver, pensar, sentir, 

devemos permitir que essas diferenças se manifestem nos seus desejos, nos seus valores, 

interesses e nas suas necessidades. 

Respeitar as diferenças é dar às crianças espaço físico e afectivo para que se 

manifestem, é dar-lhe tempo para que se encontrem formas que facilitem a sua expressão.  

 

 

 

2      Criança como sujeito activo de direitos 
 

De há uns anos a esta parte tem-se vindo a assistir ao surgimento e consolidação de 

uma área científica preocupada com a valorização da categoria social da infância como 

válida em si mesma para a produção de conhecimento social, bem como o surgimento e 

consolidação de novas perspectivas acerca da imagem da criança como sujeito de direitos, 

entre os quais o reconhecimento da criança como sujeito de direitos de participação. 

Tanto sociólogos da infância como os defensores dos direitos da criança consideram 

a criança como um actor social e a infância como um grupo social, com singularidades 

próprias das quais decorrem também direitos específicos e não meramente como sujeitos 

indiferenciadamente subordinados à ordem social dos adultos. Para além disso privilegiam 

um enfoque na acção das crianças, considerando-as como actores sociais na construção dos 

seus mundos sociais, privilegiando também uma imagem renovada da infância activa e 

com voz. Sendo assim, a sociologia da infância pode ser considerada como a mais 

poderosa aliada do movimento dos direitos da criança. Por outro lado, os decisores sociais 

ao defenderem um conjunto de direitos políticos para as crianças sustentam a possibilidade 

de concretização da acção e participação das crianças. 
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Assim sendo, a sociologia da infância rejeita a perspectiva de considerar as crianças 

como objecto do trabalho dos adultos, para as considerar como actores competentes dando 

a sua própria contribuição. As crianças deverão, assim, ser encaradas como agentes que 

também influenciam as estruturas que enformam as suas vidas. Por outro lado, as 

representações sociais das crianças acerca dos assuntos que lhes dizem respeito devem ser 

consideradas como relevantes para a construção e implementação das políticas sociais. 

Ter em atenção o ponto de vista das crianças tem acima de tudo uma implicação 

pragmática para o exercício efectivo dos seus direitos, na medida em que a caracterização 

objectiva das suas condições de vida levam à definição de estratégias mais adequadas às 

suas necessidades e por isso leva a um exercício dos direitos à medida de cada criança.  

De acordo com Fernandes  

  

“A consideração das crianças enquadradas numa categoria social – a 

infância –, e não somente em termos individuais, leva-nos a reflectir 

acerca dos seus direitos numa dimensão colectiva, que na nossa opinião é 

um aspecto decisivo para a reivindicação de novas possibilidades de 

entender as crianças, os seus problemas e a forma como a sociedade se 

deverá organizar para dar conta das reivindicações deste grupo 

geracional” (2005:106). 

 

A sociologia da infância tem vindo a contribuir significativamente para a 

consolidação da imagem da criança como sujeito de direitos, por ter chamado a atenção 

para a necessidade da participação das crianças na nossa sociedade. A situação incipiente 

do estatuto social, económico e político da criança acaba por influenciar de uma forma 

negativa a consolidação da cidadania infantil e a capacidade das crianças participarem 

activamente como elementos da sociedade. De acordo com Roche (1999), é comum 

identificar-se a infância e as crianças, com incapacidade, com a inexistência de uma 

racionalidade completa, submetidas às normas estabelecidas. Como ainda não tem uma 

significativa experiência de vida considera-se que não sabem o que é melhor para elas, que 

têm falta de sabedoria. Considera-se que a infância é um período onde os indivíduos 

necessitam de protecção, pois sabem menos e têm menos maturidade e força relativamente 

aos adultos. A infância é vista como uma minoria de certo modo alienada pelos adultos nas 
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suas capacidades para usufruir dos atributos plenos da cidadania social. É compreendida 

dentro de parâmetros de um estatuto minoritário. Face aos adultos existe uma relação de 

poder desigual (Mayall, 2002). Com efeito até mesmo quando as crianças são consideradas, 

pelos adultos, como participantes, como tendo o direito a ser consultadas sobre as decisões 

que são tomadas em relação a elas, a menoridade e o paternalismo subsistem, continuando 

esta dimensão a estar profundamente dependente de mudanças significativas nas relações 

de poder entre crianças e adultos (Tomás, 2000). 

É, pois, a imagem da criança como um objecto regulado pelo poder do adulto, muitas 

vezes sem limites, que inviabiliza a possibilidade de emergência de qualquer tentativa de 

atribuição de direitos às crianças (Fernandes, 2005). 

 Várias investigações demonstram que até ao século XVI o estatuto da criança dentro 

do seu núcleo familiar estava quase invariavelmente ligado ao poder sem limite dos pais 

sobre os filhos, os quais eram ignorados, abandonados, abusados, vendidos e mutilados. 

Além disso, as crianças não estavam separadas dos adultos como categoria social. 

É a partir do século XVI que se iniciam as mudanças mais significativas para a 

alteração da posição e do estatuto da criança em relação ao adulto. Durante os séculos 

XVII e XVIII foram-se fortalecendo atitudes associadas à sobrevivência, protecção e 

educação das crianças que começaram a permitir delinear um espaço social especial 

destinado para as mesmas, no qual é possível salvaguardar algumas das suas necessidade e 

direitos.  

Nos últimos 200 anos o estatuto pessoal da criança altera-se, ou seja, Landsdown 

(1994, cit in Fernandes, 2005:27) refere que “(…) reconheceu-se que os direitos dos pais 

sobre as crianças não são invioláveis e que o Estado tem direito a intervir para proteger as 

crianças”. Por outro lado, reconheceu-se que os pais não têm, por si só, responsabilidade 

das suas crianças, pois cabe ao Estado um papel importante de apoio às famílias. 

No século XIX assistiu-se claramente à separação das crianças relativamente aos 

adultos, como uma categoria social especialmente vulnerável, com necessidades de 

protecção, gerando uma nova consciência colectiva acerca da realidade e valor da infância. 

Para isso contribuíram as diversas ciências que se foram organizando, como é o caso da 

pedagogia, a psicologia e a medicina infantil. 

Ferreira (2000:10) refere que “(…) se outro sentido é permitido à expressão, o século 

XX é o século da criança, deve-se ao “corpus” de conhecimento construído, principalmente 



10 

por médicos, psicólogos, psicanalistas e outros cientistas sociais que através de estudos 

sistemáticos a elegeram como objecto a observar e descobrir.” 

Outro contributo muito importante para a construção social da consciência colectiva 

acerca da infância foi a obra de Ellen Key “O Século da Criança” (1900). Ellen Key, 

extremamente influenciada por Rousseau, era defensora de uma igualdade entre os direitos 

das crianças e os dos seus pais e influenciou o debate do Movimento da Escola Nova com 

as suas duras críticas à forma tradicional de funcionamento da escola, que ela considerava 

um local onde se matava o espírito das crianças. Ela desenvolveu a ideia de uma nova 

escola, que realmente preparasse as crianças para a vida, adaptando-se ao seu mundo real e 

criando experiências de aprendizagem através da sua própria acção. Ellen Key, juntamente 

com outros pedagogos representava o Movimento Internacional de Reforma da Pedagogia, 

defendendo a importância de atender às necessidades da criança, à socialização e à 

aprendizagem através da acção. 

No início do século XX a ideia de considerar uma estreita ligação entre o 

investimento social na infância com a qualidade da sociedade futura começa a acentuar-se. 

E é a partir daqui que se inicia o percurso de construção de direitos para a infância. 

Em 1919, após a 1ª Guerra Mundial, foi criado pela Sociedade das Nações o Comité 

de Protecção à Infância, o qual se apresentou como um dos primeiros mecanismos de 

questionamento do poder dos Estados sobre as crianças. Dois anos mais tarde, em 1921, foi 

constituída a Associação Internacional para a Protecção da Infância. 

Eglantine Jebb, fundadora da “Save the Children”, foi quem iniciou o movimento de 

defesa dos direitos das crianças. Partindo da ideia de que os custos das guerras dos adultos 

acabavam por ser pagos pelas crianças, sendo mesmo presa e acusada de obscenidade por 

distribuir fotografias de crianças vítimas da guerra, e com isto gerou uma onda de 

solidariedade de onde se iniciou o movimento de defesa dos direitos da criança. 

Em 1923, Eglantine Jebb formula em conjunto com a União Internacional de Auxílio 

à Criança a Declaração de Genebra sobre os Direitos da Criança, conhecida por Declaração 

de Genebra, sendo este um momento histórico para o percurso de construção e 

consolidação da ideia da criança como sujeito de direitos. 

Em 1946, é criado o Fundo das Nações Unidas para a Infância ou UNICEF, tendo 

como objectivo fundamental melhorar a vida das crianças e agir no sentido de lhes 

providenciar serviços de saúde, educação, nutrição e bem-estar, ou seja trabalhar em defesa 
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dos direitos da criança. 

Porém, só em 1957, depois de muitos esforços, é que se voltou a trabalhar no 

projecto de uma nova Declaração dos Direitos da Criança e, sendo assim, após 25 sessões 

de trabalho da Terceira Comissão da Assembleia das Nações Unidas a Declaração 

Universal dos Direitos da Criança foi adoptada por unanimidade em 1959 pelos 78 Estados 

membros da ONU. De acordo com Monteiro (2002:98) este foi “(…) um documento 

revolucionário na altura. A causa das crianças conquistou a opinião pública e 

internacionalizou-se.” 

Sem dúvida que um dos contributos mais significativos da Declaração foi a 

construção da ideia da criança como sujeito do direito internacional e como sujeito de 

direitos civis. É através deste documento que pela primeira vez se afirma que a criança tem 

direito a um nome, a uma nacionalidade. 

Mais tarde, nos anos 70, começou-se a sentir a necessidade de acrescentar novas 

dimensões e direitos que se ajustassem ou fossem mais compatíveis com as realidades 

sociais emergentes. O direito da criança a tomar decisões e a ter voz activa nos assuntos 

que lhe dizem respeito eram aspectos a ter em conta, bem como o reconhecimento de que 

os direitos da criança nem sempre coincidem com os dos seus pais, aspecto que não tinha 

sido considerado nas duas cartas anteriores.  

1979 foi o Ano Internacional da Criança e foi também o ano em que o governo da 

Polónia propôs uma Convenção dos Direitos da Criança que tinha como lema o melhor 

interesse da criança. Esta Convenção só viria a concretizar-se no final de 1989. 

Com efeito a Convenção dos Direitos da Criança (CDC) é um documento resultante 

de prolongadas negociações, devido à complexidade levantada pelas diferenças culturais e 

religiosas de alguns assuntos. Assim, torna-se muito complexa a elaboração de um 

documento universal de direitos da criança, que tenha em consideração as múltiplas faces 

que a infância assume ao nível global. 

A CDC representa, sem dúvida, um momento de viragem na compreensão dos 

direitos da criança. É um documento que reconhece a individualidade e personalidade de 

cada criança, sendo salvaguardada quer a sua protecção, quer a sua liberdade. Considera as 

crianças como seres humanos detentores de direitos e ultrapassa a ideia das crianças como 

objectos das políticas assistencialistas que acentuam a sua vulnerabilidade. 

A CDC considera os princípios de orientação baseados no principio da igualdade e da 
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não discriminação. Encara como condições básicas para que as crianças possam exercer os 

seus direitos, a participação das crianças, as condições de acesso destas à informação 

apropriada bem como à liberdade de crenças e opiniões (Fernandes, 2005). 

Sendo este documento uma Convenção tem implicações nas obrigações dos Estados 

que a ratificaram, pretendendo-se com isto que os princípios da CDC tenham um maior 

impacto nos quotidianos das crianças de tais Estados. Assim, como instrumento regulador 

da efectiva implementação dos princípios e disposições da CDC surge o Comité dos 

Direitos da Criança.   

 

 

2.1     A Convenção dos Direitos da Criança e os Direitos de 
Participação 

 
Um documento de primazia para a legitimação da ideia de participação das crianças e 

para a sua inscrição nos discursos sociais e científicos sobre a infância é, sem dúvida, a 

Convenção sobre os Direitos das Crianças. A CDC é também um meio imprescindível para 

ultrapassar as contingências decorrentes da negatividade da infância, pois as crianças 

foram e continuam a ser consideradas pela sua negatividade constituinte (Sarmento, 2004) 

e não como actores sociais. 

A infância é um caso paradigmático de como se constrói uma identidade sobre a 

condição da norma de não-cidadão, aquilo que Casas (1992) citado por Tomás (2007) 

denomina pelos ainda-não, ou seja, a idade do não-adulto, da não-fala, da não-razão, do 

não-trabalho e da não-infância (Sarmento cit in Tomás, 2007). 

Com efeito, a emoção associada à prática com crianças leva-nos, em algumas 

situações, a escolher atitudes e discursos que as identificam como uma realidade abstracta 

formada por objectos de pertença, indivíduos que ainda são incapazes, dependentes de 

normas estabelecidas e alienados nas suas capacidades para usufruir dos atributos de 

cidadania. A infância é ainda perspectivada dentro de parâmetros de um estatuto 

minoritário, como um período etário onde os indivíduos necessitam de protecção porque 

sabem menos, tem menos força, menos maturidade e menos experiência, em comparação 

com os adultos. A protecção implica provisão que, por sua vez, implica relações de poder 

desiguais (Tomás, 2007). 
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Por conseguinte, a CDC teve um alcance e um impacto muito grande a nível ético, 

cultural e político. Por um lado, levou à estruturação de novas práticas com as crianças 

onde a sua voz e acção são valorizadas. Porém, ainda persistem os paradoxos no exercício 

da cidadania das crianças. 

São notórias as dificuldades de reconhecimento da criança como actor social e como 

sujeito de direitos, nomeadamente direitos de participação, e isto leva invariavelmente a 

práticas e discursos que acentuam a necessidade de protecção e controlo, incompetência e 

irracionalidade da criança. E, neste sentido, torna-se difícil a afirmação dos direitos da 

criança, nomeadamente os direitos de participação, que são a grande inovação da CDC. 

É importante que se considere as crianças como actores competentes para a ascensão 

da mudança social no seu dia-a-dia e neste sentido é necessário que se considerem também 

as questões estruturais e de poder. Quer na família, quer na escola, a relação de poder é 

afecta aos adultos e as crianças acabam por não ter condições de exercer os seus direitos de 

participação. É extremamente visível a dominação e o controlo sobre o tempo, horas de 

alimentação, ocupação dos espaços, escolha do vestuário e até mesmo nos modos de 

interacção social das crianças. 

 

 

2.2     O acesso ao exercício da cidadania 
 

Como temos vindo a analisar, a infância tem sido considerada pela sociologia da 

infância como uma construção social e compreende as crianças como actores sociais 

plenos, competentes, activos e com voz. Porém, persistem as fórmulas tradicionais e 

princípios clássicos que delimitam a cidadania à idade adulta. 

 

“Ao mesmo tempo, subliminarmente, emergem conceitos 

reinterpretativos da cidadania que a submetem a concepções neo-

conservadoras, autoritárias e disciplinadoras, ao reduzir a ideia de 

participação pública à submissão aos deveres de convergência com a 

norma social. Não é, porém, possível considerar o debate da cidadania, 

sem o enquadrar nas novas formas de organização social e familiar, as 

alterações na estrutura das desigualdades sociais, as alterações nas 
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relações de género, nas relações intergeracionais e mesmo nas relações 

entre pares. Estas novas marcas contribuem para uma enorme diversidade 

de viver em sociedade, o que implica a redefinição de novos papéis, 

novos espaços e novas vozes no exercício da cidadania” (Sarmento et al, 

2004:1). 

 

De acordo com as opiniões críticas de alguns estudiosos o conceito de cidadania tem 

deixado de fora uma complexa heterogeneidade de grupos sociais que reivindicam direitos 

iguais, a determinadas categorias sociais, para os seus grupos, não sendo de estranhar que a 

infância se encontre de fora de tais categorias sociais, e sendo a idade o primordial factor 

de inibição no acesso ao exercício da sua cidadania. Para além disso, a permanência de 

inúmeros paradigmas ligados à infância como é o caso do controlo, protecção e 

perigosidade agravam ainda mais esta situação, pois constituem um conjunto de 

competências que os adultos consideram necessárias para o exercício da cidadania.  

Em opção, damos força a uma concepção de cidadania activa e crítica que forma as 

crianças e jovens como agentes sociais indispensáveis e participativos na sociedade, 

incluindo não só o reconhecimento formal de direitos mas também as condições do seu 

exercício através de uma absoluta participação e de um autêntico protagonismo, em todas 

as esferas da vida social. A participação apresenta-se, então, como condição perfeita para 

tornar efectivo o discurso que promove direitos para a infância e, portanto, a promoção dos 

direitos de participação, nas suas várias dimensões – política, económica e simbólica – 

assume-se como imperativo da cidadania da infância (Sarmento, 2004). 

E, sendo assim, é no domínio do exercício real de direitos de participação social que 

a questão da cidadania deve ser colocada. Este é um ponto que não é deixado ao acaso pela 

CDC (artigos 12º, 13º, 14º, 15º, 17º). Porém as condições sociais, estruturais e simbólicas 

da cidadania estão muito longe de estarem reunidas. 

Um ponto essencial no reconhecimento da competência social das crianças é, sem 

dúvida, a construção dos direitos participativos nos seus contextos de acção (Sarmento, 

2004). Sendo assim, no interior das instituições deve-se ouvir a voz das crianças não só 

como um princípio metodológico da acção dos adultos, mas também, uma condição 

política, pela qual se alcança um diálogo entre gerações de partilha de poderes. Esta 

partilha que precisa de chegar a soluções que levem a ultrapassar os mecanismos formais 
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de decisão de forma a adequar-se a uma participação das crianças de acordo com os seus 

diferentes grupos etários. 

Concluindo, “a cidadania organizacional configura-se como elemento determinante 

para a viabilização da participação das crianças como núcleo dos direitos sociais.” 

(Sarmento et al, 2004:3). 

