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RESUMO 
 

As crianças são atores sociais plenos com direito a ter voz, poder e ação (Corsaro, 
1997). Têm uma gramática própria, transformam a sociedade, negociam, compartem e 
criam culturas infantis (Sarmento, 2004). São seres com competências diferentes, que 
desfrutam brincar e reclamam visibilidade na cidade e nos seus contextos. 

As crianças têm sido submetidas a regulações e normativas que negam suas 
capacidades e espontaneidade, limitam seu tempo livre, suas liberdades e autonomia para 
brincar, principalmente sobre espaços públicos, obrigando-as a estar expostas ao mundo 
digital. As culturas da infância (Corsaro, 1997; Sarmento, 2004) são produto do contato com 
ambientes de relações intra e intergeracionais. 

Seguindo tais linhas teóricas realizou-se uma dinamização com crianças portuguesas 
para observar seus comportamentos após a ação formativa: “A Rádio Chiquita”, um 
programa de intercâmbio intercultural que inclui uma sensibilização sobre a natureza e a 
cidade e noções sobre a educomunicação, como exercício cidadão. 

A metodologia utilizada sustenta-se nos parâmetros da Metodologia Participativa 
com Crianças sendo elas sujeitos de investigação e aceitando que podem, desde seu próprio 
olhar, expressar-se e relatar suas opiniões e experiências (Alderson, 2000, Fernandes 2009). 

Lograram-se analisar as capacidades criativas que surgem nas crianças a partir da 
cooperação, a curiosidade pela diferença e a novidade da interculturalidade. Quem ensina 
aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender (Freire, 1996). A linguagem da 
educomunicação gerou nas crianças abertura para experimentar, sentir, ensinar, aprender e 
vivenciar a interculturalidade e compromisso por sua cidadania infantil planetária. 
 
Palavras chave: crianças, produtores culturais, educomunicação, cidadania infantil 
participação, cooperação. 
 
 
Abstract 
 

Children are social full actors with right to have voice, power and action (Corsaro, 
1997). They have their own grammar, in order to transform the society, negotiate, share and 
believe childhood cultures (Sarmento, 2004). They are human beings with different 
competencies, and they enjoy to play and to claim visibility in the city and in other contexts. 
Children have been submitted to regulations that deny their capacities and spontaneity, 
border their free time, their freedoms and autonomy to play, mainly in public spaces, forcing 
them to be exposed to the digital world. The cultures of childhood (Corsaro, 1997; 
Sarmento, 2004) are products of the contact with intra and intergenerational environments 
of relations. 



Following such theoretical lines we develop an activity with Portuguese children through a 
formative action called "The Small Radio", a program of intercultural exchange that includes 
awareness on the nature and the city and notions on the educomunication as political 
exercise. The used methodology is sustained in the parameters of the Participative 
Methodology with children in order to be able to look, express and report their opinions and 
experiences (Alderson, 2000, Fernandes 2009). 

The goals of this experience is to analyze the creative competences that can came up 
through cooperation, curiosity for the difference and innovation of the intercultural life. The 
one who teaches learns on having taught and the one who learns teaches on having learned 
(Freire, 1996). The language of the educomunication generate in children the opening to 
explore, to feel, to teach, to learn and live the intercultural contexts and the commitment for 
their childhood "planetary" citizenship.  
 
Keywords: children, cultural producers, educomunication, childhood citizenship 
participation, cooperation. 
 
 
I Aproximações teóricas 
 

As crianças são atores sociais plenos com direito a ter voz, poder e ação (Corsaro, 
1997). Têm uma gramática própria, transformam a sociedade, negociam, compartem e 
criam culturas infantis (Sarmento, 2004). São seres com competências diferentes, que 
desfrutam brincar e reclamam visibilidade na cidade e nos seus contextos. 

Na atualidade, a transposição da cidade como um lugar de convivência para 
converter-se em um lugar de trânsito conduz a infância a ser sujeito de um maior controle 
por parte dos adultos e novas formas de institucionalização. Essa autonomia limitada 
interfere no desenvolvimento pleno das crianças com influências sobre sua sociabilidade, no 
que leva ao surgimento de novas dinâmicas de vida e culturas das crianças. A ausência de 
sua autonomia e liberdade no contexto urbano atual é uma realidade que revela a 
degradação da qualidade socio-ambiental das cidades. 

As crianças têm sido submetidas a regulações e normativas que negam suas 
capacidades e espontaneidade, limitam seu tempo livre, suas liberdades e autonomia para 
brincar, principalmente sobre espaços públicos, obrigando-as a estar expostas a mídia 
televisiva e a novas tecnologia lúdicas digitais que não propiciam a sociabilidade das crianças 
e as distanciam do contato com outras crianças e da natureza. Estas realidades virtuais 
terminam por prejudicar as culturas da infância (Corsaro, 1997; Sarmento, 2004) que são 
produto do contato com ambientes de relações intra e intergeracionais. 

