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Resumo 
 

A investigação foi desenvolvida com um grupo participante de sete Crianças, que 
frequentavam uma Escola do 1º Ciclo de um bairro social vulnerável, com a finalidade de 
escutar, compreender e contribuir para a inclusão dos seus pontos de vista, sobre assuntos 
que lhes dizem respeito. O trabalho inclui uma breve caracterização do contexto, de forma a 
enquadrar a escola, como espaço social do bairro, situado na cidade de Aveiro, uma das 
muitas Cidades Amigas das Crianças. 

O final do século XX foi crucial, para a mudança de estatuto da criança, 
reconhecendo-lhes competência social. As crianças começaram a ser consideradas atores 
sociais e sujeitos de direitos. Os direitos de participação vieram atribuir-lhes direitos 
políticos, até então, negados a este grupo social minoritário. As investigações começaram, 
assim, a ser realizadas com as crianças e não sobre Elas. 

Este estudo realizou-se pelo método Investigação-Acção Participativa, através da 
realização de Grupos de Discussão Focalizada, para conhecer o ponto de vista das crianças, 
explorando um conjunto de questões, onde todas tivessem oportunidade de se fazer ouvir. 
Recorreu-se, ainda, à observação participante, à utilização de registos escritos das crianças e 
à utilização de fotografias, vídeo e gravação áudio.  

Com este trabalho, esperamos encorajar outras pessoas a predisporem-se a ouvir o 
que as crianças têm para dizer e tomar em conta as suas opiniões, em decisões do seu 
interesse. 
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Abstract 
 

The investigation was conducted with a participant group of seven researcher 
children, in order to hear, understand and make their opinion matter. The work includes, 
then, a wider characterization of the context, Aveiro, in order to frame the village, as the 
local context of the participant group. 

The late twentieth century was crucial to the change of status of the child, 
recognizing their social competence. The children began to be regarded as social actors and 
subjects of rights. The participation rights have granted them political rights so far denied to 
this social minority group. The investigations started just to be with the children and not 
about them. 

This study was carried out by the Participatory Action Research method, by 
conducting Focused Group Discussion, to know the point of view of children, exploring a 
range of issues, where all have the opportunity to be heard in their own "terms ". This 
technique gives priority to the voices of children, revealing their interests and opinions 



about the topics in question. To complement this technique, we used also participant 
observation, the use of written records of children and the use of photographs, audio and 
video. 

We hope with this work, to encourage some other people to listen children and take 
in account their oppinions on decisions about them. 
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Introdução 
 

Numa época em que os problemas sociais parecem avolumar-se e em que os Direitos 
das Crianças, nomeadamente os seus Direitos de Participação, são reclamados, sinto que é 
importante contribuir para que as crianças deixem de ser consideradas sujeitos passivos, um 
grupo minoritário sobre quem se fala e decide sem a preocupação de escutar e fazer ouvir as 
suas vozes. 

Neste trabalho procuramos ir ao (re)encontro das Crianças na Escola, assumindo a 
sua condição de sujeitos ativos e de conhecedores dos ambientes que criamos para elas. 
Quisemos co construir com elas uma representação da sua experiência quotidiana, 
assumindo plenamente o seu estatuto de Sujeitos de Direitos.  

Já lá vão duas décadas, desde que Portugal ratificou a Convenção sobre os Direitos da 
Criança e embora os Direitos de Participação estejam contemplados, por efeito deste ato, 
nos documentos normativos nacionais que procuram garantir os direitos e liberdades nela 
consignados, na prática, ainda, há muito para fazer para que as crianças sejam escutadas e 
que as suas opiniões, sobre assuntos que lhes dizem respeito, sejam realmente tomadas em 
conta. 

Um dos fatores que determinaram a realização deste projeto foi a participação do 
Município de Aveiro numa iniciativa que visa a implementação dos princípios da Convenção 
sobre os Direitos da Criança através do governo local, contando com a participação direta 
das Crianças enquanto Cidadãs.  

O trabalho pretendeu escutar, compreender, dar visibilidade e contribuir para a 
inclusão do ponto de vista, de um grupo constituído por sete crianças que frequentam uma 
Escola de 1º Ciclo do Ensino Básico, situada numa zona socialmente vulnerável da Cidade de 
Aveiro.  