 

3      A Participação Infantil     

 
Como temos vindo a verificar ao longo do nosso estudo o conceito de participação 

infantil que vigorou até aos anos 90 do século XX tinha uma focalização essencialmente 

adulta e por isso mesmo uma intervenção que se fazia de cima para baixo, ou seja, de 

adulto para criança. 

Contudo, a CDC deu força às organizações governamentais e não governamentais 

para considerarem a participação das crianças. Pois, a sua participação sempre existiu, quer 

em casa, na escola, no trabalho e até mesmo nas guerras, não sendo porém uma 

participação visível, mas apenas aceite como uma obrigação das crianças. Ou seja, 

podemos dizer que as crianças foram de certa forma tematizadas, como já referimos 

anteriormente, a partir de uma negatividade constituinte (Sarmento, 2004) o que se 

mostrou mais tarde em práticas de governação, em políticas públicas, na identidade e 

representações das crianças como grupo social. Estes são aspectos que fazem parte de 

concepções de infância que a consideram como sendo uma questão que se gere unicamente 

no interior da família. São concepções que variam entre liberais e familialistas (Tomás, 

2007) e espelham políticas proteccionistas, caracterizadas pela ausência da participação da 

criança, ou seja, subordinação desta e predominância do poder do adulto, para além da 

existência da manipulação das crianças e da infância em si para atingir determinados fins. 

Como refere Tomás (2007:47) “ Só recentemente surgiu o paradigma da participação 

cidadã e da participação das crianças, que defende que a criança tem e pode expressar 

diferentes concepções, necessidades e aspirações relativamente aos adultos.” 

     Quando se fala em participação considera-se como um processo fundamental do sistema 

democrático. De acordo com o Banco Mundial a participação é um processo através do 

qual as partes envolvidas e interessadas partilham e influenciam o controlo do 

desenvolvimento de iniciativas, decisões e recursos que os afectam, até às perspectivas de 
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desenvolvimento participativo. Porém, as perspectivas participativas para o 

desenvolvimento são justificadas pelo Banco Mundial em termos de sustentabilidade, 

relevância e empowerment (Tomás, 2007). 

O processo de participação e nomeadamente a participação infantil provocam um 

conjunto de importantes debates, sobre a democracia, globalização, a cidadania e as 

imagens, concepções e paradigmas vigentes sobre as crianças e a infância.  

 

“Participar significa influir directamente nas decisões e no processo em 

que a negociação entre adultos e crianças é fundamental, um processo que 

possa integrar tanto as divergências como as convergências relativamente 

aos objectivos pretendidos e que resultam num processo híbrido.” (Tomás, 

2007:47). 

 

“A participação é um princípio básico dos direitos humanos em geral e 

dos direitos das crianças em particular. E, como princípio básico, sustenta 

também um outro conjunto de direitos inalienáveis em todo este processo: 

é o caso dos direitos de reunião, dos direitos de associação e dos direitos 

políticos. A participação implica também alguns valores fundamentais 

como a liberdade, a igualdade e a solidariedade entre os indivíduos.” 

(Manual da Amnistia Internacional, 1995 cit in Soares, 2005:117). 

 

A Convenção dos Direitos da Criança através do seu artigo 12º, bem como os 

instrumentos jurídicos e a legislação que se refere às crianças, independentemente das suas 

limitações, é uma marca da capacidade que as crianças têm de serem titulares de direitos e 

do reconhecimento da sua capacidade de participação. Por conseguinte, a participação é 

um princípio básico dos direitos da criança. 

Para o Comité dos Direitos da Criança, a participação infantil é um princípio 

fundamental para assegurar o cumprimento dos direitos que as crianças possuem. E, sendo 

assim torna-se necessário assumir novas formas de reflexão sobre a infância e sobre o 

papel das crianças na sociedade. Porém, até que ponto a sociedade adulta estará preparada 

para reconhecer a criança como sujeito de direitos e perceber que as crianças conquistaram 

também o direito de usufruir da dimensão de cidadãos activos e participativos na 
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sociedade à qual pertencem? 

Não se consegue reunir consenso entre as modalidades de participação das crianças e 

respectiva visibilidade e, sendo assim, a grande interrogação coloca-se em sabermos como 

é que poderemos, ao mesmo tempo, reclamar competências, espaço de acção e intervenção 

das crianças no exercício dos seus direitos e, por outro lado, enfatizar o quanto necessitam 

da protecção adulta dependendo do seu grau de vulnerabilidade e dependência. 

Concordamos com Tomás (2007) quando refere que muitas vezes as crianças 

participam em processos e actividades que são descaracterizados ou por via de integração 

noutras actividades e propósitos por parte dos adultos ou por outro lado por via da 

cooptação, sem esquecer que várias vezes os processos participativos são “(…) apenas 

ritualísticos, manipuladores e prejudiciais  para as crianças.” (Tomás, 2007:49). E é aqui, 

precisamente, que se assiste à ambiguidade e vulnerabilidade da participação das crianças, 

ou seja na sua agregação pelos adultos. 

Em relação a esta questão parece-nos oportuno apresentar a contribuição de alguns 

teóricos da participação infantil que, de alguma forma, pretendem avaliar a genuidade e 

intensidade da participação das crianças. São muitas as possibilidades e escalas da 

participação das crianças e são múltiplas as teorias sobre a sua participação. 

Roger Hart (1992) é um dos principais teóricos da participação infantil e 

nomeadamente através da metáfora da Escada da Participação, influenciada pela tipologia 

estabelecida por Sherry Arnstein (1979), ele tem influenciado a maioria das reflexões 

nesta área. 

O autor identifica vários níveis ou etapas de participação das crianças Nos três 

degraus de baixo encontram-se as etapas de não participação, são elas: a manipulação, 

decoração e tokenismo (simbolismo). Sendo assim, no degrau da manipulação as crianças 

são apresentadas como inspiradoras de determinadas iniciativas, porém não tiveram direito 

a qualquer tipo de informação que lhes permitisse compreender os objectivos das causas 

em que os adultos as envolveram e o porquê da sua participação. Como o objectivo é 

comover ou alertar os destinatários destas acções sendo as crianças simplesmente objectos 

de manipulação. O segundo degrau corresponde à decoração, em que mais uma vez as 

crianças continuam a ser usadas, porém estas passam a ser apenas figuras decorativas, ou 

seja deixaram de ser dinamizadoras. Por fim no 3º degrau da não participação encontra-se 

o tokenismo, que se caracteriza pelo facto das crianças aparentemente terem voz no 
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processo, no entanto, a sua liberdade na escolha do tema que lhes é entregue, o estilo de 

comunicação que utilizam e a possibilidade de emitirem as suas próprias opiniões não 

passa praticamente de uma ilusão. Nos degraus que se seguem já se encontram as etapas 

de participação das crianças. 

Sendo assim, no primeiro degrau temos a delegação com informação que se 

caracteriza pelo facto da criança ter um papel significativo, apesar de não ser ainda muito 

interventivo, ou seja, a criança está informada, compreende os objectivos do projecto em 

que está envolvida e é sabedora de quem toma as decisões e o porquê dessas decisões. No 

segundo degrau temos a consulta e informação. Aqui as crianças são consultadas e 

informadas sobre um projecto que é idealizado, desenhado e dirigido por adultos, no 

entanto é um processo em que as opiniões das crianças são tidas em conta e tratadas com 

seriedade. O terceiro degrau consiste em a iniciativa partir do adulto partilhando decisões 

com a criança. Neste degrau tanto adultos como crianças têm um papel activo no 

desenvolvimento do processo. Por fim no quarto degrau temos o processo iniciado e 

dirigido pelas crianças, isto é o que acontece no topo da escada de participação proposta 

por Hart. É neste patamar que o processo é iniciado pelas crianças, sendo delas também a 

responsabilidade de toda a dinâmica, não existe intervenção do adulto. Sendo assim, à 

medida que vamos subindo na escada vai subindo também a implicação das crianças em 

processos de mobilização e participação. Porém, de acordo com este autor, esta escada não 

deve ser encarada como um barómetro de qualidade de um projecto, mesmo permitindo-

nos perceber a intensidade da participação infantil, pois não existem crianças iguais e, 

pode acontecer que crianças diferentes em contextos e momentos diferentes possam 

desempenhar variados graus de participação e envolvimento. 

Será necessário que em qualquer momento ou contexto as crianças tenham 

oportunidade de acordo com a sua vontade. Para Roger Hart (1993) cit in Tomás (2007:54) 

a escada de participação define-se na relação com os “processos de partilha de decisões, 

que afectam a própria vida e a vida da comunidade onde se vive. É um meio pelo qual se 

constrói uma democracia e é um critério pelo qual se devem julgar as democracias. A 

participação é o direito fundamental da cidadania.” 

Como temos vindo a verificar, no campo dos direitos das crianças a participação é 

muito mais do que “fazer parte”. Participar impõe determinadas condições, como o nível 

de desenvolvimento, as oportunidades educativas, bem como o bem-estar das crianças. 
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Estas condições são determinantes para facilitar ou favorecer as suas capacidades de 

participação. Por outro lado, factores como o desenvolvimento emocional, competência 

para identificar diferentes perspectivas, a auto-estima, a classe social, entre outras afectam 

a habilidade da criança para participar. 

 De acordo com Tomás (2007), a Escada de Participação de Roger Hart foi alvo de 

várias criticas, nomeadamente o uso inadequado da Escada de Participação (Kirby e 

Woodhead, 2003); o facto de implicar uma sequência (Reddy e Ratna, 2002), uma 

hierarquia de valor (Boyden, 1997) e até mesmo o facto de cada contexto onde os 

projectos de participação são inseridos terem os seus desafios particulares e obstáculos 

próprios que não podem ser generalizados a todos os contextos nem a todos os grupos. 

Jaume Trilla e Ana Novella (2001), propõem-nos uma outra conceptualização de 

participação infantil. Estes autores tentam alargar o espectro compreensivo das formas e 

do sentido da participação das crianças, pois para eles existem em cada um dos níveis 

propostos gradações e matizes que permitem uma maior aproximação aos elementos que 

devem ser considerados no estudo desta temática. Estes autores são também da opinião 

que existem quatro critérios que modelam a participação: implicação, 

informação/consciência, capacidade de decisão e compromisso/responsabilidade. Sendo 

assim, eles apresentam quatro possibilidades: a participação simples, que qualifica o acto 

de tomar parte num determinado processo como mero espectador, sem intervir na sua 

preparação; a participação consultiva que prevê uma atitude de escuta das crianças sobre 

os assuntos que lhes dizem directa ou indirectamente respeito; a participação projectiva 

que se caracteriza pelo facto das crianças sentirem que o projecto é seu, participando em 

todos os momentos; e, por fim, a metaparticipação que é o nível em que as crianças pedem, 

exigem, constroem novos espaços e mecanismos de participação. 

Harry Shier (2001) elaborou uma outra proposta que, apesar de se basear na proposta 

de Roger Hart, não contempla níveis de não participação como a manipulação, a 

decoração e o tokenismo, iniciando a sua sistematização relativamente a atitudes positivas 

face à participação. Para ser significativa e efectiva, a participação de acordo com Clair 

O`Kane (2003) cit in Tomás (2007:55) requer quatro elementos chave: 

 

“um processo contínuo das crianças e a intervenção activa na tomada de 

decisões em distintos níveis nas questões que lhes dizem respeito; 
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intercâmbio de informações e diálogo entre as crianças e os adultos na 

base do respeito mútuo e propriedade compartilhada; o poder, nas mãos 

das crianças, de modelar tanto o processo como os resultados; finalmente, 

o reconhecimento de que a capacidade, experiência, e interesses das 

crianças, que estão em desenvolvimento constante, desempenham um 

papel de extrema importância no momento de determinar a natureza da 

participação.” 

 

As autoras Reddy e Ratna (2002) fazem crítica à Escada de Participação porque 

consideram que esta identifica a variação dos papéis que os adultos atribuem e assumem 

em relação à participação das crianças e não os níveis de participação destas. Para elas, 

isso evidencia a influência, o controlo e as responsabilidades que os adultos têm sobre o 

processo da participação das crianças. 

Reddy e Ratna consideram, ainda, que o termo “escada” não é o mais apropriado, 

pois implica, ou dá a ideia de sequência e nem sempre é assim, pois nem sempre um nível 

pode levar obrigatoriamente ao outro seguinte. Para estas autoras existem diversas formas 

de participação das crianças: resistência activa; barreiras; manipulação; decoração; 

tokenismo; tolerância; indulgência; crianças designadas mas informadas; crianças 

consultadas e informadas; adulto inicia e partilha decisões com as crianças; crianças 

iniciam e partilham decisões com os adultos; crianças iniciam e dirigem; iniciado e 

dirigido por crianças e adultos 

Esta relação só se torna possível quando crianças e adultos assumirem processos de 

mudança, de transformação, de reconhecimento e utilização de recursos que traduzem um 

aumento de poder que lhes permite aumentar a eficácia do exercício da sua cidadania, ou 

seja, quando são empowered e têm capacidade para dirigir as suas forças de forma a 

alcançarem um objectivo comum em parceria uns com os outros. As autoras referidas 

defendem, ainda, que os papéis não são impermeáveis e os cenários não são puros, mas 

caracterizam-se por uma grande diversidade. Ou seja, é possível que o mesmo grupo de 

adultos assuma um ou vários destes papéis com o mesmo grupo de crianças ou com outros 

grupos diferentes e em diferentes tempos. As crianças estão em posição de negociar com 

os adultos, determinando os papéis que cada um assume num dada situação, quando têm 

controlo sobre os seus próprios espaços e participação, sendo isto que determina o nível de 
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participação das crianças. 

Soares (2005) define três patamares de participação das crianças na investigação: 

patamar da mobilização, em que o processo é iniciado pelo adulto e a criança é chamada a 

participar, encarada como parceira; patamar da parceria, em que o processo é desenvolvido 

entre crianças e adultos; patamar do protagonismo, em que o processo depende 

exclusivamente da acção da criança. Estes patamares basearam-se nas propostas 

elaboradas por Hart (1992) e Shier (2001). 

De acordo com Tomás (2007:57) “Não devemos reduzir a participação das crianças a 

um conjunto de procedimentos formais ou níveis de participação apenas para legitimar um 

princípio ou procedimento jurídico.” 

Como temos vindo a verificar é fundamental que se inclua o paradigma da 

competência para a promoção efectiva da participação das crianças, pois vários autores 

referidos anteriormente defendem “(…) a infância como uma arena dinâmica de actividade 

social que envolve lutas de poder, significados contestados e relações negociadas e onde 

as crianças são consideradas actores sociais no seu próprio direito” Tomás (2007:49). 

É fundamental, apesar da complexidade do poder e das relações de poder inerentes e 

presentes nos processos de participação, promover e garantir os direitos de participação 

das crianças. 
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 “Pensar na Cidade Amiga das Crianças é pensar nas ideias das crianças e dos jovens. 

É pensar nas mudanças normativas de uma cidade."  

 

(Palavras proferidas pelo Professor Manuel Sarmento durante o Workshop 

“Construindo uma Cidade (+) Amiga das Crianças”, Julho de 2009) 

 

4      Programa Cidades Amigas das Crianças 
 

A Convenção Sobre os Direitos da Crianças, através do artigo 12º, tem em 

consideração o facto de todas as crianças do mundo serem sujeitos de plenos direitos, 

especificados em duas premissas, tais como:  

1) Garantir, à criança, a oportunidade desta se manifestar voluntária e 

autonomamente, no que concerne à expressão das suas opiniões sobre os assuntos que a 

afectam;  

2) Considerar tais opiniões, e jamais as ignorar, em função da idade e da maturidade 

da criança.  

Especificamente, o artigo 12º apela à necessidade de proporcionar à criança e 

oportunidade de ser escutada, directamente ou através de um órgão específico, em todos os 

procedimentos que a possam afectar. Este artigo relaciona-se com o artigo 13º da 

Convenção, o qual invoca o direito pela liberdade de expressão de cada criança, através da 

procura, difusão e informação de vários conteúdos de interesse para a própria.  

Através do Programa Cidades Amigas das Crianças (CAC), pretende-se que milhões 

de crianças em todo o mundo tenham “voz pública” para que, deste modo, contribuam para 

a construção de uma cidade melhor, concretizando-se nos seguintes benefícios para todos 

os actores de uma sociedade (UNICEF, s.d.):  

• Criação de um adequado desenvolvimento pessoal de todas as crianças, a 

partir da promoção das próprias capacidades e de auto-confiança;  

• Optimização dos processos de tomada de decisão, dada a implicação de um 

colectivo social mais amplo e de um sector frequentemente negligenciado em tais 

processos e cujas participações podem enriquecer os resultados finais;  
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• Protecção da infância contra os abusos, em geral, e contra qualquer acção 

que fragilize os direitos das crianças, dada a oportunidade que estas têm de denunciar;  

• Facilitação da aquisição e concretização de valores democráticos, para a 

formação de melhores cidadãos.  

O Programa CAC constitui-se como uma iniciativa orientada para o apoio e para a 

recompensa de todos os locais que trabalhem em prol do cumprimento dos princípios 

contidos na Convenção dos Direitos da Criança, especialmente da participação infantil real 

e efectiva.  

A Participação Infantil é um processo, segundo o qual, crianças, adolescentes e 

jovens abordam, com outros actores sociais do seu contexto social, questões que afectam 

as suas condições de vida individuais e colectivas.  

Desde a aprovação da Convenção dos Direitos da Criança, em 1989, têm vindo a 

concretizar-se experiências de participação infantil nos diferentes contextos geográficos, 

sociais e culturais. Têm sido, sobretudo, as entidades locais que mais se têm esforçado pela 

realização de experiências de participação social das crianças.  