A criança, como cidadã, se encontra excluída ao ser confinada ou depositada na 
escola, para exercer o “ofício de aluno” (Sarmento, 2004). Este lugar, criado como espaço de 
aprendizagem, face a seus novos desafios como instituição do conhecimento e de cultura, 
deveria ser, paralelamente, um espaço de sociabilidade. Porém, seu papel precisa ser muito 
mais amplo, construindo um outro olhar e outra relação com a cidade e todos os seus 
contextos sociais, culturais, históricos, políticos e ambientais. O espaço público não pode 
estar marcado por a separação das crianças. Representa um valor dinâmico nos processos de 
educação imersos numa cidadania amplia de possibilidades que permita o crescimento da 
criança como cidadão não somente como estudante.  



A fragmentação urbana que leva à coexistência de várias cidades na mesma cidade 
representa uma estrutura de desigualdades e oportunidades no que diz respeito ao acesso a 
bens materiais e simbólicos que as cidades têm para oferecer (Pais, 2010). Em consequência, 
as crianças crescem nesse ambiente de retalhos levando-as a uma frágil identidade pela 
pouca convivência com espaços de encontro. Privá-las de experiências de vida e de espaços 
de brincadeira são circunstâncias que as conduz a exclusão e podem levá-las ao vandalismo 
como uma forma de expressão ou a uma nociva alienação por parte da mídia em geral.  

Este panorama de contradições não permite as oportunidades de diálogo com a 
cidade e limita o papel da criança como ator social e político, capaz de oferecer novas visões 
e perspectivas as cidades fragmentadas. A infância, como categoria geracional (Sarmento, 
2004), poderia ser parte do desenho de políticas públicas e educativas para abrir caminhos a 
uma sociedade mais participativa e democrática. Desenvolver e por em prática atividades 
educativas, são ações que contribuem à construção de cidades mais humanas, sustentáveis e 
aptas para a convivência entre todas as idades, com menos conflitos entre gerações e 
melhores oportunidades de desenvolvimento pleno. 

 
 

II “A Rádio Chiquita”, uma ação formativa com a pedagogia de "Soy Niño". Cruzamentos 
com o pensamento de Freire. 

 
Seguindo tais linhas teóricas realizou-se uma dinamização com crianças portuguesas 

para observar seus comportamentos após a ação formativa: “A Rádio Chiquita” (1), um 
programa de intercâmbio intercultural que inclui uma sensibilização sobre a natureza e a 
cidade e noções sobre a educomunicação, como exercício cidadão. Estas dinamizações 
formam parte do programa pedagógico da “Associação Civil Soy Niño” (2), que como 
iniciativa, utiliza a rádio, as novas tecnologias e diversas ferramentas pedagógicas 
sensibilizadoras no marco da natureza e da cidade, como dispositivos que fortalecem a 
aquisição de valores e competências.  

A metodologia utilizada sustenta-se nos parâmetros da Metodologia Participativa 
com Crianças sendo elas sujeitos de investigação e aceitando que podem, desde seu próprio 
olhar, expressar-se e relatar suas opiniões e experiências (Alderson, 2000, Fernandes 2009). 

Lograram-se analisar as capacidades criativas que surgem nas crianças a partir da 
cooperação, a curiosidade pela diferença e a novidade da interculturalidade. Quem ensina 
aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender (Freire, 1996). A linguagem da 
educomunicação gerou nas crianças abertura para experimentar, sentir, ensinar, aprender e 
vivenciar a interculturalidade e compromisso por sua cidadania infantil planetária. 

O princípio que lança Freire no seu ideário pedagógico onde afirma que “todo ser 
humano é inconcluso” é determinante nas dinâmicas da experiencia. Não é uma realidade 
que somente pertence a fase infantil. Deste ponto de vista, o desafio de aprender e ensinar 
é permanente e demanda a vida inteira e inter-relações entre criança – professor/adulto, 
professor/adulto-criança, criança-criança.  

Educar é mais que adestrar, é encarar o ato educativo com o sentido da necessária 
eticidade que conecta expressivamente a natureza da prática educativa em quanto a prática 
formadora. Não podemos assumir-nos como sujeitos de busca, de decisão, de ruptura, de 
opção, como sujeitos históricos, transformadores, a não ser que assumamo-nos como 
sujeitos éticos. É a ética universal do ser humano, a que marca a convivência (Freire, 1966). 