Nas nossas leituras constatamos que muitos são os trabalhos sobre as crianças, mas 
poucos são os trabalhos realizados com Elas. Um dos efeitos desta situação é que conforme 
denunciam autores ligados à sociologia da infância, pouco sabemos ainda sobre o que as 
crianças pensam, e acerca das suas vivências, opções, capacidades de ação, decisão e 
transformação social dos mundos sociais em que são inseridas e que criam entre si.  

Quisemos escutar o ponto de vista das crianças sobre assuntos que lhes dizem 
respeito, tendo em conta a sua visão do contexto imediato e envolvente em que estão 
inseridas: o Bairro, a Escola, o grupo de Pares e a Família. 

Para conhecer a criança como sujeito com vida própria e como ator social tivemos 
que criar um quadro de referentes teóricos e metodológicos que fundamentaram 
procedimentos inspirados na prática da investigação-ação participativa com crianças.  

Organizamos o relatório deste trabalho em três partes. Na primeira parte, daremos 
conta do enquadramento teórico que está dividido em três capítulos: um sobre o tema dos 



Direitos da Criança; o segundo sobre a Escola e o terceiro sobre a Participação como Direito 
da Criança. Na segunda parte, esclarecemos os referentes e dispositivos metodológicos e as 
técnicas que mobilizamos no nosso trabalho. Na terceira parte, relatamos o processo no 
qual a produção de conhecimento com as crianças, constituiu a base da sua constituição 
como sujeitos de experiência e de opinião sobre as condições de desempenho do seu ofício 
de alunos e na qualidade de sujeitos a quem se reconhecem os direitos consignados na 
Convenção sobre os Direitos da Criança, e de modo especial o Direito à participação na vida 
da escola, da família e da comunidade. 

Com este trabalho, pretendemos, assim, contribuir para uma melhor sensibilização e 
capacitação das Crianças para a promoção dos seus direitos na Cidade Amiga das Crianças. 

 
 

Enquadramento Teórico 
 

Nesta parte do nosso trabalho, pretendemos reunir um conjunto de referenciais 
teóricos que nos ajudem a problematizar a situação da infância e a condição social e política 
das crianças, num momento em que a discussão sobre os direitos da criança exige mais do 
que o consenso em torno de afirmações, tais como “cada criança é semelhante às outras 
crianças em alguns aspetos, mas é única em outros aspetos.” (Papalia et tal, 2001: 9) e que 
foram fundamentais para o reconhecimento, ainda recente da sua individualidade. 

Como nos deu a saber Áries (1981:11), na Idade Média, “as crianças (…) pertenciam 
ao universo feminino, junto da qual permaneciam até terem capacidade de trabalho, de 
participação na guerra ou de reprodução, isto é, até serem rapidamente integrados na 
adultez precoce”. As crianças eram encaradas como adultos em miniatura até ao século 
XVIII, quando Rousseau e outros pensadores vieram reclamar que a infância fosse 
perspetivada como um período de desenvolvimento diferenciado, com especificidade 
própria. Até quase aos nossos dias, a infância durkheimiana impedia-nos de reconhecer a 
autonomia existencial da criança, considerando-a estritamente como um ser em devir, um 
ser-futuro, uma pessoa em vias de formação, frágil, delicada.  

O reconhecimento de que, só nas últimas décadas, a infância foi reconhecida como 
uma categoria social autónoma, analisável nas suas relações com a ação e a estrutura social, 
parece-nos fundamental, para compreender a dificuldade da sociedade, reconhecer a 
criança como sujeito de direitos, não apenas de proteção e de provisão, mas também 
Direitos de Participação em assuntos que lhes dizem respeito. 

Para ingressar no espaço teórico e político onde a diferenciação da infância foi 
decisiva para que as crianças pudessem ser reconhecidas e investidas como grupo social de 
sujeitos ativos, que interpretam e agem no mundo, e cuja ação estrutura e estabelece 
padrões culturais próprios. Começaremos por localizar a Convenção sobre os Direitos da 
Criança, como marco político que exige que todas as sociedades reconheçam aos seres 
humanos, com pouca idade, a dignidade e estatuto de sujeito de direitos. Num segundo 
momento, procuraremos localizar o papel que a Escola desempenhou nesta conquista de um 
outro lugar social para as crianças, a partir do século XIX e XX. Num terceiro momento, 
tencionamos focalizar o tema da participação infantil como condição de cidadania das 
crianças que não exige ir além do reconhecimento da criança como sujeito de direito. 