Esta participação deve ser percepcionada por todos como um direito natural e 

frequente de cada criança, respeitando vários níveis de participação, tais como (Hart, 2001):  

• Estar informado – todos necessitam de informação para poderem participar 

efectivamente. As crianças, do mesmo modo, necessitam de informação, numa linguagem 

adequada à sua capacidade de compreensão, de acordo com o seu estádio de 

desenvolvimento;  

• Ser ouvido – para considerar a participação como um valor positivo, a 

criança deve sentir que é muito importante a expressão das suas opiniões e desejos. Uma 

atitude adulta de escuta activa é essencial para promover a participação efectiva das 

crianças;  

• Ser consultado – a opinião da criança deve ser solicitada de maneira activa, 

regular e aberta, a partir da criação do timing necessário e dos sistemas adequados aos 

objectivos associados;  

• Partilhar e dialogar decisões – analisar e discutir diversas opiniões, 

reflectindo e partilhando sobre a impossibilidade de aceitar algumas ideias;  

• Negociar e alcançar acordos nas decisões – a toma de decisões não pode ser 

vista como algo única e exclusivamente dependente dos adultos. Frequentemente, os 
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actores sociais são confrontados com situações e interesse opostos e ninguém conhece uma 

decisão que satisfaça todos os elementos. Deste modo, todos devem questionar as suas 

aspirações para encontrar um consenso equitativo. No caso das crianças, deve permitir-se 

que as decisões sejam tomadas por estas com a máxima liberdade, servindo de exercício 

para a participação em decisões futuras de maior envergadura;  

• Partilhar decisões – na sociedade são visíveis responsabilidades colectivas 

que não devem ser assumidas por uma só pessoa. Cada um deve estar consciente da sua 

parte, pelo qual é responsável e participar explicitamente na tomada de decisão 

correspondente. Partilhar decisões implica, também, um compromisso e uma oportunidade 

de crescimento pessoal, aplicável nas crianças;  

• Aceitar e respeitar as decisões das crianças – aceitar que as crianças possam 

assumir determinadas responsabilidades, mesmo que não estejam isentas de correr 

determinados riscos. Há que respeitar e ajudar a assumir esses erros. Evitar os erros nem 

sempre é o melhor para uma aprendizagem com a experiência. Há que se assumir a 

progressiva autonomia de cada um, nos vários ângulos da sua vida.  

A participação infantil sustentável assenta na criação de estruturas que capacitem as 

crianças dentro das suas famílias e comunidades. Os tipos de estruturas dependerão do 

contexto em que as crianças vivem e do tipo de participação assumido. O direito da 

infância à participação, entendendo este como o direito a ser ouvido e a que as suas 

opiniões sejam tidas em conta – em função da sua idade e da sua maturidade com o maior 

ou menor peso – é um dos direitos mais inovadores incluídos na Convenção dos Direitos 

da Criança.  

 

4.1     O Programa Cidades Amigas das Crianças no Município de 
Aveiro 

 

O Programa CAC concretizou-se a partir da assinatura de um Protocolo de 

Cooperação estabelecido entre o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, o 

Comité Português para a UNICEF e 13 Municípios Portugueses, um dos quais o Município 

de Aveiro, ocorrido no dia 1 de Junho de 2007.  

Este programa tem como propósito central a criação de condições para que as cidades 

e vilas, sede dos municípios, garantam primordial atenção à situação de cada criança no 
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respeito pelo seu bem-estar e pela universalidade dos seus direitos. Constituem 

fundamentos estruturantes, os princípios fundamentais consagrados na Convenção Sobre 

os Direitos da Criança, designadamente: a) a não-discriminação; b) o interesse superior da 

criança; c) a promoção do desenvolvimento da criança; e d) o Direito de Participação das 

crianças nas questões que lhes digam directamente respeito. 
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A promoção e construção de uma nova imagem da infância, onde se reconhecem as 

especificidades que conferem ao grupo social das crianças um estatuto diferente e um 

corpo acrescido de direitos, acentuando, de forma progressiva, a imagem da criança como 

actor social passa pela consideração dos seus olhares e das suas vozes sobre os seus 

mundos sociais e culturais. 

 

“Perspectivar as crianças como actores sociais e inclui-las como 

participantes activos no processo da pesquisa é a preocupação da 

abordagem das crianças como co-investigadores e participantes. 

Fundamentada na Convenção dos Direitos da Criança, especialmente nos 

artigos que enfatizam os direitos de participação das crianças, como é o 

caso dos artigos 12º, 13º, 14º, 15º, 17º onde é sublinhado que todas as 

actividades (pesquisa incluída) que afectam as suas vidas têm de ter em 

conta as crianças como seres humanos e como cidadãos activos, esta 

perspectiva de investigação promove igualmente a ideia de que as 

crianças sejam envolvidas, informadas, consultadas e ouvidas para 

opinarem e tomarem decisões acerca de assuntos importantes das suas 

vidas. Seguir estes desenvolvimentos conceptuais é assim ter a ideia de 

que as crianças devem, cada vez mais, ser envolvidas como co-

investigadores.” (Soares, 2005: 53).  

 

 

1      Objectivos e Questões da Investigação 
 

 Neste trabalho com as crianças pretendemos criar e divulgar mecanismos de 

sensibilização dos adultos para os direitos de participação infantil.  

As questões iniciais baseiam-se, essencialmente, no facto de considerarmos as 

crianças como sujeitos activos de direitos, sujeitos activos de direitos competentes e, ao 

implicar efectivamente as crianças em processos de participação nos assuntos que lhes 

dizem respeito, considerando-as como actores sociais com competências para desenvolver 

acções sociais dotadas de sentido, estas tornar-se-ão sujeitos mais activos na sociedade e 

mais justos. De acordo com James (1993) citado por Fernandes (2005:143) “A infância é 
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simultaneamente o espaço cultural no qual as crianças aprendem, não somente aquilo que 

são, mas também o que não são e o que serão.” 

Esta convicção tornou-se como uma linha orientadora do nosso projecto, não sendo 

porém nosso objectivo aferir qualquer norma ou tentativa de estabelecer generalizações. O 

nosso projecto pretende ser um livro aberto, onde cada página será preenchida consoante 

as complexidades e singularidades da acção das crianças, das suas vozes e das suas 

representações sociais, sem esquecer as influências das interacções que se foram 

estabelecendo com a investigadora, sendo assim um projecto construído com e pelas 

crianças, através da sua participação em todo o processo. 

Pretendemos, inicialmente dar conta das opiniões, percepções e perspectivas que as 

crianças têm relativamente ao facto de serem sujeitos de direitos e mais especificamente 

de serem sujeitos com direitos de participação. Por outro lado, pretendemos dar conta de 

como vêem o seu papel e a sua participação em diferentes espaços, como na escola e em 

casa. A escuta das suas vozes foi o ponto de partida para a mobilização e implicação 

efectiva das crianças. Considerando-as como actores sociais com competências para 

desenvolver acções sociais dotadas de sentido, nas distintas acções que vão estabelecendo 

com as outras pessoas, sejam elas adultas ou crianças. Desta forma, alcançamos de uma 

maneira mais plena o nosso objectivo, que como já foi referido teve por base a criação e a 

divulgação com as crianças de mecanismos de sensibilização dos adultos para os direitos 

de participação infantil, não sendo este, meramente, o nosso ponto de chegada, mas 

igualmente o nosso ponto de partida para o futuro. 

 

 

2      Investigação com e da infância  
 

  Nos últimos anos a investigação com crianças tem registado importantes 

investimentos, que decorrem de uma actividade de reconceptualização da infância que teve 

o seu início nos anos 80 com alguns sociólogos da infância, Ambert (1986); Jenks (1992); 

James e Prout (1990); Qvortrup (1995). Além de outros aspectos, estes sociólogos 

advogavam a necessidade de considerar as crianças como actores sociais e a infância como 

grupo social com direitos, salientando a indispensabilidade de considerar novas formas de 

investigação com crianças. Esta consideração pretende essencialmente resgatar a voz e 
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acção das crianças, as quais tinham ficado invisíveis nas investigações que sobre elas 

tinham vindo a ser desenvolvidas ao longo do século XX. 

Embora existisse uma tradição de investigação sobre as crianças, esta era uma 

tradição que considerava que ao estudar a família ou a escola, ou seja os principais 

contextos de socialização da criança, estava-se a estudar a criança, aparecendo esta, no 

entanto, no seu papel de filha ou aluna, mas sem ser encarada enquanto objecto de 

investigação por si só, sendo que os argumentos dados para tal incidam, sistematicamente, 

na invocação das suas incompetências psicologicamente aferidas de racionalidade ou 

maturação.  

Existem quatro perspectivas sobre a visibilidade da criança na investigação 

(Christensen e Prout, 2002) que nos ajudam a perceber esta questão: 

• As crianças como objectos; 

• As crianças como sujeitos; 

• As crianças como actores sociais (Christensen e James, 2000); 

• As crianças como participantes (Alderson, 2000). 

Grande parte da investigação social tradicional está abrangida pelas duas primeiras 

perspectivas que se caracterizam essencialmente por negligenciar a imagem da criança 

como actor social de direito próprio, destacando principalmente a sua dependência e 

incompetência. As vidas das crianças são analisadas a partir do olhar do adulto com 

designs metodológicos que são essencialmente paternalistas de forma a salvaguardar 

aquilo que estes investigadores consideram ser as incompetências das crianças (Soares, 

2006). 

As duas últimas perspectivas, destacam novas formas de entendimento das crianças e 

do seu posicionamento dentro das ciências sociais. As crianças são consideradas como 

actores sociais, com voz e acção, integradas nos processos de investigação onde 

participam em parceria, de uma forma mais ou menos consistente, com os adultos. 

A sociologia da infância tem apoiado este enfoque, que privilegia um espaço social e 

cientifico para o grupo social da infância, abrindo assim caminho para o desenvolvimento 

de novas formas de desenvolver investigação com as crianças e para a construção de 

conhecimento efectivo acerca das mesmas. 

A investigação da infância, a partir do campo de saber da Sociologia, é uma 

realidade recente a nível internacional, e ainda mais em Portugal, apesar de nos últimos 
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anos, ter crescido exponencialmente, nomeadamente a partir dos trabalhos desenvolvidos 

pelo grupo da Sociologia da Infância do Instituto de Estudos da Criança da Universidade 

do Minho em diálogo e parcerias constantes com pesquisadores brasileiros (Tomás, 2008). 

Como temos vindo a verificar a Sociologia da Infância apresenta a infância como 

objecto sociológico, partindo de uma perspectiva que encara as crianças como actores 

sociais, por direito próprio, lutando pelo entendimento das crianças como objectos de 

conhecimento social e defendendo a perspectiva das crianças como sujeitos de 

conhecimento. 

Defendem-se procedimentos que permitam uma efectiva escuta das crianças, no 

quadro de uma reflexividade teórico-metodológica que recusa o etnocentrismo 

adultocênctrico e metodologias que assumem instrumentalmente as crianças como 

informantes desqualificados, em vez de procedimentos analíticos e interpretativos que 

rasuram ou esvaziam de conteúdo as interpretações das crianças sobre os seus mundos 

(Tomás, 2008).  

Advoga-se, assim, metodologias que encarem as crianças como parceiras na 

investigação, visto que têm faculdades simbolizadoras e, desta forma tenta-se combater a 

exclusão ou marginalização dos que quase nunca estão presentes na investigação, como é 

o caso das crianças, por considerarem que não possuem “(…) as “credenciais” escolares, 

académicas ou profissionais consideradas “certas”” (Tomás, 2008:388). 

Como já referimos anteriormente as crianças continuam a ser consideradas pela sua 

negatividade constituinte (Sarmento, 2004) e não como actores sociais. As crianças, de 

facto, continuam a não ter uma existência substantiva enquanto grupo social particular. E, 

neste sentido, torna-se imprescindível desconstruir de uma forma crítica a ideia de infância 

como categoria homogénea e debater o próprio processo de construção de imagens e 

representações relacionadas com as crianças e com a infância, pois ele é, em si mesmo, um 

processo socialmente edificado.  
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3      A Investigação Participativa com Crianças 
 

“ A investigação participativa corresponde a um modo de procurar entender o mundo 

para nele melhor se viver, para que possa constituir moradia confortável de tudo quanto 

nele existe.” (Lima, 2003:306). 

Ao investigar directamente com crianças, o investigador pretende compreender o 

conhecimento que estas possuem sobre a sua posição social, o estatuto de ser uma criança 

e as relações criança-adulto. Neste sentido, torna-se fundamental perceber o próprio 

entendimento e conhecimento da criança nos vários espaços estruturais nos quais vive a 

sua vida. Assim, a criança passou a ser vista como um participante activo na construção e 

determinação das suas experiências, das suas vidas individuais e colectivas e, das 

sociedades em que vivem. 

Para Heron (1996) a investigação é um processo de participação social, no qual se 

deve considerar um equilíbrio reciprocamente possível, de autonomia, cooperação, 

hierarquia com e entre as pessoas e em que a tomada de decisão é partilhada entre todos os 

parceiros do processo de investigação. 

São três os atributos invocados para se estabelecer uma distinção entre a investigação 

participativa e as investigações convencionais: a existência de tutela partilhada dos 

projectos de investigação, o que implica um esbatimento das relações de poder entre 

investigadores e investigados com a restabelecimento da voz destes últimos; os problemas 

que são identificados na investigação são resultado de uma análise comunitária, 

contextualizada e, dessa forma com sentido para as pessoas que fazem parte da 

investigação; por fim, o processo de investigação deve desenvolver ferramentas e 

competências com os investigados, no sentido de eles poderem intervir e agir com 

autonomia e significado nos seus quotidianos (Boyden e Ennew, 1997, cit in Fernandes, 

2005). 

 Porém, a investigação participativa aplicada à infância, epistemologicamente, 

depara-se com determinadas dificuldades, resultantes tanto da alteridade da infância como 

da heterogeneidade das suas condições de existência. 

De acordo com Sarmento (2001), considerar a alteridade da infância implica o 

reconhecimento das suas culturas como modo próprio, geracionalmente construído, de 

interpretações e de representações do mundo.  
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As metodologias participativas encaram a criança como parceira no trabalho 

interpretativo que o sociólogo da infância vai desenvolvendo com ela, dispondo para tal de 

um discurso polifónico e cromático (Fernandes, 2005), em que a presença da acção e voz 

da criança em todo o processo é imprescindível. 

Para os sociólogos da infância as metodologias participativas apresentam-se como 

um duplo desafio: por um lado, assumem-se como um desafio à imaginação metodológica, 

à sua criatividade para a definição diversificada de ferramentas metodológicas; por outro 

lado, a redefinição da identidade enquanto investigadores, que precisam de se descentrar 

do função de gestores do processo, para assumirem a função de parceiros que farão a co-

gestão da sua intervenção com os outro intervenientes, ou seja as crianças. 

As crianças “… ao influenciarem o que está a ser investigado e a forma como as suas 

vidas são representadas, elas participam em processos institucionais de tomada de decisão. 

Quanto mais as crianças forem activamente envolvidas na investigação, maiores serão os 

ganhos a nível pessoal” (Kirby, 1999, cit in Fernandes, 2005:152). 

Para Landsdown (2001), citado por Fernandes (2005), devem ser considerados alguns 

princípios essenciais para o desenvolvimento de dinâmicas participativas da infância, 

sendo eles: 

• A necessidade das crianças compreenderem qual o projecto ou processo, qual 

a sua finalidade e o seu papel em tal dinâmica; 

• As relações de poder e as estruturas de tomada de decisão precisam de ser 

transparentes; 

• O envolvimento das crianças desde as etapas iniciais de qualquer processo;  

• O tratamento igual de todas as crianças, independentemente da sua idade, 

situação, etnia, competência ou qualquer outro factor de discriminação. 

A importância destes princípios torna-se cada vez maior, à medida que a participação 

da criança no processo vai aumentando. 

Para este autor existem, também, três tipos de possibilidades de se desenvolver a 

investigação, sendo que, o que as diferencia é a intensidade da implicação das crianças, a 

qual se estabelece quer nas relações de poder entre adultos e crianças, quer nos papéis 

assumidos quer por uns, quer por outros. 

Sendo assim, na primeira possibilidade designada por processos consultivos, 

mantém-se a tradicional relação entre adultos e crianças, ou seja são os adultos que 
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controlam todo o processo. Na segunda possibilidade designada por iniciativas 

participativas esta relação de poder vai-se esbatendo e as crianças vão assumindo maior 

acção no processo. Por fim, temos o empowerment, nesta terceira possibilidade são as 

crianças que assumem o desenvolver do processo e os adultos deixam nas suas mãos a 

organização das dinâmicas do processo sendo parceiros disponíveis que interagem com as 

crianças sempre que necessário.  

É precisamente nestas duas últimas possibilidades que se destaca a competência das 

crianças, deixando de haver espaço para o paternalismo e autocracia dos adultos na 

orientação do processo de investigação. 

A utilização deste tipo de metodologias na investigação com crianças vem de certa 

forma desarmar a dicotomia entre o adulto competente e a criança incompetente, ou seja, 

vem dar ênfase a um dos paradigmas mais importantes da sociologia da infância “o 

paradigma da competência” (Moran-Ellis e Hutchby, 1998, cit in Fernandes, 2005). 

Para este paradigma a competência social da criança deve ser vista como uma 

realização prática que implica que, por mérito próprio, as crianças alcancem determinados 

objectivos enquanto agentes sociais com protagonismo nas suas vidas, mesmo que 

influenciada por determinados factores estruturais que possam dificultar ou facilitar esse 

processo.  

As diferenças de idade, tamanho e autoridade que nós adultos investigadores 

admitimos ter relativamente às crianças é, de certa forma também, admitir a necessidade de 

considerar processos mais eficazes para ultrapassar as limitações que são impostas pela 

nossa adultez, e assim, poder alcançar uma participação plena na investigação com 

crianças.  

A defesa de um paradigma de competência infantil na investigação social com 

crianças dá origem a que se considere a sua participação activa no processo de investigação. 

E, para isso é necessário que se considerem outras metodologias que recuperem a 

participação das crianças no processo de investigação. 

Thomas e O´Kane (1998), citado por Fernandes (2005) referem que quanto maior for 

o controlo da criança sobre o processo de investigação e dos seus métodos mais bem 

sucedida será a validade e a qualidade ética de uma investigação com crianças. 

P. Alderson (1995) citado por Fernandes (2005) identifica três tipos de relações que 

os sujeitos da investigação estabelecem no decorrer do processo, e que nos permitem 
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avaliar a intensidade desse mesmo controlo: os clientes, os participantes e os sujeitos. No 

âmbito dos clientes, apela-se a uma postura de respeito do investigador, sendo o seu 

principal objectivo servir e ajudar as pessoas observadas ou entrevistadas. Relativamente 

aos participantes, estes descrevem um estado ideal, em que de uma forma informada e 

comprometida as pessoas fazem parte da investigação, porém, podem, de alguma forma, 

difundir uma falsa ideia de igualdade. Por último, e para a autora supra citada, a melhor 

forma de designar as pessoas envolvidas na investigação, afastando-se dessa maneira uma 

distinção clara entre cuidados/serviços/tratamentos e investigação, são os sujeitos. 