Os princípios de Paulo Freire, sobre o ato e a vocação coerente de ensinar são uma 
referência na educação. Sua filosofia acompanha a ação formativa na “Rádio Chiquita”. A 
aprendizagem em comunidade que estuda-se nesta iniciativa tem o paradigma da 
cooperação. Freire fortalece tais estratégias afirmando a importância das relações entre os 
seres humanos. E assim o refere. “Mais que um ser no mundo, o ser humano tornou-se uma 
presença no mundo, com o mundo e com os outros. Presença que, reconhecendo a outra 
presença como um não eu, se reconhece como a si próprio. Presença que se pensa a si 
mesmo, que intervêm, que transforma, que fala do que faz, do que sonha, que constata, 
compra, avalia, valoriza, que decide, que rompe”. 

Numa atividade como na “Rádio Chiquita” os desafios Freirianos destacam-se por 
oferecer ao mundo da infância, la assunção da responsabilidade, a ética, o compromisso 
com os semelhantes, com a escola, os contextos e a comunidade.  

 

 

Figura 1 - Dinâmica de aprendizagem na “Rádio Chiquita”- «O participante como mestre-
aprendiz-aprendiz-mestre» (Pedagogia “Soy Niño” baseada nas teorias de FREIRE). 

 
Na relação de aprendizagem que se gera na “Rádio Chiquita”, a cooperação e o 

desejo de crescer dos participantes, dá-se de maneira espontânea e as responsabilidades de 
assunção de saberes se intercambiam como si fossem parte de uma mesma ação.  

Freire indica que quem se está formando, parte do princípio mesmo de sua 
experiência formadora, ao assumir-se também como sujeito da produção do saber, se 
convence definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento si não criar as 
possibilidades de sua produção ou de sua construção. Em consequência, vai ficando 
facilmente claro, que apesar de que todos os participantes sejam diferentes, quem forma se 
forma e reforma ao formar e quem é formado se forma e forma ao ser formado. Este sábio 
jogo de palavras e conceitos evidência algo transcendental de que quem ensina aprende ao 
ensinar e quem aprende, ensina ao aprender e isto se logra desde a interação social. 

Todo este processo estreito de funções e interações próximas que se gera na “Rádio 
Chiquita” tem como base a cooperação, definida como um trabalho coletivo destinado a 
consecução de objetivos comuns. A cooperação é uma plataforma de integração desenhada 
para alcançar um produto final pontual ou uma meta, mediante o trabalho em grupo das 
pessoas. Para lograr isto é necessário assignar ao grupo uma tarefa clara e compreensível e 
estruturar, entre outras líneas, a interdependência positiva. Os objetivos dos participantes 
se acham estreitamente vinculados, tanto é assim que cada um deles "só pode alcançar seus 
objetivos, se e somente quando os demais consigam alcançar os seus" (Johnson y Johnson, 
1997). 



Cooperar é uma atitude que implica pequenas experiências de grupo. Demanda um 
compromisso coletivo e recíproco (é de todos e para todos, o interesse por compreender 
uma tarefa assignada) no processo de construção de metas e aprendizagens comuns; um 
compromisso insubstituível (porque nada pode ocupar seu lugar), intransferível (porque é 
inerente a cada um dos membros) e inacabado (é como o processo de aprendizagem que 
nunca termina, os alunos aprendem a criticar as idéias, não as pessoas, para ir melhorando e 
realizando o processamento de seu trabalho). 

Os princípios orientadores deste tipo de aprendizagem orientam-se no sentido de 
uma aprendizagem em comunidade e com um enfoque do mesmo, como um processo de 
maduração de conteúdos com um forte componente social. Este seria um espaço de 
intersecção, como Vigotsky o assegurava: "ou é social ou é nada". Manuel Castells, por sua 
parte, considera que hoje em dia "as redes constituem a nova morfologia das sociedades e a 
difusão da sua lógica modifica substancialmente as operações e os processos de produção, 
experiência, poder e cultura".  

Na “Rádio Chiquita”, como experiência analisada, se observa, justamente, uma trama 
da integração de todas as atividades que inter-relacionam: sensibilização, investigação, 
invenção, votação, redação, ensaio, gravação, montagem, promoção; uma rede de tecidos 
de participação, sempre tendo a aprendizagem cooperativa como modalidade. Estas 
dinâmicas abraçam diretamente a aprendizagem de base construtivista, onde cada um 
elabora seu próprio conhecimento a partir da participação. É assim então que cada criança 
passa da informação ao conhecimento.  