Com estes referenciais, procuramo-nos aproximar mais da compreensão e assim da 
problematização e intervenção no lugar social das crianças com quem desenvolvemos este 
trabalho.  



Capítulo1 - As Crianças como Cidadãs de Pleno Direito 
 

Conforme refere Fernandes (2009), foi nos últimos 200 anos que “as crianças 
passaram de um estatuto que as encarava, essencialmente, como propriedade dos pais, para 
um estatuto pessoal parcial com alguns direitos de autodeterminação associados a 
crescentes direitos de provisão e proteção”. 

Embora reconhecendo o quanto a humanização do tratamento das crianças esteve 
estreitamente relacionado com a evolução das noções de família e de infância e quanto a 
condição social das crianças depende de alterações sociais de longa duração e de grande 
escala, queremos centrar este capítulo no contributo da luta pelos direitos da criança no 
reconhecimento do direito à participação social e política que hoje podemos reclamar com 
elas, pela invocação da Convenção sobre os Direitos da Criança. 

Foi no século XX que se iniciou o percurso de construção dos Direitos da Criança. 
Segundo Fernandes (2009:39), em 1979, Ano Internacional da Criança, o governo polaco 
propôs uma Convenção dos Direitos da Criança, que viria a consubstanciar-se somente em 
finais de 1989, e cujo lema principal, foi o melhor interesse da criança. Em 1990, esta 
convenção foi ratificada por Portugal. As crianças viram, assim, consagradas de forma 
suficientemente clara e extensa um conjunto de direitos fundamentais, próprios e 
alienáveis.  

Na Parte II da Convenção encontram-se descritos os deveres dos Estados, tais como, 
divulgar os princípios e as disposições da presente Convenção (artigo 42º)1, cumprir as 
obrigações que lhes cabem nos termos da mesma (artigo 43º)2, surgindo o Comité dos 
Direitos da Criança como instrumento regulador da sua efetiva implementação, e apresentar 
ao Comité através do Secretário-Geral da ONU, relatórios sobre medidas que hajam adotado 
para dar aplicação aos direitos reconhecidos pela Convenção e sobre os progressos 
realizados no gozo desses direitos (…) (artigo 44º). 

 
1. A Aplicação da Convenção dos Direitos da Criança em Portugal 

 
Portugal foi dos primeiros países a aderir à Convenção sobre os Direitos da Criança, a 

qual foi ratificada e vigora na ordem interna desde 21 de Outubro de 1990 (…). Os princípios 
fundamentais da Convenção fazem parte, também, dos princípios consagrados na 
Constituição da República Portuguesa (…). 

Sobre a constituição da Parte I da Convenção, Hammarberg apud Fernandes (2000: 
425 e 426) consideram os seus 54 artigos um grande conjunto de Direitos, que podem ser 
agrupados em três categorias: Direitos relativos à provisão – onde são reconhecidos os 
direitos sociais da criança, relativamente à salvaguarda da saúde, educação, segurança 
social, cuidados físicos, vida familiar, recreio e cultura; Direitos relativos à proteção – onde 
são identificados os direitos da criança a ser protegida contra a discriminação, abuso físico e 
sexual, exploração, injustiça e conflito; e Direitos relativos à participação – onde são 
identificados os direitos civis e políticos, ou seja, aqueles que abarcam o direito da criança ao 

                                                           
1
 Artigo 42º - Os Estados Partes comprometem-se a tornar amplamente conhecidos, por meios ativos e 

adequados, os princípios e as disposições da presente Convenção, tanto pelos adultos como pelas crianças. 
2
  Artigo 43º, Ponto 1 - Com o fim de examinar os progressos realizados pelos Estados Partes no 

cumprimento das obrigações que lhes cabem nos termos da presente Convenção, é instituído um Comité dos 
Direitos da Criança (…)  
 



nome e identidade, o direito a ser consultada e ouvida, o direito a ter acesso à informação, o 
direito à liberdade de expressão e opinião e o direito a tomar decisões em seu proveito. 

No prefácio do II Relatório de Portugal, sobre a aplicação da Convenção dos Direitos 
da Criança, como prevê o artigo 44º da Convenção, Baptista (1999) afirma o facto de a 
Convenção representar um notável progresso na consagração dos Direitos da Criança, que 
passou a ser entendida como um sujeito de direito e de direitos, não só merecedora de 
proteção, mas também de respeito e dignidade, com o direito de fazer ouvir a sua voz e de 
participar na construção de um mundo onde a liberdade, a solidariedade e a paz sejam 
valores fundamentais a preservar. Contudo, “passados dez anos é, no entanto, com mágoa 
que verificamos que mera ratificação da Convenção pelos estados não faz com que, por 
magia, sejam respeitados os direitos da criança”. 