Neste sentido, um dos caminhos a adoptar será uma investigação com uma dimensão 

participativa, que privilegie a aplicação de técnicas em que as crianças possam expor, à sua 

maneira, as suas ideias e representações, sem que fiquem sub-representadas nas formas 

adultas de pensar e falar. 

É fundamental desocultar as crianças dos modos adultos de pensamento e expressão e, 

neste sentido Boyden e Ennew (1997) citados por Fernandes (2005:158) consideram 

imprescindível: 

 

• Encarar as crianças como unidade de observação e colocá-las no 

centro do processo de investigação; 

• Recuperar as representações das crianças através de métodos que 

atendam à sua relativa falta de poder na família e na comunidade, 

ao diferente uso e compreensão que dão às palavras e a sua 

relativa falta de experiência, utilizando para tal técnicas que 

sejam menos dependentes da linguagem e revelem a excelência 

de outras competências que as crianças possuem, nomeadamente 

as visuais e as dramáticas; 

• Reduzir as relações de poder entre adultos e crianças no processo 

de investigação. 

 

A negação de direitos de participação às crianças, é uma maneira de as 

excluir do processo de diálogo, negociação e tomada de decisão sobre aspectos que, 

em grande parte, apenas dizem respeito a elas mesmas. E neste sentido, o conjunto 

de princípios que influenciam as perspectivas participativas tenta dar resposta a 
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formas subtis e por vezes irreflectidas de exclusão.  

Tendo em consideração pressupostos como a visibilidade, a participação e o 

empowerment das crianças, as perspectivas participativas defendem dinâmicas de 

investigação que possam atender à diversidade que representa a categoria social da infância, 

resultante de factores como a religião, o género, a etnia, a classe social e o subgrupo etário. 

Estes indicadores têm implicações nas competências de participação das crianças, 

desafiando, igualmente, os preconceitos sobre as suas competências, advogando que é 

fundamental incrementar dinâmicas e interacções com elas que consigam recuperar as suas 

competências enquanto actores sociais, com voz e acção. 

O investigador, nestas perspectivas, é encarado como um parceiro, o ambiente é 

flexível, existindo um maior controlo sobre a agenda da investigação por parte do 

participante-criança da investigação (Fernandes; 2005), o que ajuda a que as relações de 

poder entre adultos e crianças se atenuem. 

O`Kane (2000) citado por Fernandes (2005:159) refere-nos que estas perspectivas 

“… podem ajudar a resolver um conjunto de problemas éticos na pesquisa com crianças e 

podem ajudar na validação e fiabilidade dos resultados da investigação”. Pois possibilitam 

que sejam as próprias crianças a conduzir os teores das discussões e a explicar ao 

investigador as suas interpretações da realidade, para além de serem um grandioso 

instrumento para a promoção das vozes, necessidades e interesses das crianças. 

Autores como James, Jenks e Prout (1998) também são da opinião que as actividades 

baseadas em tarefas que explorem os interesses e os talentos das crianças serão as mais 

indicadas comparadas com as que se baseiam apenas na oralidade das mesmas, 

demonstrando assim a importância de desenvolver estratégias participativas para investigar 

com as crianças. 

 

3.1    A ética, os princípios metodológicos e o papel do investigador na 
investigação com crianças 

 

Uma preocupação científica que decorre das reformuladas responsabilidades e 

dilemas com que são confrontados os investigadores com interesse em compreender os 

mundos sociais e culturais das crianças, com estas, são as considerações de natureza ética 

aplicadas à investigação com crianças. 
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Na opinião de Alderson (1995) citado por Soares (2006) o desenvolvimento da 

investigação acerca das crianças era influenciado por princípios éticos elitistas, 

descontextualizados e adultocêntricos e, neste sentido não se podia falar de ética de 

investigação com crianças visto que a participação destas nem era tida em conta. 

Recentemente, com alguns autores referidos anteriormente neste trabalho, tais como 

Alderson (2000), Sarmento (2000), Mayall, entre outros, começou-se a desenvolver um 

movimento crítico sobre o questionamento e a revisão de conceitos de infância, autonomia 

e maturidade, da parte dos investigadores. Tal movimento é resultante da preocupação 

destes em desenvolver investigação com crianças que seja regrada por um equilíbrio entre 

respeito, autonomia e protecção, onde a ética de investigação com as crianças seja 

essencialmente informada pela concepção das crianças como um grupo social com direitos.  

Novos aspectos éticos surgem com o desenvolvimento de outras possibilidades de 

encarar as crianças como actores sociais e como parceiros da investigação, levando o 

investigador a confrontar-se com novas responsabilidades e novos desafios éticos. Se 

considerarmos uma simetria ética entre adultos e crianças, de acordo com os autores 

referidos, conseguimos uma melhor interpretação do entendimento da criança como autor 

social e como participante. Ou seja, isto significa que o investigador deve ter uma atitude 

de equidade no desenvolvimento de qualquer processo da investigação, sendo que este 

deverá ser aberto, de maneira a integrar todos os aspectos que vão distinguindo os 

diferentes autores que dele fazem parte, sejam eles crianças ou adultos. 

 

“Considerar as crianças como actores ou parceiros de investigação e a 

infância como objecto de investigação por seu próprio direito, encarar 

e respeitar as crianças como pessoas e abandonar as concepções 

conservadoras e ancestrais de exercício do poder e tutela do adulto 

sobre a criança, para que lhe seja restituída a voz e a visibilidade 

enquanto actores sociais, são atitudes essenciais na construção de uma 

ética de investigação com crianças, que é afinal mais um processo de 

construção da cidadania da infância (Soares, 2006:32). 

 

Assim como em momentos simples das relações com os adultos no quotidiano das 

crianças, também na investigação os adultos continuam a ser os detentores do 
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conhecimento, aqueles que definem as regras e os doadores da permissão. E é esta questão 

de poder e disparidade de poderes entre adultos e crianças um dos grandes desafios éticos 

na investigação para os investigadores sociais da infância. 

Uma das etapas imprescindíveis num processo de investigação é, sem dúvida, pensar 

e considerar as questões epistemológicas e metodológicas que ajudam a explicar a 

alteridade das crianças, permitindo dessa forma informar as estratégias e dinâmicas 

desenvolvidas para esse efeito.  

Somos da opinião que as crianças possam participar no processo à sua medida, da 

mesma forma que concordamos com Thomas e O`Kane (1998) citados por Soares (2006), 

quando referem que a validade e a qualidade ética de uma investigação com crianças, será 

tanto mais bem sucedida quanto maior for o controle da criança sobre o processo de 

investigação e os seus métodos. 

Como temos vindo a referir, a ética na investigação com crianças carece de 

considerar a alteridade e diversidade que caracterizam a infância enquanto grupo social, 

com especificidades que o distinguem de outros grupos e que, por isso mesmo, obrigam a 

considerações éticas diferenciadas e com singularidades que dentro de uma mesma 

categoria social – a infância – encerram infindáveis realidades, as quais levam a múltiplas 

formas de estar, sentir e agir das crianças, como é o caso da idade, do género, da 

experiência e do contexto sócio-económico. Neste sentido, obrigam à apreciação de 

cuidados éticos singulares, consequentes da consideração da diversidade que encerram.  

Para além dos elementos referidos anteriormente para o traçar de um caminho ético 

para a investigação com crianças, devemos ter em consideração princípios básicos em 

cada momento da investigação: na definição do seu âmbito e dos seus objectivos; na 

definição e utilização dos instrumentos metodológicos para recolha da informação, na 

construção e divulgação do conhecimento resultante da investigação. Tais princípios 

devem ser objecto de uma postura crítica de contínua reflexão e redefinição, visto que é 

essencial encarar o processo de investigação como um processo contínuo, em construção, 

com singularidades múltiplas, que necessariamente influenciam cada processo em 

particular, Boyden e Ennew (1997) citados por Soares (2006). 

Um processo eticamente informado implica, desde início, a consideração prudente 

do âmbito e dos objectivos da investigação, isto é, pensar se o referido projecto ambiciona 

manifestar-se em conhecimento válido acerca dos quotidianos, experiências, sentimentos e 
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competências das crianças que são os seus informantes e parceiros no processo, pois, se 

assim não acontecer, poderemos considerar, facilmente, a utilização ou manipulação das 

crianças em investigações que são unicamente do interesse do adulto. 

Alderson (2004) citado por Soares (2006) refere-nos ainda um outro princípio ético 

que devemos ter em conta que são os custos que a investigação possa trazer para as 

crianças e isto inclui repensar nas consequências que poderão ter o design da investigação, 

as estratégias e as ferramentas metodológicas, nomeadamente em termos de tempo, de 

medo, de coerção ou ansiedade. A vulnerabilidade dos sujeitos envolvidos na investigação, 

neste caso na investigação com crianças, terá de ser um dos pontos a que o investigador 

social deverá ser mais sensível e atento, nomeadamente devido às relações de poder que 

inevitavelmente se apresentam. Vários investigadores são da opinião de que se forem 

empregues técnicas que permitam à criança sentir que faz parte do processo de 

investigação o poder dos adultos nesse processo poderá ser reduzido. 

Mauthner (1997) citado por Soares (2006), refere sobre este aspecto que será por 

intermédio de um processo de reflexividade, responsabilidade e pesquisa de métodos e 

objectivos que possibilitam à criança decidir a sua agenda e falar acerca das suas vidas e 

perspectivas que se conseguirá minimizar a hierarquia e as relações de poder entre adultos 

e crianças. 

A consideração e o respeito pela privacidade e confidencialidade das crianças 

envolvidas são outro princípio ético imprescindível, Alderson (2004) citado por Soares 

(2006). Este princípio, por um lado, prevê salvaguardar a identidade e identificação 

pública da criança e, por outro, salvaguardar aspectos únicos da relação com o adulto-

investigador, como, por exemplo, a consideração da presença ou da ausência ou até 

mesmo o conhecimento que os pais ou responsáveis legais pela criança têm do processo de 

investigação ou dos dados que resultam das vozes das crianças. Outro aspecto relativo à 

confidencialidade tem a ver com as confidências que as crianças possam fazer ao 

investigador, estas que podem ser reveladoras de situações de risco tanto para a criança 

confidente como para as outras. Neste sentido concordamos com a opinião de Grave e 

Walsh (1998) citados por Soares (2006), quando nos referem que as crianças por vezes 

fazem declarações ou têm comportamentos espontâneos que o investigador não quer ouvir 

nem ver, o que deve ser encarado de forma a respeitar a unidade que enforma a 

investigação nas suas vertentes teórica, metodológica e interpessoal. Seguindo o raciocínio 
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destes autores: 

 

“Passa ainda, pela identidade da própria investigação, ou seja, sendo o 

desenvolvimento da investigação, uma actividade altamente estruturada e 

auto-consciente, os comportamentos éticos concretizam-se quando, nesse 

processo, somos honestos para com nós próprios e para com os outros. 

Não é errado desenvolver investigação no nosso próprio interesse, desde 

que respeitemos os interesses da outra parte e o processo não tenha 

efeitos perversos e traga algumas vantagens para a mesma (p. 34).  

 

Anteriormente, ainda, à implicação das crianças no processo de investigação, 

torna-se fundamental ter em consideração a forma como essas mesmas crianças são 

seleccionadas para integrar a equipa de investigação. A inclusão ou exclusão das crianças 

na investigação deverá ser eticamente informada, de forma a salvaguardar possíveis 

discriminações apoiadas em critérios de competência, etnicidade, de estatuto social ou 

qualquer outra forma de discriminação. Para além disso, essa selecção deverá decorrer 

também da implicação das crianças, pois nem sempre os critérios dos adultos são os mais 

ajustados pelas lógicas que regulam o dia-a-dia concreto e singular dos grupos de crianças 

com quem se incrementa o trabalho de investigação. 

Neste itinerário ético de investigação participativa com crianças é de extrema 

importância o consentimento informado das crianças, ou seja, o desenvolvimento da 

investigação com crianças deve-as respeitar, fornecendo-lhes toda a informação necessária 

para que elas possam perceber o que é a investigação. Por outro lado, é importantíssimo 

que a criança perceba e compreenda que a sua participação é voluntária e que tem toda a 

liberdade para recusar participar nesse processo ou desistir dele a qualquer momento. Por 

fim, manifesta a importância de se analisar com as crianças as técnicas de pesquisa com 

que ela se sente mais à vontade ou as que considera mais adequadas. Este consentimento 

ético das crianças está inteiramente ligado à possibilidade que as crianças tiveram em 

poder falar e fazer-se ouvir em todo o processo, logo, está estritamente ligado ao direito de 

participação das crianças. 
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4      Técnicas e Procedimentos na Investigação Participativa com 
Crianças 

 

Uma vez que este projecto se centra numa abordagem metodológica com recurso à 

investigação participativa com crianças, tal posicionamento metodológico só faz sentido 

porque assenta num paradigma interpretativo que visa compreender e interpretar o sentido 

das acções e interacções dos actores enquanto sujeitos activos da sociedade, num contexto 

em que por vezes as suas vozes não foram escutadas. 

Neste sentido privilegiamos a utilização de técnicas qualitativas de investigação 

como sejam: 

Conversas informais (técnica baseada na conversação) – Ora, para respeitar e 

reconhecer as crianças com o devido valor dos seres humanos é necessário escutá-las, e o 

mesmo se aplica aos adultos com os quais queremos trabalhar. As conversas informais são 

importantes na medida em que é uma forma de dar voz àqueles que são os sujeitos 

primordiais desta investigação. Por outro lado, é uma forma de confrontar outras 

perspectivas, recolhendo diversos pontos de vista. De acordo com Soares (2005) “(…) 

recolhendo os diversos pontos de vista em que as descrições das interacções nele 

constantes sejam o mais completas, exactas e precisas possíveis, as opiniões das crianças 

que estão a ser observadas são uma fonte preciosa.” (p.71). Estas conversas foram 

mantidas com o grupo de 20 crianças, que mais à frente caracterizaremos, desenrolando-se 

ao longo das 9 sessões em que estivemos juntos.  

Notas de campo (técnica baseada na observação) É um registo diário do trabalho 

desenvolvido com o grupo participante no decurso das actividades desenvolvidas com os 

protagonistas, no qual se relata a experiência do investigador em relação com os estudados, 

o que dizem, o que fazem e o que pensam. É uma forma de ordenação das notas e um 

instrumento de autodisciplina. Este é um instrumento de controlo da investigação, pois nele 

reflecte-se como se produz o conhecimento, orientando a subjectividade e o papel do 

investigador no terreno. É uma informação detalhada e imprescindível, não é somente o 

registo de quem esteve no campo, mas sim o que reuniu enquanto lá esteve. É uma 

descrição narrativa completa que resulta da construção de “um texto sobre outro texto, um 

registo sobre outro registo” (Silva cit in Soares; 2005:65). Ou seja, é um documento onde 

de uma forma descritiva e factual se regista tudo o que se observa, cenários, diálogos, 
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gestos, envolvimentos, emoções e reacções dos actores implicados, crianças e/ou 

investigador. 

Ferramentas que apelam à criatividade em termos de registo escrito ou gráfico 

(Soares; 2006). De acordo com esta autora, podemos incluir nestas estratégias diários e 

ensaios ou registos do quotidiano onde as crianças que já dominam a escrita podem 

assinalar aqueles aspectos todos que com elas foram definidos quanto à agenda da 

investigação. 

Para concluir, e como consideramos que nunca é demais dizê-lo, a participação 

infantil é um factor decisivo e poderoso no combate à exclusão dos cidadãos-crianças nos 

processos de negociação e tomada de decisão acerca dos seus quotidianos. E, neste sentido, 

a investigação participativa com crianças é um mecanismo importante para a construção de 

espaços de cidadania da infância. 

 

“…Estas reconfigurações fazem das crianças construtoras activas do seu 

próprio lugar na sociedade contemporânea, esse ponto no mapa, afinal, 

que é também a mesma encruzilhada em que todos nós nos situamos; 

lugar que com elas partilhamos, ainda que com responsabilidades (e 

culpas…) distintas: cidadãos implicados na construção da (so)ci(e)dade 

(Sarmento; 2004, cit in Soares; 2006:38). 

 

 

 

    

  



42 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III - Caracterização do Contexto do Projecto e 
Procedimentos Iniciais 
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A escola é um espaço institucional onde cabem todas as utopias igualitárias, assim 

como todos os processos mais puros de denominação. De acordo com Sarmento (2007) a 

escola foi sendo historicamente tematizada pela modernidade como o lugar da formação 

de jovens cidadãos, plenos de direitos, capacidade e competência, para competirem e/ou se 

solidarizarem numa sociedade com igualdade de direitos. 

A escola corresponde à institucionalização histórica de métodos de disciplinação da 

infância, que são intrínsecos à criação da ordem social dominante. Não obstante, a escola 

continua como um espaço conflitual de projectos políticos e pedagógicos que tanto podem 

nortear-se para uma efectiva ampliação dos direitos das crianças, quanto subsistir de 

lógicas de acção que eternizam a inscrição histórica da dominação (Sarmento, 2000, cit in 

Sarmento, 2007). 

Somos da opinião que, em contexto escolar, a participação infantil não é uma mera 

estratégia pedagógica nem uma moda. No panorama das implicações mútuas do projecto 

moderno e democrático de escolarização para todos e do panorama normativo estabelecido 

pela Convenção dos Direitos das Crianças, a participação das crianças na organização 

escolar é um desejo político e social relativo a uma renovada compreensão da infância 

como geração constituída por sujeitos activos com direitos próprios e não mais como 

destinatários passivos da acção educativa dos adultos. Neste sentido, a decisão e 

participação das crianças sobre aspectos que lhes dizem respeito, nomeadamente em 

contexto escolar, contribui fortemente para a afirmação da cidadania da infância e foi 

nosso objectivo, com a realização deste projecto, contribuir para que isso acontecesse 

através da criação com as crianças de mecanismos de sensibilização dos adultos para essa 

participação, a fim de que a escola se transforme num verdadeiro espaço social das 

crianças. 