A palavra expressa e elabora o mundo, em comunicação e colaboração. É graças ao 
diálogo autêntico: "reconhecimento do outro e reconhecimento de si no outro", que se 
origina a decisão e compromisso de colaborar a construção de mundo comum. Quando os 
polos do diálogo se ligam assim, com amor, esperança e fé, um no outro, se fazem críticos na 
busca de algo. Cria-se, em conseqüência, uma relação de simpatia entre ambos (Freire, 
2006). 

A pedagogia aplicada na “Rádio Chiquita” leva em conta as refleções de Freire 
tomando em conta que desta forma se gera comunicação. É de maneira direta com o diálogo 
e a interação, que são possíveis as dinâmicas de trabalho que plantam no solo fértil a 
verdadeiro aprendizagem.  

O Informe apresentado na UNESCO pela Comissão Internacional sobre a Educação 
para o século XXI, presidida por Jacques Delors reforça o conteúdo pedagógico da proposta. 
Nele destaca-se: "para cumprir o conjunto de missões que lhe são próprias, a educação deve 
estruturar-se em torno a quatro aprendizagens fundamentais, que no transcurso da vida 
serão para cada pessoa, em certo sentido, os pilares do conhecimento: 

 
 Aprender a conhecer, ou seja, adquirir os instrumentos de compreensão; 
 Aprender a fazer, para poder influir no seu próprio contexto; 
 Aprender a viver juntos, para participar e cooperar com os demais em todas as 

atividades humanas; 
 Aprender a ser, um processo fundamental que recolhe elementos dos três 

anteriores."  

A possibilidade que oferece uma ação formativa que aborda o trabalho cooperativo 
como dinâmica, é de inigualável valor devido a que muitas vezes as crianças encontram-se 
acostumadas a trabalhar em ambientes competitivos ou individuais. Os comunicadores 
infantis na “Rádio Chiquita” demonstram nos seus comportamentos e criações posteriores, 



auto-estima, sentido de identidade, responsabilidade e alegria de trabalhar juntos em 
função de um projeto coletivo, o que demonstra uma compreensão da força da união, a 
necessidade do respeito ao semelhante e o início da assimilação de conceitos globais da 
vida, suas redes e compromissos sociais. 

 
“Ninguém se educa só; os homens se educam entre si e mediatizados pelo 
mundo. Agora nada educa a nada, assim como tão pouco nada se educa a si 
mesmo, os homens se educam em comunicação e o mundo é o mediador. 
Não existe educação sem sociedade humana e não existe homem fora dela. 
Frente a uma sociedade dinâmica em transição, não admitimos uma 
educação que leve o homem a posições passivas, mas sim aquelas que o 
levam a procurar a verdade em comum, escutando, perguntando, 
investigando" (Freire, 2006). 

 

III Conteúdos urbanos e ambientais através da comunicação e a rádio 
 

As oportunidades de diálogo com crianças em processos de construção de ideias, de 
cidadania e propostas, são mais que educar…são também exercer e viver a cidadania. A 
experiência do projeto “A Cidade das Crianças” desenvolvida pelo pedagogo Francesco 
Tonucci (1997) demonstra a capacidade que possuem as crianças a pensar a cidade, seus 
problemas, suas virtudes, suas possibilidades e seus sonhos desde a visão da infância.  

Por este motivo, fazê-los membros de uma cidadania ativa no sentido de que tenham 
a oportunidade de analisar sua realidade, discutir e elaborar propostas para uma cidade 
mais amigável, mais integrada a conceitos ambientais, sociais e culturais, passa por 
considerar a infância como sujeito de direitos e também de deveres. 

Os processos de toma de consciência ao abordar estes temas com as crianças devem 
ser pensados no marco da ludicidade, como um ato de brincar, que é a ação mais séria que a 
criança assume como ser humano; por meio da brincadeira experimentam aventuras de 
responsabilidade. As crianças assumem a brincadeira como um direito e um prazer. Neste 
sentido é preciso aproveitar esta etapa de vida para plantar e fazer crescer as sementes do 
coletivo. A infância é sem dúvida, uma etapa onde aprende-se com o jogo, com o estímulo, a 
criatividade e a participação. As crianças não somente lhes agrada ver, sentir e desfrutar os 
resultados, mas especialmente, viver intensamente o processo de desenvolvimento de um 
projeto, de uma ideia. 

Portanto para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável é 
imprescindível a abertura de processos de cooperação e participação à infância, em diálogos 
e decisões nas políticas públicas e educativas em prol de uma educação ambiental formal e 
não formal que ofereça diversas possibilidades, materiais didáticos, atividades lúdicas e 
interativas que promovam e considerem o universo imaginativo, criativo e inovador que 
possuem as crianças.  