A Comissão (1999:52) confirma “o interesse superior da criança vem sendo cada vez 
mais proclamado como direito fundamental que deve prevalecer em oposição a quaisquer 
outros”. Ainda, no mesmo Relatório, (Idem, p.69) expõe que, “quer no seio da família, quer 
na escola verifica-se uma mudança notável, considerando-se hoje importante ouvir a criança 
e o jovem, havendo consciência de que a conceção autoritária nas relações familiares e na 
escola não favorecem nem a responsabilização nem a autonomia”.  

O Comité dos Direitos da Criança, instituído de forma a dar cumprimento ao artigo 
42º da Convenção, depois de examinar os dados apresentados pelo II Relatório, “regozija-se 
com o progresso alcançado pelo Estado-Parte na implementação da Convenção através de 
numerosas políticas abrangentes. No entanto, preocupa-se com a ausência de uma 
estratégia nacional abrangente de implementação da Convenção”.  

Sobre o respeito pelas opiniões da criança e participação da criança, o Comité, nas 
“Observações Finais do Comité sobre os Direitos da Criança ao Segundo Relatório de 
Portugal sobre a aplicação da Convenção dos Direitos da Criança”, “toma nota, ainda do 
processo em curso para resolver as dificuldades, nas escolas e na sociedade, relativas às 
conceções culturais sobre o valor da opinião de uma criança”. 

Para Sarmento (2007:192) “a Convenção sobre os Direitos da Criança assim como 
toda a legislação e instrumentos jurídicos que se reporta às crianças, apesar de todas as 
limitações e críticas, é uma marca de cidadania, um sinal da capacidade que as crianças têm 
de serem titulares de direitos e um indicador do reconhecimento da sua capacidade de 
participação”. 
 
 
Capítulo 2 - A Escola como Lugar de Infância e de Exercícios de Direitos 
 

...a escola não é somente um lugar de aprendizagem, é também um meio 
de vida, um microssistema social, com as suas regras de funcionamento 
interno. É no seu interior que se opera, no essencial, o processo de 
socialização do educando... (Leite, 1993) 
 

Para Áries e Ramirez apud Sarmento (2006:142), a construção moderna da infância 
correspondeu a um trabalho de separação do mundo dos adultos e de institucionalização 
das crianças, sobretudo por meio da constituição de creches e da escola pública.  

A escola é “um mundo social, que tem suas características e vidas próprias, seus 
ritmos e seus ritos, sua linguagem, seu imaginário, seus modos próprios de regulação e de 
transgressão, seu regime próprio de produção e gestão de símbolos” (Forquim apud 
Quinteiro, 2004:170). 



No entanto, Leite (1993:50) salienta que o sistema educativo, ainda está organizado 
para que todos tenham o mesmo ritmo de trabalho, aprendam com o mesmo livro, o mesmo 
material, as mesmas frases, as mesmas palavras, tendendo a tratar todos da mesma 
maneira, apesar de todos serem diferentes nos seus ritmos de trabalho e capacidades 
próprias.  

Embora, caiba à Escola promover a adaptação dos sujeitos às condições ambientais 
(sociais, económicas, culturais e tecnológicas) do meio onde se insere, esta nem sempre se 
encontra preparada para responder a tantas exigências postas pela sociedade. 

Como refere Freire (1984:73), “é coisa sabida que as condições de vida, o local de 
residência, o tipo de família, o meio ambiente, o tempo de que dispõem os pais para se 
ocupar das crianças e ajudá-las nos deveres escolares desempenham um papel decisivo nos 
resultados obtidos pelos alunos nas escolas”. 

Contudo a Escola não deve portanto ser questionada na sua importância, enquanto 
local onde se produz a generalização da aprendizagem e a socialização, mas deve ser 
investida como lugar onde é necessário lidar com tantas e tantas desigualdades (Leite, 
1993). 

Para muitos a escola é uma situação de rutura com a vida, que pode ser maior ou 
menor conforme a cultura própria de quem aprende, reproduzindo a estratificação social. 
Freire (1984) diz que se considerarmos a democratização da escola pelo facto de que alunos 
vindos de meios diferentes disponham das mesmas oportunidades de êxito, então a luta 
ainda está longe de ter alcançado os seus objetivos.  
 