 

1      Onde e com Quem Trabalhamos 

1.1     A Vila do Barco1  
A vila do Barco, é uma vila que assenta sobre areias depositadas pelo mar durante as 

eras terciária e quaternária, e que foram arrebatadas à Ria de Aveiro. A altitude da 

freguesia é baixa, entre os 0 m das águas e os 21 m da Senhora do Deserto, já em espaço 

                                                 
1 Designação fictícia, no intuito de salvaguardar a confidencialidade da vila onde foi realizado o projecto 
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florestal. A povoação encontra-se entre 2 m de altitude e 14 m, estando esse máximo 

situado no Monte de Cima. A particularidade da Vila do Barco é a proximidade e a ligação 

com a Ria de Aveiro. Efectivamente, a geografia do Barco não se pode compreender sem 

este aspecto. 

A freguesia do Barco estende-se por 15,9 km², ocupando 14,7 % da superfície do 

Concelho de Estarreja. É a terceira freguesia do concelho com mais alta densidade 

populacional (266,3 hab/km², com 4234 habitantes, dados de 1991). 

A ligação com a Ria de Aveiro foi factor determinante para a instalação de uma 

indústria, embora hoje em decadência, de construções navais, e de pesca. As duas 

actividades ficam na memória colectiva e são um factor de crescimento espacial e 

económico, e merecem por isso uma referência. A taxa de actividade, a mais baixa do 

concelho, é de 38,2 % (concelho: 41,9 %). Considerando os homens, é de 52 %, e as 

mulheres, é de 25 %. A taxa de desemprego é a mais alta do concelho, 6,8 % (concelho: 

5,7 %), e é mais elevada para as mulheres (13,6 %) do que para os homens (3,4%).  

O sector secundário ocupa grande parte da população activa: 61,1%, percentagem 

essa que é mais elevada que aquela relativa ao concelho (49 %). O sector terciário ocupa 

mais de um quarto da população activa (28,8 %) e o sector primário ocupa somente 10,3 %. 

Infelizmente, não se pode aqui analisar cada um desses sectores mas é evidente que as 

percentagens oficiais não exprimem tão bem a realidade, até porque o espaço barquense é 

muito mais dedicado à agricultura do que parece: no concelho, e certamente na freguesia, a 

pluriactividade e o plurirendimento têm muita importância. Estes aspectos mostram 

portanto uma freguesia que fica ainda predominantemente rural, embora exista um certo 

desenvolvimento.  

Não se deve esquecer que a freguesia do Barco está inserida no quadro alargado do 

concelho de Estarreja, este próprio inserido num sistema regional e nacional. Quer dizer 

que, à escala nacional, o concelho pertence a toda a zona litoral, com maior 

desenvolvimento e população. À escala regional, o Concelho fica situado numa zona em 

que predominam as influências do Porto e sobretudo de Aveiro. Influências locais são 

importantes, como já foi referido em relação aos concelhos mais a norte (Ovar, São João 

da Madeira...). À escala local, o Barco situa-se num cruzamento entre Avanca, Estarreja e 

Murtosa, sendo também um ponto de acesso à Ria de Aveiro. Porém, a freguesia está 

ligeiramente excentrada em relação aos eixos estruturantes do Concelho cuja direcção é 
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Norte-Sul.  

O povoamento do Barco é assim bastante elevado e é condicionado também por 

razões físicas: riscos de inundação na zona noroeste, dificuldades de drenagem do solo 

explicada pela fraca topografia (por exemplo o atoleiro do Chão do Ferreiro).  

O Barco apresenta um povoamento com uma nucleação primária, alguns outros 

núcleos e um povoamento mais disperso, na sua grande maioria linear, isso é, ao longo das 

estradas. A freguesia tem, portanto, uma estrutura radial, divergente e sem hierarquia 

funcional. A aldeia está mais concentrada do que outras da região. A falta de dados não nos 

permite explicar precisamente este facto, mas é possível que intervenham razões históricas 

(feiras mensais que geram concentração, como se vê em outras regiões).  

 

 

 

1.2     Agrupamento de Escolas do Barco 
 

A escola enquanto EBI surgiu em 1995/1996, tendo como base a construção de um 

percurso pedagógico fluído ao longo dos três ciclos de escolaridade, partindo do pré-

escolar. A adesão ao projecto Território Educativo de Intervenção Prioritária (TEIP) no seu 

segundo ano de funcionamento, marcou profundamente a cultura da escola que se orientou 

claramente para a discriminação positiva, para a criação de igualdade de oportunidades e 

para uma escola verdadeiramente inclusiva onde a qualidade do sucesso e a aposta nas 

alternativas curriculares, constituem um dos pilares do agrupamento. 

 A convivência na Escola tem proporcionado a todos os que se identificam com o seu 

Projecto um grau de satisfação e de realização bem patente em todas as actividades que 

têm promovido. Simultaneamente, a construção do Projecto Educativo de escola, 

desenvolvido "em benefício dos alunos", tem privilegiado o conhecimento das 

características, interesses e expectativas dos mesmos, o conhecimento do contexto (interno 

e externo) em que se desenvolve o processo educativo, o estabelecimento de prioridades 

educacionais e a identificação de estratégias de intervenção, a participação de todos os 

intervenientes: alunos, encarregados de educação, professores, assistentes operacionais e 

assistentes técnicos, parceiros e restante comunidade educativa.     

Neste âmbito tem sido preocupação fundamental da Escola desde o seu início como EBI o 
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combate ao abandono escolar precoce e ao absentismo. Esta determinação conduziu em 

anos anteriores a uma redução muito clara da taxa de abandono, mas a um aumento do 

insucesso já que é significativo o número de alunos que apenas frequenta a Escola porque a 

isso é obrigado.  Essas dificuldades conduziram à procura de alternativas curriculares nos 

projectos como os Planos Curriculares Alternativos e Cursos de Educação e Formação, à 

integração da escola no Plano de Prevenção do Abandono Escolar e à criação do Gabinete 

de Apoio ao Aluno. 

O Agrupamento do Barco aderiu ao relançamento do Programa TEIP – Território 

Educativo de Intervenção Prioritária porque é uma segunda oportunidade de definir e 

configurar o direito à inclusão e construção de uma identidade própria para a 

escola/território. Com este novo projecto pretende-se contrariar algumas deficiências 

estruturais e recorrentes do funcionamento e organização do agrupamento e promover a 

afirmação do processo de autonomia, o desenvolvimento da reflexão participada, 

solidariamente partilhada por todos os membros desta comunidade, a afectação, a 

valorização e melhoria da eficácia dos recursos humanos, físicos e materiais implicados no 

processo educativo.  

1.3     O Grupo Participante  

O grupo de 20 crianças é composto por 11 meninos e 9 meninas com idades 

compreendidas entre os 7 e os 8 anos a frequentarem o 2º ano de escolaridade. Todos os 

nomes usados ao longo do trabalho são nomes fictícios de forma a salvaguardar a 

confidencialidade de cada criança. 

Todas as crianças pertencem a famílias que residem na freguesia do Barco. Estas 

famílias apresentam uma certa homogeneidade relativamente ao nível sócio-familiar como 

podemos verificar no quadro seguinte: 

Caracterização Sócio – Familiar2 

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS DOS PAIS Pai Mãe 

                                                 
2 Informação fornecida gentilmente pela professora da turma, não é uma informação muito pormenorizada, 

por isso, não nos foi possível especificar mais esta caracterização.  
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Não sabe ler nem escrever - 1 

Sabe ler e escrever sem ter concluído a 4ª classe 2 4 

4º ano de escolaridade (4ª classe) 3 - 

6º ano de escolaridade (antigo 2º ano) 5 6 

9º ano de escolaridade (antigo 5º ano) 4 4 

Ensino secundário ou 12º ano 9 7 

Ensino médio - - 

Ensino superior - 1 

   

PROFISSÃO DOS PAIS Pai Mãe 

Desempregado 3 13 

Operário, Empregado 17 8 

Artesão, Comerciante, Industrial, Agricultor 1 - 

Quadro Médio 2 2 

Quadro Superior, Profissão Liberal - - 

 

A maioria do grupo frequentou a pré da escola e as restantes o jardim-de-infância da 

IPSS da freguesia e nenhuma criança é repetente. Foi-nos perceptível que este é um grupo 

bastante unido, participativo, motivado e interessado, fruto também de uma grande 

dedicação e empenho por parte da professora, não somente às crianças, mas também às 

suas famílias que, na generalidade, preocupam-se e valorizam o papel da escola e, por 

outro lado, procuram manter-se informadas sobre o comportamento e a evolução dos seus 

filhos.  

 

2      A Entrada no terreno 
 

De acordo com Sarmento (2005) citado por Tomás (2008), em contexto escolar a 

investigação só é possível quando as crianças e professores, numa acção individual e 

colectiva, são mobilizados como parceiros activos do projecto. Só assim é que se define a 
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dimensão de colaboração da investigação e o sentido da participação infantil na 

investigação. Sendo assim, e de acordo com vários autores (Bogdan (1994); Burguess 

(2001); Caria (2003) citados por Soares (2005)) todo o trabalho de campo prevê uma 

“entrada” no terreno e esta é determinante pois pode contribuir para o sucesso ou insucesso 

da investigação. Começar uma investigação com crianças pode ser, por vezes difícil, daí 

que a aceitação da presença física do investigador no contexto que se quer estudar, a escola, 

é muito importante. Neste sentido, entendeu-se explicitar e explicar os motivos da 

investigação, as razões da presença, os objectivos, as intenções, as expectativas e as 

perspectivas relativamente à investigação de forma a cumprir o princípio do 

“consentimento informado” e garantir a preservação e o respeito pelas vidas particulares 

das crianças que estão a ser investigadas bem como dos adultos envolvidos.  

 

2.1     Negociar a entrada no terreno com os adultos  
 

Inicialmente a entrada no terreno foi preparada através de uma carta que foi enviada 

à Directora do Agrupamento de Escolas. Essa carta era composta por uma pequena 

identificação da investigadora, uma breve explicação do projecto, nomeadamente os 

objectivos deste e por fim solicitava uma reunião onde pudesse explicar de uma forma 

mais pormenorizada o trabalho a desenvolver. 

Após ter sido contactada pela escola, realizou-se uma reunião onde estavam 

presentes: a Directora da escola, a professora responsável pelo 1º ciclo e a investigadora. 

A reunião foi breve mas esclarecedora. A escola concordou com a realização da 

investigação e fez chegar à professora do 2ºA3 uma carta explicativa do projecto. Por outro 

lado, com a devida antecedência a investigadora informou o conselho executivo de todos 

os recursos de que necessitaria para a realização do trabalho. 

Seguidamente, e após breve apresentação por escrito do projecto à professora do 2ºA, 

reunimos com ela na escola, de forma a explicar as razões do trabalho, os objectivos, as 

                                                 
3 Inicialmente a realização deste projecto foi pensada para uma turma de 4º ano, porém a escola do Barco é 

uma escola piloto de vários projectos e as turmas do 4º ano estavam abrangidas por alguns deles, sendo que o 

nosso acabaria por sobrecarregá-las ainda mais. Neste sentido, e após reunião de professores do 1º ciclo, onde 

foi explicado o nosso projecto, concordou-se que podia ser feito com uma turma do 2º ano. A professora do 

2ºA prontificou-se de imediato a receber-nos na sua sala.   
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intenções, as propostas de trabalho, o tempo e o espaço para a sua realização. A professora 

foi muito atenciosa, achou o projecto bastante interessante, mas também alertou para o 

facto das crianças serem muito novas, 7-8 anos. Estando conscientes dessa realidade 

referimos que o importante seria construir um projecto de investigação no qual as crianças 

tivessem, desde inicio, um papel de actores sociais participantes e que a idade não seria 

um factor impeditivo. Por fim, combinamos os dias e o tempo das sessões - às quartas e 

quintas-feiras ao fim da tarde, com a duração de uma hora. A professora também ficou, a 

nosso pedido, responsável por pedir aos encarregados de educação as autorizações para a 

realização deste projecto com os seus filhos, bem como as respectivas autorizações para 

filmar e fotografar as crianças. Após o seu consentimento procedeu-se à negociação da 

entrada no terreno com os nossos protagonistas – as crianças. 

 

2.2     Negociar a entrada no terreno com as crianças 
 

A negociação da entrada no terreno com as crianças 4  iniciou-se após o 

consentimento dos adultos facilitadores e dos encarregados de educação dos nossos 

protagonistas. A preocupação inicial era a de como conquistar o consentimento informado 

por parte das crianças, pois deste é que dependia o sermos aceites pelo grupo de crianças. 

 

“Quarta-feira, 3 de Março de 2010, a professora do 2ºA anuncia a 

minha chegada como a chegada da surpresa. Entro na sala e sou 

recepcionada com muitos olás, boas tardes e muita euforia. Depois de 

alguns momentos de agitação e comentários entre eles, apresentei-me e 

cada um apresentou-se e isto serviu para serenarem e voltarem à calma. 

Após as apresentações comecei a preparar a minha explicação sobre o 

porquê de eu estar ali, para isso tinha preparado um power-point 

simples e, de certa forma, apelativo para apresentar às crianças. 

Enquanto instalava o data-show ouvia comentários como: 

- Que giro, vamos ver um filme!  

 

                                                 
4 Anexo nº1, 1ª sessão – Nota de campo nº1, 3 de Março de 2010 
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- Olha um portátil! 

- Que fixe!” 

(Nota de campo nº1, 3 de Março de 2010) 

 

O power-point era constituído por diapositivos relacionados com os direitos das 

crianças, com o documento onde todos esses direitos estão escritos, ou seja, a Convenção 

dos Direitos das Crianças. Falei um pouco das categorias dos direitos, frisando 

essencialmente os direitos de participação e os direitos de participação na escola, pois esta 

deve ser um espaço construído com crianças, por crianças e um espaço essencialmente das 

crianças. 

A reacção entusiástica das crianças levou-nos a concluir que a partir dali tínhamos o 

consentimento delas para realizarmos conjuntamente este projecto. Porém, as nossas 

conclusões por si só, não eram certeza total do seu consentimento. Neste sentido, no final 

da nossa exposição, perguntamos se gostavam de participar na realização deste projecto, 

ao que responderam que sim, claro que este era apenas o primeiro encontro e tudo era 

novidade, a maioria das crianças estava entusiasmada e acabavam por ocultar uma ou 

outra que estava mais alheia. Porém, à medida que nos fomos conhecendo a nossa 

aceitação por parte do grupo foi-se tornando cada vez mais consistente. Assim, iniciamos a 

investigação com o grupo do 2ºA que é composto por 20 crianças com idades 

compreendidas entre os 7 e os 8 anos. Os encontros, como já referi anteriormente, 

decorreram às quartas e quintas-feiras, no Agrupamento de Escolas do Barco, mais 

propriamente no monobloco da turma do 2ºA, ao final da tarde e durante todo o mês de 

Março, ficando a avaliação do mesmo para o mês de Abril, logo após as férias da Páscoa. 

 

(Trabalho realizado por Alberto, 7 anos) 
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CAPÍTULO IV - O (Re)Descobrir da infância como grupo 
social de plenos direitos: A Construção de um Percurso 



52 

 
O projecto que idealizamos teve como objectivo a criação de mecanismos de 

sensibilização dos adultos para os direitos de participação das crianças, de forma a 

alcançarmos uma mudança social e a consciencialização dos adultos para os direitos de 

participação destas, a alcançar através da conscientização das crianças enquanto sujeitos 

de direitos activos e actores sociais participativos, ou seja, inicialmente era necessário que 

as crianças tivessem conhecimento, se apoderassem e estivessem conscientes dos seus 

próprios direitos.  

Apesar deste projecto ser apresentado como uma forma de realização de 

determinados objectivos gerais e específicos e da realização de acções antecipadamente 

pensadas, o desenvolvimento das mesmas aconteceu como um processo emergente das 

interacções com e entre as crianças. 

Para que realmente o objectivo do nosso projecto fosse atingido concluímos que 

tínhamos de concretizar determinadas actividades que garantissem como condições 

desejáveis: (i) a apropriação, por parte das crianças, dos direitos destas, mais propriamente 

dos direitos de participação; (ii) o fomento do direito à participação das crianças; (iii) a 

criação de momentos de reflexão, de debate e de discussão a partir dos seus pontos de vista; 

(iv) a realização de procedimentos de tomadas de decisão e responsabilização em que se 

torne viável e visível a autonomia e responsabilização por parte das crianças. 

As actividades/acções5, por nós idealizadas, que tiveram como principal cuidado a 

realização de um processo contínuo e de escuta das crianças, foram pensadas, 

desenvolvidas e avaliadas em conjunto com as crianças. 

A realização do nosso projecto decorreu durante 8 sessões contínuas, pois devido à 

tenra idade das crianças, havia a necessidade de dar sequência às actividades de forma a 

criar as condições necessárias e desejáveis para assim atingirmos o objectivo geral a que 

nos propusemos. Como referimos anteriormente, a avaliação final do projecto teve lugar 

após as férias da Páscoa. 

A realização deste projecto teve como actores sociais que protagonizaram a acção: as 

20 crianças do 2ºA, a investigadora, a professora do 2ºA e outros colaboradores em 

                                                 
5 Anexo nº 2 
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momentos específicos6. 

Os recursos utilizados inicialmente foram construídos pela investigadora, 

nomeadamente o pequeno diário. Depois, o restante material utilizado nas diferentes 

actividades foi disponibilizado uma parte pela investigadora, como histórias, folhas A4 e 

A3, cartolinas, colas e outra pelas crianças, como marcadores, lápis de cor, tesouras, lápis, 

canetas. É de salientar, ainda, o uso do computador para a passagem do Power-point e do 

filme sobre os direitos das crianças. 

Os espaços utilizados foram essencialmente o monobloco da turma do 2ºA, espaço 

onde decorreram quase todas as sessões e o anfiteatro da escola, gentilmente cedido pelo 

Agrupamento, para a realização da exposição e para o encontro “À Conversa sobre os 

Direitos de Participação”. 