Elas podem e devem ser atores e suporte de ideias de propostas de cooperação junto 
com suas escolas, poderes públicos, instituições governamentais e não-governamentais. 
Projetos onde juntos proponham melhorar a mobilidade, o desenho de espaços para brincar 
e resgate de áreas degradadas para restabelecer a vida silvestre nas zonas urbanas, por 
exemplo. As crianças podem com organização, orientação, desafio e ludicidade, contribuir 
no desenho de novas formas de repensar a vida nas cidades e nas dinâmicas educativas das 
escolas.  



São muitos os problemas existentes nas cidades, causados pelo mundo adulto, 
desenvolvidos, pensados, repensados e glorificados por sua forma de refletir, valorizar e 
organizar o tempo e o espaço em função de suas necessidades. Essa estrutura organizacional 
de poder tem destruído recursos naturais e restringido a sociedade a valores associados 
mais ao consumo que a exercício de cidadania. 

A infância, tem perdido muitos de seus espaços e limitado seu tempo para brincar. 
São as crianças os maiores afetados pela ausência de políticas de proteção, estímulo, 
participação, de educação ambiental e cidadã. Então como abrir o diálogo com crianças 
sobre áreas que parecem pertencer somente aos adultos? Tudo depende da metodologia, 
dos recursos e da maneira como se abordam os temas. 

As crianças não são simples sujeitos teleguiados pela televisão e estimulados ao 
consumo pela publicidade e os centros comerciais, elas necessitam aprender outra forma de 
ver e viver a vida nas cidades em espaços de convivência, de contato, com áreas recreativas, 
verdes e culturais. A escola e as cidades de modo geral, por sua parte, necessitam de 
espaços naturais e públicos que estimulem o despertar da sociabilidade, da criatividade e da 
sensibilidade pelos temas ambientais, como o uso, origem e valor da água, da qualidade do 
ar, do abastecimento dos alimentos, do destino dos resíduos recicláveis, da equidade social, 
em fim, da dinâmica de convivência entre os seres humanos e o planeta Terra (Novo, 2006).  

Somente assim, a partir da atualidade cotidiana de sua comunidade, poderão ir 
implementando transformações e pequenos impactos que transcendem do local ao global.  
 

 

IV Metodologia participativa com crianças 
 

Toda investigação com crianças tem como um desafio abrir espaços para que elas 
possam experimentar e pôr em prática suas capacidades e motivações. No marco destas 
investigações existem etapas prévias que devem ser consideradas, com delicadeza, atenção 
e responsabilidade, antes de iniciar um processo de investigação que convida a infância a 
criação e ao trabalho em equipa. São muitos também os estereótipos que devem ser postos 
de lado para que fluia uma relação honesta, espontânea e harmónica entre os envolvidos. 

As metodologias participativas com crianças desafiam o investigador a ser inovador e 
essa criatividade deve ser aplicada tanto nas formas de abordagem como na seleção de 
ferramentas metodológicas a utilizar. Fernandes Soares (2003) propõe algumas e as 
classifica em quatro grupos: 

1) As que tomam em conta a oralidade: entrevistas que geram ambientes de liberdade 
para o diálogo. 

2) As que tomam em conta a criatividade em relação ao impresso, registros gráficos ou 
escritos: diários, ensaios e registro do cotidiano. 

3) As que tomam em conta a utilização de recursos multimídia: registros escritos de 
crianças em forma de ensaios, diários ou observações sobre o cotidiano. Também o 
uso da câmara de fotos ou de vídeo encarando que as crianças são capazes de criar e 
representar sua maneira de ver o mundo. 

4) As que tomam em conta a expressão dramática: uso de técnicas de expressão, 
narrações de contos, jogos teatrais, etc. 
 
Uma variedade e amplitude de informações permitirão uma análise mais assertiva e 

profundo utilizando o princípio da triangulação. Todo o material produzido no campo de 



investigação, deve conter os mais diferentes pontos de vista. Neste sentido, a dimensão 
ética é um ponto extremamente delicado quando se investiga com crianças. A postura do 
investigador frente as crianças deve ser de muita aceitação, abertura e tolerância, negando-
se por completo uma atitude arbitrária e adulto-cêntrica.  

Um diálogo claro e honesto será a melhor forma para convidar à reflexão e a solução 
de conflitos, fazendo que os momentos tensos transformem-se em aprendizagem para 
todos os envolvidos. A validez e a qualidade ética serão mais exitosas quanto maior seja o 
controle das crianças sobre o processo da investigação e seus métodos.  