1. A Escola como Lugar de Exercício do Direito à Educação  

 
A Convenção sobre os Direitos da Criança que é invocada nos documentos nacionais 

e internacionais concebe a Criança como “pessoa em formação”, que deve beneficiar de 
todas as condições que lhe permitam desenvolver integralmente as suas capacidades, a nível 
físico, psíquico, espiritual, moral e social, de modo a garantir a sua dignidade de pessoa 
humana.  

A ratificação deste documento atribui aos Estados a responsabilidade de assegurar à 
criança e à sua família o usufruto do desenvolvimento dos recursos e do progresso social da 
comunidade em que se inserem, bem como, promover o seu bem-estar e a qualidade de 
vida. Neste contexto, compete ao Estado suprir e proporcionar os meios necessários para a 
proteção das crianças, educação e preparação para o futuro.  

A Convenção é portanto um documento fundamental na defesa do respeito e 
garantia de condições de exercício do direito da criança à educação, na medida em que 
estabelece no seu ponto 1 e 2, do artigo 28º e artigo 29º que os Estados tenham “ em vista 
assegurar progressivamente o exercício desse direito na base da igualdade de 
oportunidades…”, que tomem “ as medidas adequadas para velar por que a disciplina 
escolar seja assegurada de forma compatível com a dignidade humana da criança e nos 
termos da presente Convenção” e que assumam a que a educação da criança se destine “... a 
promover o desenvolvimento da personalidade da criança, dos seus dons e aptidões mentais 
e físicos na medida das suas potencialidades…”. 

Quando atentamos à legislação nacional, verificamos que a participação das crianças 
e dos jovens faz parte do ideário expresso em diversos documentos. Assim, o Decreto-lei nº 
75/2008, de 22 de Abril, aprova o regime de autonomia, administração e gestão dos 
estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e do ensino básico e secundário, tendo 



como principais objetivos (artigo 4º): a) Promover o sucesso e prevenir o abandono escolar 
(…); b) Promover a equidade social, criando condições para a concretização da igualdade de 
oportunidades para todos; (…) g) Proporcionar condições para a participação dos membros 
da comunidade educativa e promover a sua iniciativa. 

Também, o Conselho Geral (Idem, p. 194), criado pelo Decreto-lei nº 75/2008, de 22 
de Abril (artigos 11º a 17º) é responsável pela definição das linhas orientadores da atividade 
da escola, e na sua composição tem de estar salvaguardada a participação de representantes 
(…) dos alunos, do município e da comunidade local. E ainda (Ibidem, p. 197), sobre a 
participação de pais e alunos, vem o Decreto-lei nº 75/2008, de 22 de Abril, no artigo 47º 
contemplar que (…) aos alunos é reconhecido o direito de participação na vida do 
agrupamento de escolas ou escola não agrupada. E o artigo 48º, no seu ponto 2, determina 
que o direito à participação dos alunos na vida do agrupamento de escolas ou escola não 
agrupada processa-se de acordo com o disposto na Lei de Bases do Sistema Educativo e 
concretiza-se para além do disposto no presente Decreto-lei e demais legislação aplicável, 
designadamente através dos delegados de turma, do conselho de delegados de turma e das 
assembleias de alunos, em termos a definir no regulamento interno. 

O que constamos é que este propósito esbate-se num conjunto de outras 
preocupações que decorrem do facto da escola ser uma organização frequentada por alunos 
e professores, com origens sociais e culturais diferentes, motivações, expectativas, 
interesses igualmente divergentes; é uma instituição complexa em que o dever de educar e 
de socializar nem sempre permite a todos, enquanto cidadãos, sem exceção, uma boa 
integração na sociedade e na vida da comunidade.  

Importa por isso ouvir as crianças, para reconhecer a sua existência pessoal e a sua 
competência social e política em contextos educativos formais e informais, onde se 
manifestam outras dimensões das suas vidas, que transcendem a sua condição como 
filhos/as e alunos/as. 
 
2.  A Escola como Lugar de Trabalho  
 

Para Perrenoud (1995), o trabalho escolar está mais próximo dos trabalhos forçados 
que de uma profissão livremente escolhida. Uma fração dos alunos faz da necessidade 
virtude e realiza, sem dificuldade, o seu percurso escolar; outros resistem abertamente e 
desencadeiam a fúria dos que lhe " querem bem "; outros ainda fingem aderir às regras do 
jogo com elas. 