 

 

1      O encontro com as crianças 
 

O primeiro encontro com o grupo de crianças pautou-se por alguma angústia e 

nervosismo, não só pelo facto de ser a primeira vez que participamos num projecto como 

este e de o realizar numa escola, como pela incerteza da forma como as crianças nos iriam 

receber. Por outro lado, estas são situações inevitáveis no processo de pesquisa que 

marcam a nossa relação com a realidade em estudo e que não se esquecem (Estanque 

(2000) cit in Tomás (2008)). Por vezes, durante a realização do nosso projecto, a falta de 

entusiasmo de determinadas crianças pelas actividades que se estavam a desenvolver, o seu 

silêncio e a sua resistência em partilhar as suas opiniões no grande grupo ou de conversar 

connosco, deixavam-nos de certa forma preocupados. Porém, apesar destas angústias não 

terem desaparecido completamente com o decorrer da investigação, fizeram-nos perceber 

como refere Estanque (2000) (cit in Tomás; 2008:392) que “todas as acções que podem ser 

observadas devem ser equacionadas pelo investigador e, portanto, também as acções ou os 

gestos de fechamento ou de evitamento são interessantes para a pesquisa”. 

                                                 
6 A Professora Rosa Madeira da Universidade de Aveiro, os pais, encarregados de educação das nossas 

crianças, comunidade educativa e restantes comunidade, nomeadamente no encontro “À Conversa sobre os 

Direitos de Participação”. 
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A nossa aceitação pelo grupo de crianças foi progressiva e reveladora de pequenos 

actos de curiosidade que acabaram por facilitar a aproximação e a aceitação da nossa 

presença. Por outro lado, tivemos que deixar de lado a nossa opinião como adultos para 

manter a curiosidade e a mente aberta e na interacção com as crianças de forma pessoal e 

individual tivemos o cuidado de nos colocarmos ao seu nível, de forma a ficarmos numa 

posição mais próxima da sua e, neste sentido, tentar minimizar as diferenças de poder e 

experiência aliadas ao estatuto do adulto, para que assim o diálogo fosse o mais horizontal 

possível. 

Nas actividades desenvolvidas com o grupo, procuramos sempre criar condições que 

permitissem a expressão e partilha das opiniões e pontos de vista de cada um e de todos. 

Foi nossa preocupação inicial evitar que as crianças sentissem a sua participação como 

“manipulação” ou “decoração” de qualquer processo de que seria a protagonista (escala de 

Hart, referida no capitulo I), atitude habitual dos adultos em relação às crianças. Porém, 

nos primeiros encontros sentimos que as crianças não viveram a sua participação como 

oportunidade de se expressarem e de influenciarem, por si só, a realidade, relativamente a 

assuntos que lhes dizem respeito. Por norma, as crianças colocam o exercício do direito à 

participação relativamente a terceiros, que são sempre os adultos.  

 

“Tenho direito a falar e os adultos a dizer se está certo ou errado.” (Daniel, 7 anos) 

“Os adultos devem estar de acordo connosco.” (João, 7 anos) 

“Podemos dar a nossa opinião e os adultos dizem sim ou não.” (Daniel, 7 anos) 

“Os adulto devem deixar dar a nossa opinião.” (Verónica, 7 anos) 

(Frases escritas pelas crianças no decorrer dos trabalhos sobre os direitos de 

participação.) 

 

Como pudemos verificar, a maior parte das referências e exemplos que as crianças 

nos deram sobre os direitos e, mais propriamente sobre os direitos de participação 

implicam os adultos como interlocutores dessa acção. E esta questão leva-nos a reflectir, 

mais uma vez, numa das questões mais determinantes no exercício do direito de 

participação: a questão do poder. Os adultos, devido à carga cultural e emocional de poder 

e de autoridade que assumem comparativamente às crianças, continuam a ser a referência 

através  da qual as crianças ponderam as limitações e as possibilidades do exercício do 
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direito à participação. Este foi, sem dúvida, um dos obstáculos visíveis e que nos 

preocupou logo no início do processo. Pois, como temos verificado ao longo do nosso 

estudo, a participação das crianças é um desafio ao poder e à autoridade dos pais e da 

família na maioria das culturas (Tomás; 2007), pelo que a maioria dos pais receia perder ou 

diminuir o controlo sobre os filhos. Porém, concordamos com a autora supra citada quando 

nos refere que a questão não se pode centrar nesse argumento, mas na ideia de que quando 

os adultos estão comprometidos na solução dos conflitos que dizem respeito às crianças, os 

direitos e o seu interesse superior requerem em primeiro lugar a participação activa das 

crianças, de acordo com as suas capacidades. A participação não pode ser interpretada 

como tendo o direito a tudo fazer ou que se tornem déspotas. É precisamente o contrário, 

participando aprendem a dar valor à opinião dos outros, considerando também que as suas 

opiniões são importantes e que provocam mudanças.    

 

2      O interesse das crianças em compreender os seus direitos 
 

 

O segundo encontro teve por base a história “Uma Aventura na Terra dos Direitos”. 

Foi nossa ideia que as crianças através do seu imaginário se revissem na pele do “João” o 

protagonista desta história que vai fazer uma viagem pela terra dos direitos das crianças 

com a ajuda da Convenção. Foi perceptível, nas primeiras conversas que tivemos e talvez, 

devido à sua idade, que as crianças não tinham conhecimento de que eram sujeitos com 

direitos e muito menos eram conhecedoras da existência de um documento/lei, Convenção 

dos Direitos da Criança, onde esses mesmos direitos estão consagrados. Esta percepção 

acabou por reforçar a ideia de que realmente o interesse das crianças por questões 

relacionadas com os seus direitos e a forma como os pais/adultos as tomam em 

consideração, variam de acordo com a idade. Ajudar uma criança a compreender os seus 

direitos não quer dizer persuadi-la a fazer escolhas, cujas consequências não têm 

maturidade para assumirem. A Convenção encoraja os pais/adultos a dialogarem com as 

crianças sobre os seus direitos “… de forma compatível com o desenvolvimento das suas 

capacidades” (Art.5). 

Depois de contar a história, abrimos um pequeno espaço de debate sobre a mesma. 

Além do entusiasmo, motivação, empenho e participação das crianças, esta actividade 
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acabou por desencadear pequenos diálogos entre pequenos grupos de crianças, e, assim, 

aproveitamos para introduzir mais um elemento de discussão e análise. Formamos 5 

grupos e entregamos, a cada um, um cartaz da UNICEF sobre os direitos das crianças. Este 

cartaz está numa linguagem mais simplificada e tem ilustrações coloridas, Ficámos, mais 

uma vez, surpreendidos por verificar que as crianças não conheciam este cartaz.  

A falta de uma conscientização sobre a importância dos direitos da criança e, 

nomeadamente, sobre os direitos de participação é, na nossa opinião, o resultado de 

discursos e práticas familiares e educativas que, de certa forma, continuam a dar 

sustentabilidade a discursos de cidadania adultocênctricos, em que a criança aparece como 

objecto de protecção e socialização e o adulto aparece como o cidadão. 

A primeira reacção das crianças foi debruçarem-se sobre o cartaz para poderem ler 

melhor e começaram logo a tecer vários comentários: 

 

“Hei, que fixe.” 

“Olha este artigo.” 

“E aquele.” 

“Olha este da história.” 

(Nota de campo nº 2, de 4 de Março de 2010). 

 

Depois de alguns momentos de leitura e de comentários sobre os direitos, foi-lhes 

pedido que lessem com muita atenção e tentassem identificar aqueles direitos que estão 

mais relacionados com o facto delas poderem dar a sua opinião, participar nas coisas, 

serem devidamente informadas, poderem-se reunir com as outras pessoas, ou seja os 

direitos de participação. As crianças tiveram muitas dúvidas na identificação desses artigos 

e acabaram por apontar artigos que, de certa forma, e na nossa opinião eram para elas de 

fácil compreensão, para além de estarem de algum modo associados à família, como é o 

caso do artigo 1º, 10º, 20º. Foi perceptível que um aspecto sempre presente é a ponderação 

da participação relativamente à família que, para este grupo de crianças e de acordo com os 

seus discursos, é um aspecto de referência sempre que se fala de qualquer aspecto da sua 

vida, do seu quotidiano, e mais concretamente, quando se fala no direito de participação. 
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No fim da sessão foram-lhes entregues uns pequenos diários7, feitos por nós, onde 

elas podiam escrever e ou desenhar tudo aquilo que elas achassem que estava relacionado 

com os direitos de participação e sobre aspectos em que gostariam que a sua opinião fosse 

escutada. E, ao toque da campainha, as crianças saíram rapidamente da sala para que de 

alguma forma ainda pudessem dar mais um chuto na bola e mais dois dedos de conversa 

com os amigos antes que os pais, que se encontravam no lado de fora da vedação, os 

chamassem para irem para casa. Este aspecto de um quotidiano organizado à dimensão do 

adulto, com compartimentação do tempo idealizada e preparada pelo adulto é outro aspecto 

que se evidenciou nos discursos das crianças e ao qual vamos fazer referência mais à frente.  

 

 

3      Páginas de participação, aprender brincando com os direitos 
de participação 

 

 

Foi a partir deste encontro que sentimos que as crianças tinham “entrado” 

verdadeiramente no sentido deste projecto. A actividade proposta foi: através da leitura dos 

direitos de participação as crianças diziam o que significava para elas cada direito e 

escreviam-no numa folha A3 que tinha no centro o direito representado rodeado por um sol 

e em cada raio as crianças registavam as suas opiniões. De certa forma foi um (re)definir e 

um (re)significar dos direitos de participação das crianças através das suas próprias vozes. 

 

                                                 
7 Anexo nº3. Estes diários não aparecem na íntegra em anexo, pois foram uma oferta nossa para as crianças.   
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(Foto do trabalho realizado sobre o artigo 15º da Convenção) 

 

Foi notório o envolvimento das crianças neste trabalho, assim como foi notório que, 

aos poucos, as crianças se foram libertando das “amarras” e dos limites, que temos 

consciência que são muito difíceis de ultrapassar como é o facto de interromper com o 

processo de reprodução de desigualdades de poder entre adulto e criança, atitudes que 

estão tão profundamente enraizadas na sociedade. Foi a partir deste momento que nos 

apercebemos que as crianças tomavam muito a sério aqueles direitos como sendo delas 

próprias e queriam mostrar ao mundo, especialmente aos adultos, que as suas vozes não 

podem continuar a ser silenciadas. Esta atitude fez-nos lembrar Paulo Freire quando define 

a educação como um acto comunitário, em que o diálogo com os outros, mediado pelo 

mundo, se torna condição necessária para a libertação de relações de opressão. 

 

“Temos direito a liderar.” (Lucas, 7 anos) 

“Quando nós falamos os adultos devem ouvir-nos.” (Rodrigo, 7 anos) 

“Quando nós estamos a falar eles têm de ouvir e quando eles falam nós ouvimos.” 

(Margarida, 7 anos). 

 

 Estes foram alguns dos significados dados acerca do artigo 12º que como nos refere 

a CDC implica a salvaguarda da liberdade de opinião, o direito a ter voz, o que de acordo 

com o que nos refere Trisciuzzi (1998) citado por Fernandes (2005), é essencial para 

recuperar a dignidade, a visibilidade e identidade social da criança, rompendo assim com o 
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silêncio social a que as crianças estiveram votadas durante séculos. Este artigo é 

normalmente invocado como o núcleo do direito de participação infantil e constitui um 

desafio radical às atitudes tradicionais de exclusão das crianças das arenas de acção e de 

decisão. Introduz alterações profundas às limitações de participação dependentes de 

critérios etários estritamente entendidos, pois defende que todas as crianças são capazes de 

expressar os seus pontos de vista. 

Por outro lado, o direito a participar está estritamente associado ao artigo 13º que se 

refere à liberdade de expressão, de pensamento e de consciência. As crianças entenderam 

este artigo da seguinte forma:  

 

“Tenho direito a falar do que penso.” (Rafael, 7 anos) 

“Tenho direito a escrever as coisas que imagino.” (Ana, 7anos) 

“Temos direito para descobrir as coisas.” (Diogo, 8 anos) 

“Tenho o direito a dizer coisas através da fala.” (Daniel, 7 anos) 

“Temos direito a falar do que nós pensamos e a desenhar o que pensamos.” (João, 8 

anos). 

As várias opiniões dadas pelas crianças em torno deste direito fizeram-nos perceber a 

necessidade de se construir espaços sociais onde, verdadeiramente, as crianças tenham 

possibilidade de tornar visíveis as suas representações sobre o mundo social que as envolve, 

acerca do conjunto de requisitos sociais e culturais que para elas são significativos e que 

atribuem significado às interacções com os outros. De certa forma, as crianças 

compreenderam que a sua participação é, também, um elemento fundamental para a 

democratização das sociedades, entendendo que não se pode transformar nem melhorar a 

realidade sem que elas estejam conscientes das mudanças e que se comprometam com elas. 

Participar e expressar a sua opinião implica a sua intervenção como agentes de mudança e 

não apenas como sujeitos passivos. 

Sarmento (2002) recomenda-nos que reconheçamos os direitos de participação das 

crianças na construção do espaço público pela mobilização expressiva da sua opinião, 

segundo modalidades e fórmulas imaginativas e diversificadas. 

Na realização do trabalho sobre o artigo 14º foi-nos perceptível que as crianças têm 

bem presente o respeito pelos direitos e deveres dos pais ou seus representantes legais na 

orientação e exercício do referido direito. 
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“Tenho direito a falar e os adultos a dizer se está certo ou errado.” (Dinis, 7 anos) 

“Quando nós queremos uma coisa e pode estar errado ou certo, primeiro temos que 

conversar depois é que se sabe.” (Miguel, 7 anos) 

“Os nossos pais dizem se está certo ou errado o que nós fazemos.” (Beatriz, 7 anos) 

 

 De certa forma, pensámos que tínhamos voltado à questão do poder do adulto sobre 

a criança, poder este que, em grande medida, continua a ser a referência através da qual as 

crianças ponderam as limitações e as possibilidades do exercício do direito à participação. 

Porém, concluímos que era a forma como o artigo estava escrito que levava as crianças a 

referir-se constantemente ao adulto, não propriamente como detentor do poder, mas sim 

reconhecendo os seus direitos e deveres na orientação e exercício deste artigo, que faz 

referência ao direito da criança à liberdade de pensamento, consciência e religião. 

 

“Tenho direito a praticar a religião que quiser.” (Maria, 7 anos) 

 

Por outro lado, os artigos 15º e 17º são, no nosso ponto de vista, fundamentais para 

que o direito de participação se possa sustentar. Qualquer pessoa, seja ela criança ou adulto, 

não tem oportunidade de participar em qualquer processo se não estiver minimamente 

informada sobre esse mesmo processo. De acordo com a opinião de Fernandes (2005:408), 

“no que diz respeito à infância, o direito à informação tem sido recorrentemente omitido 

por se considerar que as crianças não têm maturidade intelectual que lhes permita 

compreender criticamente a informação.” Como referimos anteriormente, as crianças só 

podem participar e manifestar-se se tiverem acesso à informação sobre a realidade social 

em que estão inseridas de forma informada e objectiva e para isso defendemos uma 

reafirmação do direito que as crianças possuem de acesso à informação. 

 

“Os pais devem ver se nós compreendemos a informação.” (Alberto, 7 anos) 

“Tenho direito a ser informado do que se passa em vários sítios.” (Joana, 7 anos) 

  

 

Principalmente o artigo 15º deixou as crianças um pouco confusas, pois para elas ter 
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direito de associação e de reunião era algo que só dizia respeito aos adultos. 

 

“Quando o catequista manda os nossos pais virem a uma reunião, eles têm de ir e se 

nós quisermos podemos ir.” (Bernardo, 7 anos) 

 

Mas, outro ponto de vista, não menos interessante, foi o facto das crianças 

associarem este direito ao facto de se reunirem para decidirem por exemplo as regras dos 

seus jogos. 

 

“Quando nós jogamos às apanhadas, nós todos devemos decidir quem é apanhar.” 

(Beatriz, 7 anos) 

“Quando jogamos à bola, na equipa nós devemos falar para ver qual o que vai à 

baliza.” (Ricardo, 8anos) 

 

Ao longo dos nossos encontros, percebemos o valor da pertença destas crianças a 

determinados grupos de brincadeira, como o grupo das apanhadas, o grupo do berlinde, o 

grupo do futebol e para além da brincadeira, da diversão, do convívio, neste contexto, as 

crianças começaram cada vez mais a frisar os seus direitos e deveres enquanto elementos 

desses grupos. Este aspecto leva-nos a concluir, que cada vez mais, os seus espaços e 

tempos de brincadeira são efectivamente tempos e espaços de socialização e de 

sociabilidade entre elas e de construção do exercício da cidadania. 

Ao longo destas sessões de trabalho foi-nos perceptível o facto das crianças fazerem 

muitas vezes referência ao (pouco) tempo e espaço de brincadeira, como que fazendo uma 

reclamação a um direito que lhes é negado durante o seu dia-a-dia. Este aspecto tornou-se 

ainda mais visível quando começámos a ler os pequenos diários que eles escreveram e 

quando começaram a fazer os desenhos para a exposição. 
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Com efeito, as crianças passam a maior parte do seu dia na escola, e a forma como as 

suas rotinas são organizadas está dependente disso mesmo e isto, inevitavelmente, 

transforma a escola num espaço de grande regulação.  

Os discursos das crianças foram claros quanto à forma como a compartimentação do 

tempo é feita. As crianças sentem falta de espaços e de tempo para poderem brincar 

livremente e isso remete-nos para tempos de infância que nada ou quase nada têm de livres 

e de lazer. 