A ética na investigação com crianças deve considerar, ao mesmo tempo, a alteridade 
e a diversidade que definem a infância como grupo social. Por isso, merecem atenções 
diferenciadas (Alderson,1995), propõe que nestas circunstâncias de investigação com 
crianças deve considerar-se uma trilogia entre deveres (equidade e adequabilidade dos 
objetivos e métodos), diretos (não interferência do investigador /liberdade de decisão da 
infância) e danos/benefícios (reduzir ou prevenir).  
 

 
Níveis de envolvimento das crianças  
 

Uma investigação centrada nas crianças aplica métodos e conta com diferentes 
etapas de envolvimento nos processos de investigação. O controle e a liberdade de 
participar são comparados com os níveis de uma escada a fim de fazer entender as tarefas 
implicadas (Hart, 1992). Os primeiros três degraus situam na participação, onde permite a 
presença da infância em circunstâncias de manipulação, decoração e simbolismo. No quarto 
degrau, as crianças são convidados a participar e informados pelos adultos. No quinto, 
informa-se mais são as crianças que têm a possibilidade de participar no desenho da 
investigação e tomar decisões e no sexto e último degrau, as crianças lideram e convocam os 
adultos nos processos iniciados por elas. São projetos iniciados e dirigidos a partir de sua 
força e criatividade.  

O fato que crianças participem mais ou menos dependerá também da compreensão 
que elas tenham da temática que trata a investigação. Por isso, são necessários processos 
prévios de sensibilização onde elas descubram com prazer, seus próprios potenciais e 
significações, razões de seu compromisso.  

Neste sentido, a postura ética do investigador deverá tomar em conta que este nível 
de envolvimento, também implica exigência do princípio ao fim. Por tanto, uma vez 
concluído o processo do estudo, um tempo fundamental e insubstituível deve contemplar-
se, o tempo de intercâmbio com a equipe de crianças investigadoras, a fim de realizar um 
balance do trabalho coletivo, uma avaliação aberta dos resultados e uma planificação de 
líneas futuras de cooperação. 

As crianças são companheiras de trabalho com grande sensibilidade, não são seres 
imaturos. Temas como a defesa de seus valores e direitos a natureza, as cidades onde 
vivemos, como espaços de convivência, suas culturas e muitos outros da atualidade, são de 
seu interesse. O importante é saber como aborda-los, utilizando uma linguagem simples, 
honesto, amigável e com profundidade. Este respeito que merece as crianças promove a 
sociologia da infância e metodologias que têm como base a participação. As crianças são 
analisadas na qualidade de atores sociais competentes e não como simples categorias, 
números ou produtos dominados pelos adultos (James & Prout, 1997). 



Uma metodologia plena de valores democráticos como é a participativa é sem dúvida 
alguma, um cenário singular para que crianças consolidem seus direitos e ao mesmo tempo 
exercitem valores e deveres. Ao entenderem o trabalho cooperativo e a importância do 
outro, será muito mais fácil participar e fazer próprio o compromisso de ser habitante de um 
contexto planetário. Numa atividade como na “Rádio Chiquita” esta base metodológica de 
participação com crianças fortalece os objectivos. 

 
 
Conclusão 
 
Uma ação formativa de educomunicação e cidadania infantil como “A Radio Chiquita” 

precisa de guias e reflexões coerentes antes de partir…A palavra respeitosa, a escuta, a 
aventura de responsabilidade, a cooperação, o compromisso com o outro, com os recursos 
do planeta são fios que costuram uma pedagogia educomunicativa inspirada na criança. 
Uma viagem por as temáticas fundamentais desta proposta formativa de Educomunição se 
detalham a seguir:  

Realizar uma investigação a partir dos saberes das crianças.  
As crianças têm capacidades e habilidades naturais que podem ser capazes de 

produzir e integrar conhecimento atualizado a partir de uma aprendizagem amigável, 
inovadora, em comunidade e que tenha como base primordial a lógica da aprendizagem 
cooperativa (Johnson & Johnson, 1997), o respeito a interculturalidade, o desenvolvimento 
através de mediadores como os dispositivos mediáticos e tecnológicos (Vigotsky, 1986) e a 
educomunicação como prática educativa onde o sujeito aprende, com liberdade e 
criatividade, de e com os outros (Freire, 2006 y Kaplún, 1997).  

Diferencia-se escutar, ouvir e atuar (Roberts, 2000/08). Nas dinâmicas de uma 
dinamização com as características da Rádio Chiquita, se exercita o escutar (dar atenção) 
mais que o ouvir (ato biológico) e uma vez, recebida a mensagem, intenta-se atuar conforme 
ou fazem dos amigos que se respeitem.  