Analisando o sentido do trabalho escolar para as Crianças, Perrenoud põe a 
descoberto a condição inerente ao desempenho do ofício do aluno, nos seguintes termos. 

 
“Idealmente, o ofício de aluno incita-os a trabalhar para aprenderem. Na 
realidade, pede-se também às crianças e adolescentes que trabalhem para 
estarem ocupados, (…) para contribuírem para o bom funcionamento 
didáctico, para tranquilizarem professores e pais. Convidamo-los a seguir 
rotinas e regras que visam optimizar as aprendizagens e o desenvolvimento 
intelectual, mas, às vezes, mais prosaicamente, impomos-lhes a 
manutenção do silêncio, da ordem e da disciplina, para se facilitar a 
coexistência pacífica dentro de um espaço fechado, para assegurar o 
cumprimento dos programas, a melhor utilização dos recursos, a autoridade 
do professor”. (Perrenoud, 1995) 

 



Refere Sarmento (pp. 33 e 34) que “a noção de que as crianças se distinguem dos 
adultos pelo facto de não trabalharem constitui um mito social, no qual se consuma uma 
parte da construção contemporânea da ideia de infância (…) a natureza mítica da noção de 
que as crianças não trabalham só é possível através da operação de desqualificação da 
atividade escolar como trabalho”.  
 
 
Capítulo 3 - Do Reconhecimento dos Direitos à Criação de Condições de Cidadania da 
Criança 
 

A Convenção sobre os Direitos da Criança veio atribuir, precisamente, direitos 
políticos às crianças que até então não lhes eram concedidos. O direito a ser ouvida e a ser 
informada, o direito à liberdade de expressão e opinião e o direito de tomar decisões em 
assuntos que lhes digam respeito, fazendo-se ouvir as suas vozes, numa efetiva participação 
na vida pública. 

Assim, o artigo 12º da Convenção, no seu ponto 1, estipula que “Os Estados Partes 
garantem à criança com capacidade de discernimento o direito de exprimir livremente a sua 
opinião sobre as questões que lhe respeitem, (…”. O ponto 1, do artigo 13º, determina que 
“A criança tem direito à liberdade de expressão. (… ”. E o artigo 14º, ponto 1, convenciona 
que “Os Estados Partes respeitam o direito da criança à liberdade de pensamento, de 
consciência e de religião”.  

A entrada das crianças e da infância na agenda da opinião pública e nos estudos 
produtores de conhecimento sobre a sociedade traduzem a expressão de relevância social 
da infância nestes últimos anos.  

Para Sarmento (2005:73), a constituição de uma escola assente nos direitos é, acima 
de tudo, legitimada pelo facto de que, sendo as escolas construídas para as crianças - nos 
níveis político e organizacional e nos planos histórico e das políticas educativas - elas são 
também - no plano da ação concreta - construídas (sobretudo) pelas crianças. 

Assim, concordamos com Alderson apud Sarmento (2005:77), quando relata que as 
vantagens pedagógicas da participação são inúmeras, entre as quais destacam-se por 
exemplo: a possibilidade das crianças poderem desta forma pensar criativa, crítica e 
autonomamente; aprenderem a trabalhar melhor em grupo; expor as suas ideias clara e 
persuasivamente, e ainda a partilhar decisões e responsabilidades, contribuindo de forma 
decisiva para serem membros ativos e responsáveis no seio da família dos grupos de pares e 
da comunidade.  

Vários autores apud Sarmento (2007:185) referem que não é intenção sustentar a 
defesa da atribuição do direito de voto às crianças (…) No entanto, a participação política 
não se restringe ao poder de voto, mas sim nas formas não eleitorais de participação política 
(….) Na verdade, privação de direitos políticos não é sinónimo de ausência de participação 
política. 

 
1. A Participação da Criança na Produção de Conhecimento como Afirmação de Cidadania 
 

“As ONG trabalham com crianças investigadoras para melhorar a 
compreensão das vidas das crianças, dos seus interesses, preocupações, 
capacidades e necessidades; vê-las no contexto da sua família, comunidade 
e sociedade; para demonstrar a capacidade das crianças de participarem na 
investigação, as suas competências, ingenuidade e originalidade. Mostram 



como as crianças podem ter perspectivas únicas e válidas para informar a 
política social e ajudar na resolução das suas próprias dificuldades”. 
(Christensen e James, 2005:275) 

 
Na década de 80, do século XX, com a nova reconceptualização da infância, vários 

autores, sociólogos da infância, “defendem a necessidade de considerar as crianças como 
atores sociais e a infância como grupo social com direitos, sublinhando também a 
indispensabilidade de considerar novas formas de investigação com crianças”. 