 

“Gostaria de ter mais intervalos.” (Maria, 7 anos) 

“Temos direito a divertimo-nos” , “Temos direito a brincar.” (Joana, 7 anos) 

“Eu gostaria que a escola tivesse mais espaço.” (Alberto, 7 anos) 

 

De acordo com a opinião de Fernandes (2005), decorre destas representações o 

controlo social que é exercido sobre as crianças, de uma forma mais ou menos implícita, 

mas, de alguma maneira, sempre presente, através do enquadramento destas em locais 

fechados, vigiados e que convergem para a ideia que Zinneckler (1995) citado por 

Fernandes (2005) defende de “domesticação da infância”. Esta é, também, uma teoria que 

tem vindo a ser desenvolvida e defendida nas últimas décadas por autores como Ariés 

(1962) que defendia que na modernidade o confinamento das crianças começa quando elas 

entram na escola.   
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4    A Construção dos mecanismos de sensibilização dos adultos 
para os direitos de participação das crianças 

   

 A construção de mecanismos de sensibilização dos adultos foi, de certa forma, o 

momento de “viragem” deste projecto, ou seja, tudo aquilo que até então foi trabalhado nas 

diferentes actividades agora ia ser registado pelas crianças em papel, através do desenho e 

da escrita para ser visto por todos, desde pais, encarregados de educação, comunidade 

escolar, entre outros adultos e crianças.  

 Pensamos que, de certa forma, as crianças poderiam sentir-se constrangidas com o 

facto dos seus trabalhos serem expostos, e por esse motivo não desenharem ou não 

escreverem o que realmente queriam ou pensavam. Porém, não foi isso que aconteceu: 

 

 

Trabalho realizado por Dinis, 7 anos  

 

Este trabalho ilustra o que acabamos de escrever, o Dinis tocou em todos os pontos 

essenciais do nosso trabalho e isso acabou por ser reconhecido por toda a turma. Este 

trabalho foi escolhido para ilustrar os convites e os cartazes que anunciavam a sessão “À 

Conversa sobre os Direitos de Participação”. 

Nas sessões em que decorreu a preparação dos mecanismos de sensibilização reinou 

um clima de alegria e entusiasmo. As crianças mostravam-se empenhadas e motivadas na 

realização dos seus trabalhos, tanto que a maioria resolveu fazer mais do que um. Aos 
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poucos, naquele pequeno monobloco onde nos reuníamos com a turma do 2ºA, começou-

se a construir um espaço, de certa forma, desejado por todos e ao qual Sarmento (2007) 

chama “a cidade dos direitos das crianças”, ou seja, para este autor a escola não pode ser 

senão a cidade dos direitos das crianças. As crianças assumiram-se determinantemente 

como os protagonistas de toda a acção e os seus trabalhos revelam as suas opiniões, os seus 

mundos e as realidades nas quais, de certa forma, gostariam de intervir e participar mais 

activamente. Na nossa opinião, e analisando os trabalhos realizados, concluímos que para 

estas crianças os direitos de participação são muito importantes na organização do seu dia-

a-dia, nas implicações da sua voz e da sua acção na gestão que os adultos fazem das suas 

vidas. Mais uma vez concordamos com Sarmento (2007:19), quando refere que “a 

mudança terá assim que apostar na ideia de que a criança é um sujeito de direitos, 

ontogenicamente presente e socialmente competente. Ela é o agente principal no seu 

processo de formação, com direito à voz e à participação nas escolhas e políticas 

educativas.” 

 

4.1    Dificuldades de participação 
 

Apesar de tudo o que temos vindo a relatar, não podemos deixar de referir a atitude 

da Cristina e da Mariana, duas meninas que estavam sempre juntas e às quais era muito 

difícil fazer “desabrochar” e darem a sua opinião. Este aspecto foi particularmente evidente 

ao longo da realização dos trabalhos sobre os 5 artigos relacionados com a participação e 

nas sessões de realização dos desenhos. Apesar do nosso incentivo frequente para dizerem 

e registarem as suas experiências, elas pareciam resistir, não gostavam de se expor perante 

o grupo. Fizeram o desenho, mas não escreveram a sua opinião em relação aos direitos de 

participação. A sua timidez e até uma certa vergonha parecem ser as razões das limitações 

à sua participação, nomeadamente nas suas interacções com os adultos. De acordo com a 

opinião de Scheff (1994) citado por Fernandes (2005:451) “… poderá também ser 

problematizada tendo em conta as exíguas oportunidades de as crianças poderem dar as 

suas opiniões e os seus contributos, o que faz com que, quando são solicitadas ou quando a 

oportunidade de participação surge, por mais simples que ela seja, apontem dificuldades de 

operacionalização.” Esta dificuldade acaba por se revelar nos trabalhos realizados, pois, de 

certa forma, concordamos que acabaram por fazer e dizer aquilo que o adulto-investigador 
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gostaria de ouvir ou, por exemplo, fazer aquilo que interessa para a concretização dos 

objectivos dos trabalhos, visto que concordavam com tudo sem sequer questionar.  

 

5     “À conversa sobre os direitos de participação” 

 

 

(Trabalho realizado pela Maria, 7anos) 

Legenda: 

“Nós a turma do 2ºA estivemos a fazer um trabalho com a professora Célia sobre os 

direitos das crianças. A professora Célia falou-nos de 54 artigos numa história onde 

apareciam dois meninos a Convenção e o João, que nos mostraram os tais 54 artigos uma 

grande história, mesmo grande.  

E depois começamos a escrever os direitos do artigo 12, do artigo 13… e começamos 

a perceber. 

Depois é que começamos a fazer aqueles trabalhos ali (apontou para os trabalhos 

expostos nas paredes do anfiteatro), que ficaram como deviam ficar! 

Os direitos de PARTICIPAÇÃO dizem que temos direito a ser ouvidos, temos direito 

a ser informados, temos direito a PARTICIPAR e temos direito a dar a nossa opinião e a 
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ser escutados… claro e a ter carinho!!! 

Espero que tenham gostado! Muito obrigada! 

DIREITOS DE PARTICIPAÇÃO 

PARTICIPAR!!!” 

Este foi um dos trabalhos apresentados na última sessão à qual chamamos “À 

Conversa sobre os Direitos de Participação” e na qual estiveram presentes, para além do 

grupo de crianças e da respectiva professora, os pais e encarregados de educação, os 

elementos da direcção da escola, alguns professores e a Dra. Rosa Madeira da 

Universidade de Aveiro. Neste encontro, que foi idealizado por todo o grupo de trabalho, 

cada criança tinha oportunidade de expor perante a plateia tudo aquilo que sabia e que 

registou nos seus bloquinhos sobre os direitos de participação. Este foi, sem dúvida, o 

momento em que nos apercebemos e que pudemos assegurar que as crianças deste grupo 

participante no projecto (com excepção da Cristina e da Mariana, que acabaram por não 

estar presentes nesta sessão) estavam conscientes dos motivos, dos objectivos, das 

condições e da importância da sua participação desde as primeiras sessões do processo. Por 

outro lado, sentimos que conseguimos que as crianças vivessem uma experiência 

significativa de protagonismo, que se pauta, de acordo com Gaitan, citado por Fernandes 

(2004) pela existência de três condições: a organização infantil, a participação infantil e a 

expressão infantil. A sua condição de participantes na investigação parece ter facilitado a 

sua auto-descoberta como actores sociais participantes, o que acreditamos que possa servir 

como recurso pessoal no enfrentar de dificuldades e barreiras visíveis à sua participação. 

A presença e intervenção da Dra. Rosa Madeira acabou por reforçar este 

protagonismo e o quanto é importante assumirmos as crianças como verdadeiros sujeitos 

activos de direitos, nomeadamente direitos de participação referindo, ela, a este propósito, 

a urgência de uma mudança social importante com implicações sociais que deverão ter em 

conta: o papel da infância; a consideração das culturas adulto-centradas; a promoção da 

organização e associação das crianças e o estabelecimento de novos códigos de 

comunicação, pois só assim as crianças terão possibilidade de exercer as suas 

competências, os seus direitos só então a participação se assumirá como um direito 

efectivo das crianças. 

Não podemos deixar de mencionar a alusão feita pela Dra. Rosa Madeira ao Projecto 

no qual a cidade de Aveiro está envolvida e que tem como objectivo o cumprimento dos 
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princípios contidos na Convenção dos Direitos da Criança, especialmente da participação 

infantil real e efectiva. Projecto este que se concretiza através do cumprimento dos pontos 

explicados no primeiro capítulo8, mas também através de projectos como o nosso.  

Acreditamos que acções como o encontro “À Conversa sobre os Direitos de 

Participação”, são contributos importantes para a mudança de mentalidades, por parte dos 

adultos, bem como para a concretização do Programa Aveiro Cidade Amiga das Crianças. 

De acordo com as palavras proferidas pelo Professor Doutor Manuel Sarmento durante o 

Workshop “ Construindo uma Cidade (+) Amiga das Crianças”, “É importante que as 

múltiplas linguagens das crianças sejam traduzidas nas linguagens das cidades. Só vamos 

perceber as crianças, se percebermos os espaços e as suas formas de pensar e comunicar. 

Para isso será necessário criar dispositivos de escuta e canais de comunicação das 

crianças.” (Julho de 2009). 

 

                                                 
8 Ponto 4. “Programa Cidades Amigas das Crianças” e 4.1 “O programa Cidades Amigas das Crianças no 

Município de Aveiro”   
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O Caminho só se faz Caminhando (Notas conclusivas) 
 

A construção de mecanismos de sensibilização dos adultos para os direitos de 

participação das crianças foi o objectivo principal deste projecto. Tentando fazer uma 

avaliação do mesmo, começando por aquela que consideramos ser a maior limitação ao 

nosso projecto que foi o tempo, possível, disponibilizado pela escola para a sua realização, 

acreditamos que o objectivo foi alcançado: primeiro porque acreditamos que as crianças 

fizeram a apropriação dos seus direitos, conseguiram expor as suas ideias e opiniões; por 

outro lado, conseguimos que os adultos se envolvessem, dessem voz e ouvissem as 

crianças, por fim, achamos que só o facto de verificarmos que os direitos de participação 

das crianças são motivo de conversa, é sinal que não são esquecidos. Mas, este não é um 

caminho terminado, ainda existem muitos caminhos a percorrer, nomeadamente com a 

família, com a comunidade local e com a escola, onde muito há por fazer. Foi bom 

perceber que esta última reconheceu a sua responsabilidade no reconhecimento das 

crianças como sujeitos activos de direitos, tanto que, no final do encontro, foi-nos proposto 

uma parceria, de forma a dinamizarmos um espaço na biblioteca do agrupamento acerca 

dos direitos das crianças, que será um espaço de exposição de sugestões, opiniões e de 

debate sobre os direitos das crianças.  

Por outro lado, existem condições adversas que temos que enfrentar, como é o caso 

de alguns adultos não reconhecerem as crianças como sujeitos plenos a quem são 

reconhecidos direitos próprios e por conseguinte com estatuto de cidadania. Esta 

preocupação advém do discurso do Mário na sessão de avaliação do projecto: 

 

“O meu pai disse que não gostou. O que veio fazer foi uma perda de tempo. Eu tenho 

que fazer o que ele me manda, porque sou filho dele.” (Mário, 7 anos) 

(Nota de campo nº 8, 14 de Abril de 2010) 

 

Concluímos que a desigualdade de posições ou estatuto das crianças e adultos são 

resultado da existência de estereótipos relativos à criança, isto é, os adultos alimentam 

esses estereótipos através das suas memórias de que as perspectivas e opiniões das crianças 

não merecem ser levadas em consideração por serem avaliadas como infantis e 

desajustadas. É-nos perceptível, através dos seus discursos, que as crianças estão 
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conscientes que este é um caminho ainda longo e que, de certa forma, a sua possibilidade 

de emancipação na reorganização do seu quotidiano ainda é muito ténue.  

No final, o que podemos afirmar é que a importância do direito de participação é 

reconhecido por estas crianças e isso leva-nos a pensar no futuro, na realização de outras 

iniciativas e de outros projectos que insistam na valorização da voz da criança e onde o seu 

estatuto de cidadã participante seja reconhecido. 
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Anexo 1 – Notas de campo dos 9 encontros realizados com a turma do 2º A 

 

 

1ª Sessão – Nota de campo nº 1, 3 de Março de 2010 

 

Quarta-feira, 17,30h a professora anuncia a minha chegada como a chegada da 

surpresa. Entro na sala e sou recepcionada com muitos olás, boas tardes e muita euforia. 

Depois de alguns momentos de agitação e comentários entre eles, apresentei-me e cada um 

apresentou-se e isto serviu para serenarem e voltarem à calma. 

Depois das apresentações comecei por preparar a minha explicação sobre o porquê de 

eu estar ali e para isso tinha preparado um power-point. Enquanto o instalava ouvia 

comentários como: 

-“Que giro, vamos ver um filme.” 

 -“Olha um portátil.” 

- “Que fixe.” 

Quando liguei o projector logo muitas sombras fizeram com as mãos na luz que saía 

projectada. 

 Comecei por explicar que todas as crianças do mundo têm direitos e mostrei um globo 

rodeado por crianças e elas foram dizendo: 

-“Olha um chinês.” 

-“Um negrinho…” 

-“E um branquinho.” 

Continuei a minha explicação dizendo que os direitos das crianças estão escritos num 

livro que se chama Convenção dos Direitos das Crianças e que era uma lei que tinha de ser 

respeitada, foi então que perguntei se elas conheciam alguns dos seus direitos. Logo um mar 

de dedinhos no ar se colocou, de um lado diziam: 

-“Temos direito a nascer.” 

-“Temos direito a comer uma goma.” Do outro lado diziam: 

-“Temos direito a carinho e amor.” 

-“Temos direito a pai e mãe.” Logo outro respondeu: 

-“A uma família.” 

-“Temos direito a vir para a escola.” 
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-“Temos direito a lavar os dentes.” E muitos outro direitos foram ditos.  

Assim, continuei a minha explicação, disse-lhes que a CDC é um livro dividido 

em 4 capítulos, com 54 artigos: direitos à sobrevivência; direitos ao desenvolvimento; 

direitos à protecção; direitos de participação, acabando por frisar estes último, 

nomeadamente os direitos de participação na escola. A primeira tendência foi de 

imediato dizer que todos os meninos e meninas têm direito a participar nos jogos, nas 

brincadeiras, nos trabalhos e que os outros meninos deviam deixar para eles não 

ficarem tristes. Aí perguntei: -“Então e os adultos? A primeira reacção foi silenciosa, 

mas depois foram dizendo um pouco a medo “Também” e eu insisti em quê e o que 

gostariam de dizer a sua opinião e de participar, foi aí que responderam:  

-“Eu queria dizer que gostava de ter mais intervalos para brincar e descansar.”  

-“Eu gostava de ter um jardim com relva e flores.” 

-“E um baloiço e um escorrega.” 

-“Eu queria um jardim zoológico na escola.” 

-“Pois podíamos ter aqui animais.” 

Depois mostrei-lhes o artigo 12º da CDC, eles ficaram um pouco baralhados, assim um 

misto de alegria de espanto e de admiração, não estavam assim muito convencidos, o que 

lhes dizia era algo a que eles não estavam habituados, pois os seus discursos remetiam 

sempre para as ideias e opiniões dos adultos como somente eles mandassem e tivessem 

direito de participar e eles enquanto crianças teriam de cumprir o que era dito. 

O tempo rapidamente passou e, neste sentido eu tive que concluir a minha 

apresentação fazendo referência aos principais objectivos do projecto e à importância da 

participação de todos na sua concretização, questionando-os sobre se realmente queriam ou 

não fazer este trabalho comigo, ao que responderam em coro que sim. Conclui com um slide 

que dizia que. “A escola deve ser um espaço construído, por crianças e um espaço 

essencialmente das crianças.” Pois é na escola que passam a maior parte do tempo e por isso 

deve ser um espaço que gostem e onde se sintam bem. 

 

 

2ª Sessão - Nota de campo nº 2, 4 de Março de 2010 

Entro na sala onde todos me aguardavam com ansiedade. Começámos por fazer um 

resumo da sessão anterior, fazendo referência à CDC, aos artigos e às suas categorias, 
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frisando mais uma vez os direitos de participação. 

Para hoje tinha preparado a leitura da história “Uma aventura na terra dos direitos”, 

pedi-lhes que se colocassem à vontade, pois a história era um bocadinho longa e que 

prestassem muita atenção pois de seguida íamos fazer um trabalho relacionado com a 

mesma. 

O silêncio era total, de vez em quando ouvia-se uma gargalhada no meio do grupo, 

pois as aventuras do João, criança protagonista da história, juntamente com a menina 

Convenção eram muito engraçadas. No final da história abrimos um pequeno espaço de 

debate, de uma forma relativamente ordeira foram dando a sua opinião sobre alguns 

aspectos da história, nomeadamente alguns artigos que se evidenciaram. Depois agrupei as 

crianças em grupos de 4 e entreguei-lhes um cartaz da UNICEF sobre os direitos das 

crianças. Este cartaz está numa linguagem mais simples e é acompanhado de desenhos 

coloridos. Fiquei surpreendida ao perceber que as crianças e não tinham conhecimento deste 

cartaz. Dei-lhes um tempo para o observar e lerem e logo comecei a ouvir vários 

comentários saídos do interior dos grupos: 

“Hei, que fixe.” 

“Olha este artigo.” 

“E aquele.” 

“Olha este da história.” 

Depois pedi-lhes que começassem a procurar os artigos que ouviram na história, mas 

agora teriam de dizer o que achavam que queriam dizer. Aos poucos, e porque assim a 

conversa fluía comecei a focalizar a nossa atenção nos direitos de participação, não foi fácil 

a identificação por parte das crianças destes direitos, identificavam mais facilmente artigos 

relacionados à família, como é o caso dos artigos 1º, 10º, 20º, também por serem de mais 

fácil compreensão. Dei-lhes tempo para eles lerem e relerem os artigos, assim também era 

uma forma de eles os interiorizarem. Até que resolvi dar uma ajuda, dizendo que os artigos 

relacionados com a participação encontravam-se entre o artigo 10º e o artigo 20º e eram 5 

artigos. Depois pedi que cada grupo lesse um dos artigos que achava que estava relacionado 

com a participação e aos poucos fomos desconstruíndo o seu significado. Depois de 

descobrirmos os 5 artigos ficamos por aqui na explicação pois a campainha dava ordens para 

saírem, pedi que aguardassem mais uns minutos pois tinha algumas coisas para lhes 

entregar. Para cada um tinha preparado um cartaz da convenção igual aquele que estiveram 
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hoje a trabalhar acompanhado de um pequeno diário feito por mim e onde lhes pedi que 

escrevessem, desenhassem todas as ideias e opiniões sobre os direitos de participação. As 

crianças receberam tudo com o misto de alegria e de pressa pois alguns pais aguardavam por 

elas ao portão, ou então algumas delas, como verifiquei à saída, quiseram aproveitar os 

últimos minutos na escola para poderem dar mais uns chutos na bola ou para brincar às 

escondidas. 