Abrir espaço para uma compreensão empática. As crianças participam 
constantemente em exercícios, práticas para presentar ideias, avaliam a si mesmos e são 
avaliados coletivamente pelos colegas que observam suas competências de comunicação. 

A investigação que da prioridade ao diálogo e que coloca como centro a 
comunicação. As boas conversas não têm fim são processos espontâneos. Na “Rádio 
Chiquita” põe-se em prática e exercitam-se habilidades, competências e atividades lúdicas 
para entusiasmar e estimular a compreensão. 

Observar e reconhecer. Ao observar as experiências, interesses, valores e rotinas das 
crianças, nativas digitais no uso construtivo da linguagem dos meios de comunicação e as 
novas tecnologias, reconhece sua plena capacidade para ser comunicadores infantis, amigos 
da natureza e da cidade. 

Utilização construtiva das novas tecnologias como recurso de motivação e fonte de 
informação. As crianças participantes da “Rádio Chiquita” utilizam, a linguagem mediática e 
da educomunicação; exercem um uso construtivo dos equipamentos tecnológicos, não 
somente uma manipulação instrumental. É fundamental que as crianças criem, produzam e 
integrem conhecimento a partir da utilização de aparelhos como gravador de áudio, câmaras 
fotográficas, o computador e o rádio, entre outros. Estes dispositivos tecnológicos oferecem 
motivação e são uma oportunidade para experimentar destrezas e adquirir competências. 



Reafirma-se, adicionalmente, quanto a conteúdo teórico, um ambicioso campo de 
estudo, que implica descobrir os alcances de uma prática participativa de “ciência, arte e 
ofício” junto as crianças. Neste caso a partir do exercício da cultura da educomunicação, 
onde experimenta-se a co-criação com fines educativos para contribuir a mudar, para que a 
manipulação tecnológica transforme-se e tenha um fim mobilizador, sensibilizador…comigo, 
com o outro e para todos no marco da cooperação. 

 
(1) “Rádio Chiquita” surgiu de uma iniciativa da Associação Civil “Soy Niño” ao participar de uma 

atividade educativa com o apoio do Centro de Pedagogia e Animação do Centro Cultural de 
Belém em 2007. Mas suas propostas pedagógicas já haviam sido realizadas em dezenas de 
ocasiões desenvolvidas pela associação em diferentes contextos sociais de Venezuela onde a 
associação nasceu.  
Durante as dinâmicas da “Rádio Chiquita” são utilizados vários recursos pedagógicos como 
vídeos, fotografias, tormentas de ideias, debates, diálogos, votações, desenhos, exploração a 
natureza, música, entrevistas, gravações, ensaios, leitura de textos, processos de avaliação e 
escritura de histórias. Todas as atividades são desenvolvidas no marco de um ambiente de 
carinho e respeito pela palavra e opinião das crianças no sentido de dar-lhes o máximo de 
liberdade e coragem para participar numa ação de cooperação, em grupo, partilha e debate 
de ideias. Para isso é necessário certa sistematicidade e paciência para esperar que revele-se 
o ritmo de cada criança. Neste ciclo de motivação para contar com bem-estar emocional e 
nível de envolvimento (Laevers & Declercq, 2011) são requeridos contextos e materiais 
mobilizadores, ademais de um tempo para motivar-se, conhecer-se, informar-se, sensibilizar-
se, organizar-se, escutar, ver, observar, dialogar, experimentar, criar, escrever, ensaiar e 
viver cada momento com entusiasmo e desejo de aprender mutuamente.  
 

(2) Associação Civil “Soy Niño” surgiu a parti de uma tese de mestrado de 
sua fundadora, a jornalista Grécia Rodríguez Pinto. Foi no ano de 1993 
quando criou legalmente a associação com a intenção de dar voz as 
crianças de seu país, Venezuela, utilizando a rádio e a linguagem da 
educomunicação. Segundo a autora, o exercício de falar através de um 
meio de comunicação como representa a rádio, significa um grande 
estímulo as crianças e uma forma delas ocuparem um espaço nos meios de comunicação que 
somente estão representados pelos adultos e cada vez mais pelas grandes corporações de 
poder econômico. “Soy Niño” através de seus componentes adultos e também infantis tem 
participado em diferentes congressos, eventos e oficinas onde os Mídias têm sido discutidos 
como ferramentas de comunicação, educação e também de poder. É com o objetivo de 
educar, sensibilizar e dar direito a voz as crianças, que “Soy Niño” tem realizado nos últimos 
19 anos, atividades com diferentes crianças de vários estratos sociais, cidades e países. Neste 
momento tem realizado encontros pedagogicos junto a crianças da zona rural de Ponte de 
Lima, Portugal desde Setembro de 2012.  

 

 
Bibliografia 
 
ALDERSON, Priscilla (2000). Crianças como investigadoras: os efeitos dos direitos de 

participação na metodologia de investigação. New York: University Press. 
ALDERSON, Priscila. (1995). Listening to children: children, ethics, and social research. Essex: 

Barnardos.  
ARIAS SILVA, Juan de Dios (2003). Aprendizaje Cooperativo, Universidad Pedagógica 

Nacional, Bogotá, Colombia.  



ARIÉS, Phillipe (1973). “L´enfant et la  vie familiale sous l´Ancien Régime”. Paris: Seuil, (Ed. 
Orig. 1960).  

BRUNER, Jerome (2002). Acción, pensamiento y lenguaje. Madrid, Alianza Editorial.  
CASTELLS, Manuel (2002). La Era de la Información. Vol. I: La Sociedad Red. Siglo XXI 

Editores.  
CORSARO, W. (1985). Friendship and Peer Culture in the Early Years. Norwood, N.J.: Ablex.  
CORSARO, W. (1997). The Sociology of Childhood. California: Pine Forge.  
DELGADO, P. (2006). “Os Direitos da Criança da participação á responsabilidade”. O sistema 

de proteção e educação das crianças e jovens. Porto: Profedições. 
FERNANDES, Natália (2006). A investigação participativa no grupo social da infância, 

Currículo sem fronteiras, v.6, n.1, 25-40  
FERNANDES, Natália (2009). Infância e Direitos: representações, práticas e poderes. Porto: 

Edições Afrontamento.  
FERREIRA, M. (2005). “Branco Demasiado” ou reflexões epistemológicas, metodológicas e 

éticas acerca da pesquisa com crianças. Caxambú: ANPEd.  
HART, R. (1997). Children´s participation: the theory and practice of involving young citizens 

in community development and environmental care, London: Earthdscan.  
HUERGO, J. y M. B. Fernández (2000). Cultura escolar/Cultura mediática, Intersecciones. 

Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional.  
FREIRE, Paulo (2006). Pedagogía de la autonomía, Siglo veintiuno editores 
JAMES, A. PROUT (1997) A. A new paradigm for the sociology of Childhood?: provenance, 

promise and problems. In: James, A. Prout A. Constructing and reconstructing 
childhood. London: Falmer.  

JOHNSON, David W. y Johnson, Roger T. (1997). Los nuevos círculos de aprendizaje.  
JOHNSON, D. W. & Johnson, R. T. (1998). Learning Together and Alone: Cooperative, 

Competitive, and Individualistic Learning, Allyn & Bacon.  
KAPLÚN, Mário (1999) “Processos educativos e canais de comunicação ”, in Comunicação e 

Educação.  
KAPLÚN, Mario (1998). Una pedagogía de la comunicación, Ediciones de la Torre.  
MADEIRA, Rosa (2009) As crianças como participantes na reconstrução de contextos e 

processos de intervenção na família y na comunidade. In Sarmento, T. (Org.). Infância, 
Família e Comunidade. As crianças como atores sociais. Porto: Porto Editora.  

MARTÍN BARBERO, Jesús (2000). Comunicación-Educación: coordenadas, abordajes, 
Travesías, Siglo del Hombre, Bogotá.  

NOVO, María Verde (2006) El desarrollo sostenible. Su dimensión ambiental y educativa, 
Pearson educación, S.A.  

PAIS, José Machado (2010). Lufa Lufa Quotidiano, Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais.  
PINTO, Manuel (2000). A Televisão no quotidiano das crianças. Edições Afrontamento.  
RAMOS Vera y SARMENTO Manuel (2007). Infância (IN) visível. Junqueira & Marin Editores.  
SARMENTO, M. (2003a). “O que cabe na mão... Proposições para uma política integrada da 

infância”, In D. Rodrigues (Org.), Perspectivas sobre a Inclusão: da Educação à 
Sociedade. Porto: Porto Editora.  

SARMENTO, Manuel y Cerisara (2004): Crianças e Miúdos. Perspectivas sociopedagógicas da 
infância e educação. Edições ASA.  

SARMENTO, Manuel Jacinto (2004). As Culturas da Infância nas encruzilhadas da 2da. 
Modernidade”, in M-J Sarmento e A.B. Cerisara (Coord.), Crianças e Miúdos. 
Perspectivas sociopedagógicas sobre infância e educação. Porto Asa. 



TONUCCI, Francesco (1997). La Ciudad de los niños. Fundación Sánchez Ruipérez, España. 
VIGOTSKY, Lev (1986). Pensamiento y lenguaje, Editorial Paidós. 
 

 
 