 

3ª Sessão – Nota de campo nº3, 10 de Março de 2010 

Nesta sessão voltamos a recapitular os direitos de participação que tínhamos estado a 

trabalhar no último dia. Por outro lado, perguntei se sabiam o que tinham de fazer nos 

pequenos diários que lhes tinha entregue, pois como estavam com pressa podiam não ter 

percebido. Após algumas intervenções percebi que a ideia tinha sido bem entendida, 

inclusive algumas crianças já tinham feito algumas coisas. 

Para hoje tinha pensado fazer um aprofundamento maior sobre os direitos de 

participação. Para isso preparei uma folha A3 para cada artigo, depois escrevi-o no centro da 

folha e fiz um sol à sua volta, nos raios do sol cada criança era convidada a escrever o que 

para ela significava aquele artigo, foi uma forma de dar novos significados aos artigos de 

participação através das vozes das crianças. 
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4ª Sessão – Nota de campo nº4, 11 de Março de 2010 

Nesta sessão estivemos a terminar o trabalho da sessão anterior. É gratificante perceber 

que as crianças, apesar da sua tenra idade, sentem-se interessadas e despertas para os seus 

direitos de participação. É certo que ainda estão um pouco presos à ideia de que primeiro 

estão os adultos, o que eles dizem ou pensam e que primeiro as crianças têm que os respeitar 

e só depois é que estão as suas opiniões. No entanto, com o decorrer desta sessão, e isso é 

notório nos seus discursos, conseguem soltarem-se e pensarem como sujeitos activos de 

direitos, com uma ânsia enorme de intervir, participar e dizer ao mundo as suas ideias e 

opiniões.  

Deixei fluir livremente a conversa e a parte final da sessão reservei para a preparação 

do último encontro que decorrerá no de 25 de Março no anfiteatro do agrupamento para o 

qual vamos convidar todos os pais, encarregados de educação, comunidade escolar, 

comunidade local e a Professora Dra. Rosa Madeira da Universidade de Aveiro para um 

momento se sensibilização intitulado “À Conversa sobre os Direitos de Participação”. Este 

encontro foi inicialmente pensado por mim, mas foi todo preparado e organizado pelo grupo 

de trabalho. Neste sentido, o primeiro ponto a tratar era a construção de mecanismos de 

sensibilização dos adultos para os direitos de participação. Entre as várias ideias que 
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surgiram e que serão aproveitadas e explicadas mais à frente, concordamos que 

começaríamos pela realização de desenhos acompanhados pelas opiniões das crianças sobre 

os direitos. Um destes desenhos seria escolhido pelo grupo para ser a capa dos cartazes de 

publicidade ao nosso encontro e o rosto dos convites que iriam ser entregues aos nossos 

convidados Estes desenhos seriam depois expostos nas paredes do anfiteatro. Depois desta 

ideia bem delineada fizemos a lista do material que iríamos precisar para a realização dos 

desenhos. Assim, eu fiquei responsável pelas folhas, cartolinas, colas e as crianças pelos 

marcadores, lápis de cor, lápis de carvão, canetas, borrachas e afias. Por fim, relembrei a 

todos que trouxessem os seus diário, pois podíamos fazer uma pequena leitura e tirar 

algumas ideias de lá para os nossos desenhos, esta foi também uma ideia inicialmente 

proposta pelo grupo. 

E mais uma vez soou a campainha dando-nos ordem de saída. 

 

5ª e 6ª Sessão – Nota de campo nº 5, 17 e 18 de Março de 2010   

Estas duas sessões foram exclusivamente dedicadas à realização dos trabalhos para a 

exposição. A alegria e o entusiasmo foram aspectos marcantes destas sessões. 
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As crianças conversavam entre elas, connosco e aproveitavam para tirar algumas 

dúvidas, nomeadamente sobre a construção das suas frases. 

As crianças assumiram-se determinantemente como os protagonistas de toda a acção e 

os seus trabalhos dão a conhecer as suas opiniões, os seus mundos e as realidades nas quais, 

de certa forma, gostariam de intervir e participar mais activamente. 
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Ao longo destas sessões foram-se lendo os pequenos diários que acabaram por ser um 

verdadeiro complemento de informação para os desenhos. Por fim fez-se a escolha do 

trabalho que irá ilustrar os cartazes e os convites. 
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Este foi o trabalho escolhido, através da votação de dedo no ar, pois as crianças 

chegaram à conclusão que era aquele que tinha uma informação mais completa. 

 

Sessão nº 7 – Nota de campo nº 6, 24 de Março de 2010 

Esta sessão foi totalmente dedicada à preparação do encontro. 

Primeiro começámos por colar os desenhos em cartolinas coloridas de forma a ficarem 

emoldurados e por conseguinte mais bonitos, cada criança fez a escolha da sua cor de 

cartolina favorita. 

Depois cada criança individualmente e para si fez a leitura dos seus diários fazendo a 

selecção do que realmente queria dizer no encontro. De seguida cada criança leu para o 

grande grupo o que tinha escolhido. Como alguns dos pontos acabavam por se repetir 

concordamos em não repetir tantas vezes a mesma coisa e aproveitar outras opiniões e ideias 

que tinham escritas. 

Por fim, fizemos o guião do encontro, que consta do seguinte: 

18h – Recepção feita pelas crianças a todas as pessoas convidadas 

18,30h – Inicio do encontro com a apresentação do projecto feita por mim; seguida da 

intervenção das crianças através das leituras dos seus textos e da apresentação do projecto 

feita e vista por elas. 

19h – Intervenção da Professora Dra. Rosa Madeira da Universidade de Aveiro 

19,30h – Espaço de debate em grande grupo 

19,45h – Visualização do filme “Os direitos das crianças” 

20h – Encerramento. 

Antes de irmos embora ainda tivemos tempo para ir colocar os nossos trabalhos no 

anfiteatro. Cada criança optou por colar o seu trabalho onde queria intercalando com 

cartazes da UNICEF alusivos aos direitos das crianças. E assim terminou mais uma das 

nossas sessões.  

 

Sessão nº 8 – Nota de campo nº 7, 25 de Março de 2010 

Esta era a sessão pela qual todos esperavam. Quando entrei no monobloco senti um 

misto de sensações transmitidas pelas crianças, umas estavam nervosas, outras ansiosas, 

outras eufóricas. Como a hora do encontro se aproximava, começamos por relembrar tudo o 

que estava programado. Depois cada um pegou na sua cadeira e em filinha dirigimo-nos 
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para o anfiteatro, aí dispusemos as cadeiras em meia-lua viradas para a plateia. Eu preparei o 

computador e o power-point com o desenho alusivo a este encontro e projectei-o na tela e 

assim estava tudo preparado para o início do encontro. 

As crianças tiveram um tempinho para descontrair, podendo ir dar uma volta pelo 

recreio ao mesmo tempo que iam vendo se os seus pais ou familiares já tinham chegado. 

Aos poucos o anfiteatro foi-se enchendo, mas também verifiquei que foi durante este tempo 

que a Cristina e a Mariana se foram embora, sem se quer dizerem nada, ainda tentei ir à 

entrada ver se falava com os responsáveis delas, mas foi tarde de mais. 

A hora do encontro aproximava-se, a euforia, a alegria e o nervosismo misturavam-se 

e extravasavam por todos os poros das nossas crianças, até a investigadora sentia-se 

contagiada por tão grande turbilhão de emoções. 

Entretanto chegou a professora Rosinha e, de certa forma, a sua chegada trouxe calma 

e um certo “protagonismo” às nossas crianças que não mais a largaram. A professora 

Rosinha misturou-se com as crianças e através delas inteirou-se de tudo o que andamos a 

fazer até então. Percorreu todo o anfiteatro rodeada pelo grupo que lhe iam explicando os 

seus desenhos. Por momentos o anfiteatro transformou-se numa grande sala de exposições 

em que os verdadeiros artistas eram as nossas crianças. Pais, professores e crianças 

conviveram harmoniosamente durante alguns momentos, enquanto aguardavam a chegada 

de um ou outro encarregado de educação que devido aos seus compromissos profissionais 

não puderam chegar mais cedo. E nós sabíamos o quanto era importante para as nossas 

crianças a sua presença. 

Assim que verificamos que já todos tinham chegado demos início ao nosso encontro. 

Eu comecei por me apresentar e explicar o trabalho que estava a desenvolver com aquela 

turma, depois apresentei a professora Rosinha e expliquei o porquê da sua presença ali, em 

seguida dei a palavra às crianças que começaram por falar sobre os seus direitos, aqueles 

que tinham escrito nos pequenos diários que lhes tinham sido dados. Cada criança falou 

individualmente e depois a Maria fez um pequeno resumo das nossas sessões. Após ter 

escutado tudo com muita atenção e de ter tirado algumas notas a professora Rosinha tomou 

a palavra, começando por resumir os direitos que as crianças mais vezes falaram, como por 

exemplo: “Gostávamos de dar a nossa opinião.”; “Gostávamos de ser ouvidos.”; 

“Gostávamos que os nossos colegas nos ouvissem.”; “Temos direito a falar.”; “Temos ideias 

que gostávamos que os outros ouvissem.”. Depois deste resumo a professora Rosinha 
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dirigiu-se aos adultos começando por falar da história dos Direitos das Crianças e como eles 

surgiram. O grupo mostrou-se bastante atento à história e as crianças ainda mais quando a 

professora se referiu a elas como sendo crianças com direito a voz e que gostam e querem 

dar a sua opinião, referindo que foi isso o que eles fizeram anteriormente, mostrou que as 

crianças gostam de ser tratadas como gente, como pessoas e que as levem a sério. Frisando 

acima de tudo o quanto é importante falar-se dos direitos das crianças, até mesmo para que 

não se esqueçam aquelas que são vitimas de trabalho infantil, que nem sequer estão 

registadas que nascem e nem um nome lhes dão, não tendo casa nem um tecto. Apelando 

dessa forma à sensibilidade, à atenção e à importância do trabalho realizado pelo grupo para 

o facto destas crianças não serem esquecidas. Chamando ainda a atenção para a importância 

das crianças crescerem não só pensando nos seus direitos, mas nos direitos de todas as 

crianças do mundo. 

A professora Rosinha dirigiu-se também aos adultos falando das outras categorias de 

direitos: os de protecção e os de provisão. Referindo o exemplo do divórcio, em que as 

crianças antes nem sequer eram ouvidas, nem sequer tinham opinião, acabando por dar 

ênfase aos direitos de participação, alertando para o facto de que a protecção das crianças só 

é maior se as crianças participarem e tomarem parte na defesa dos seus direitos, sabendo que 

em casos de serem mal tratadas elas podem queixar-se e pedir ajuda. Mais uma vez a 

professora Rosinha apelou ao grupo de crianças para que sejam umas defensoras dos 

Direitos das Crianças e esta interacção fez com que o grupo permanecesse atento a toda a 

conversa que se ia desenrolando. 

A professora Rosinha chamou a atenção dos pais para o facto dos seus filhos não 

viverem noutro mundo, eles vivem no nosso mundo, neste mundo que, de certa forma, está 

feito à medida dos adultos. E este foi o mote para se falar da importância das Nações 

Unidas, da Declaração dos Direitos das Crianças e do Projecto das Cidades Amigas das 

Crianças, projecto desenvolvido pela UNICEF, resumindo de uma forma simples quais os 

seus objectivos e referindo Aveiro como uma cidade que ambiciona ser uma Cidade Amiga 

das Crianças e o papel desta geração para a concretização deste projecto. 

Seguidamente a professora Rosinha passou um filme sobre os direitos das crianças, a 

hora já ia avançada, mas as crianças fizeram questão de ver o vídeo e os pais também 

concordaram. O filme consistia mais ou menos no seguinte: um grupo de crianças vítimas de 

um naufrágio vão dar a uma ilha onde só existem adultos e estes já não sabem o que é ser 
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criança, por isso acolhem-nas mas tratam-nas como se fossem adultos, obrigando-as a fazer 

todo o tipo de trabalho, mas nessa ilha existia um mágico que não estava a gostar nada do 

que se estava a passar e de certa forma tentava mostrar aos adultos que estavam errados. 

Por fim a professora Rosinha desafiou as crianças para irem comentar o filme. Um 

grupo saltou das cadeiras com todo o entusiasmo e alguma desordem. Assim, houve 

necessidade de se colocar um pouco de ordem no grupo, organizando um semi-circulo e em 

que cada um falava na sua vez. As crianças foram falando em alguns pontos essenciais do 

filme como o facto dos adultos obrigarem as crianças a trabalharem, não as deixarem brincar 

nem irem à escola, baterem-lhes, alguns salientaram o aspecto gorduchinho de uma das 

personagens o que gerou momentos de grandes gargalhadas. Como, na realidade, já era 

muito tarde a professora Rosinha deu por terminada a sessão, agradecendo a presença dos 

pais e a recepção calorosa que as crianças lhe fizeram, disponibilizando-se para outros 

encontros.  

 

 Sessão nº 9 – Nota de campo nº 8, 14 de Abril de 2010 

 

No dia 14 de Abril dirigi-me pelas 17,45h ao monobloco da turma do 2ºA, sentia-me 

ansiosa por saber o que é que as crianças iam dizer de tudo aquilo que fizemos até então. O 

tempo não era muito, pois a professora não tinha contemplada na sua programação deste 

trimestre a realização do nosso projecto, por isso a conversa acabou por ser muito breve. 

A primeira reacção das crianças foi muito efusiva, queriam todas falar ao mesmo 

tempo e no meio de tanta euforia deu para perceber que gostaram de participar no encontro 

“À Conversa sobre os Direitos de Participação das Crianças” e de fazer parte deste projecto. 

Sentiram que as suas vozes foram ouvidas e o tema dos direitos de participação acabou por 

ser motivo de conversa em casa com os pais. A maioria referiu que os pais gostaram do 

encontro, porém o Mário estava um pouco calado, ele, que até então, tinha tido um 

participação bastante expressiva, mas logo se descobriu o motivo, 

“O meu pai disse que não gostou. O que veio fazer foi uma perda de tempo. Eu tenho 

que fazer o que ele me manda, porque sou filho dele.” (Mário, 7 anos) 

Como o tempo estava mesmo a esgotar-se, aproveitamos estas palavras e 

relembramos o que a professora Rosinha nos tinha dito e daí fizemos o nosso compromisso 

para o futuro, ou seja, vamos sempre defender os nossos direitos, mais concretamente os 
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direitos de participação para que os adultos respeitem as crianças como sendo sujeitos 

activos e para que se dê voz aquelas crianças que são silenciadas e ignoradas pelos adultos. 
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Anexo 2 -ACÇÕES DESENVOLVIDAS  

 

1ª Sessão   

• Apresentação; 

• Explicação do projecto às crianças através de um power-point, combinar 

mais ou menos o tempo das sessões e falar sobre a importância do envolvimento e 

participação de todos. 

Tempo: 45 minutos a 1 hora 

 

2ª Sessão 

• Contar de uma história sobre os direitos “Uma aventura na Terra dos 

Direitos”; 

• Conversa com as crianças sobre os direitos das crianças 

• Formação de grupos; 

• Distribuição de cartazes da UNICEF sobre os direitos da criança pelos 

grupos, dar um tempo para observação, leitura e comentários; 

• Realçar os direitos de participação e gerar uma conversa em torno dos 

mesmos. 

• Entrega a cada criança de um cartaz sobre a Convenção dos Direitos da 

Criança e um pequeno diário onde cada um escreve ou desenha o que vai 

aprendendo, o que entende e o que pensa e quer dizer sobre os seus direitos de 

participação; 

 

Tempo: 45 minutos a 1 hora 

 

3ª Sessão 

• Retomar a conversa da sessão anterior, dar exemplos de como acham 

que os seus direitos de participação são ou não colocados em prática e como 

gostariam de dar a conhecer à restante comunidade escolar e não só os seus 

direitos de participação; 

• Leitura livre dos seus registos no pequeno diário; 

• Exploração, debate, comentário e registo escrito colectivo do que 
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pensam sobre os direitos de participação; 

• De acordo com as suas ideias, propor a construção de cartazes de 

sensibilização para os direitos de participação das crianças. Estes cartazes serão 

expostos num espaço da escola de acesso a todos e que será escolhido por eles. 

Tempo:  1 hora 

 

4ª e 5ª Sessões 

• Construção de cartazes/desenhos de sensibilização para os direitos de 

participação das crianças. 

 

Tempo: 45 minutos cada sessão 

 

6ª Sessão 

• Conclusão dos cartazes/desenhos; 

• Escolha pelas crianças do melhor desenho para ser impresso nos convites e 

cartazes para o encontro “À conversa sobre os Direitos de Participação”; 

• Preparação de convites para entregar às outras turmas, respectivos 

professores e restante comunidade escolar, aos pais, Presidente de Junta e 

Presidente de Câmara, para virem visitar a nossa exposição e para assistir a uma 

conversa com a Dra. Rosa Madeira da Universidade de Aveiro sobre os direitos de 

participação e onde as nossas crianças serão as protagonistas.   

 

Tempo: 45 minutos a 1 hora 

 

7ª Sessão 

• Preparação da exposição 

• Preparação da conversa sobre os direitos de participação 

 

Tempo: 45 minutos a 1 hora 

 

8ª Sessão 

• Encontro “À conversa sobre os Direitos de Participação”, com 
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comunidade escolar, pais e a Dra. Rosa Madeira da Universidade de Aveiro; 

 

Tempo: Depois das aulas, mais ou menos das 18,15h, às 20h 

 

9ª Sessão 

• Com o grupo fazer a avaliação do trabalho realizado; 

• Sugestões para o futuro… 

 

Tempo: 45 minutos 
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Anexo 3 – Diários 

 

(Capa do diário) 

 

(Exemplo dos registos das crianças) 

 