Mas, como qualquer outra mudança, considerar as crianças como sujeitos ativos, 
detentoras de direitos, e valorizar as suas opiniões, reconhecendo-as socialmente, é um 
processo lento e gradual, consequências da habitual resistência à mudança.  

Importa por isso procurar respostas para as mesmas questões colocadas por 
Quinteiro (2004:173) “O que sabemos sobre as crianças que frequentam a escola pública? 
Como aprendem? Como criam? O que aprendem? O que sentem? O que pensam?” 

Partir destas perguntas parece-nos ser uma forma interessante de irmos ao encontro 
da criança que está no aluno a partir da análise das suas representações sociais, buscando 
vê-la e ouvi-la a respeito de como pensa e concebe o mundo e a escola (…) de forma a 
transformar a escola num lugar agradável, onde a criança goste de ir e permanecer não só 
por “obrigação”, mas também porque se encontra mobilizada para participar do seu próprio 
processo formativo. 
 
 
Considerações Metodológicas 
 

“Aprendendo a vida, escutando as vozes das crianças”, foi o tema de investigação 
que surgiu ao verificarmos que as Crianças participam pouco, nas tomadas de decisão que os 
afetam direta ou indiretamente, na escola.  

Para compreender e melhorar esta situação, formulamos como questões de partida 
desta investigação: O que pensam as crianças sobre a escola? O que sabem? O que sentem? 
Quais são os seus interesses sociais e expectativas sobre a escola? De que forma se pode 
promover a participação das crianças na escola enquanto contexto de educação formal? 

Neste capítulo pretendemos esclarecer as referências teórico-metodológicas e as 
decisões técnicas e éticas que orientaram um processo em que se procurou 
simultaneamente inscrever esta investigação no campo de estudos da criança, enquanto 
contributo científico, e criar condições de envolvimento das próprias crianças, enquanto 
investigadores participantes. 

Depois de esclarecer os fundamentos das nossas opções teórico-metodológicas, 
propomo-nos justificar os procedimentos adotados, para que a escuta do ponto de vista e a 
participação de um grupo de crianças do 1º Ciclo de uma Escola Básica, situada numa zona 
desfavorecida do Concelho, gerasse conhecimento válido e outras condições necessárias à 
afirmação de um novo lugar para elas, enquanto Cidadãs ativas na melhoria da Escola e da 
Comunidade.  

 
 

Opções Teórico-Metodológicas 
 

Considerando as questões e objetivos de partida deste trabalho, a investigação 
qualitativa foi aquela que nos pareceu mais adequada, designadamente, por valorizar o 



contexto e pela possibilidade de utilização dos métodos da abordagem etnográfica, cujo 
objetivo é desenvolver um tipo de conhecimento baseado mais na descrição ou 
interpretação do que na avaliação dos fenómenos. Tivemos em atenção o facto desta forma 
de desenvolver conhecimento, valorizar a compreensão do investigador e dos participantes 
no processo de investigação.  

Este estudo tomou, também, como modelo de referência a Investigação-ação 
participativa, por se tratar de uma metodologia que, tal como menciona Marques e 
Sarmento (2007), ter ganho substância no século XX, quando se assumiu a necessidade da 
criação de condições que viabilizassem a participação ativa das pessoas na melhoria das suas 
condições de vida, no curso de mudanças sociais resultantes dos processos de 
industrialização e na perspetiva de defesa dos ideais democráticos.  

Também para Lima (2003:317), a Investigação-ação participativa “procura juntar a 
ação e a reflexão, a teoria e a prática, de forma participada, na procura de soluções para 
questões importantes para as pessoas, e, mais geralmente, para que as pessoas individuais e 
as suas comunidades possam florescer” O que se pretende é produzir conhecimentos, para 
conhecer melhor o mundo, de forma a poder transformá-lo. Com a recolha de informações 
sistemáticas, procuram-se resultados que possam ser utilizados pelas pessoas para tomarem 
decisões práticas relativas a determinados aspetos das suas vidas, provocando melhorias 
naquilo que se faz; o que se propõe é que investigador não seja um mero observador, mas 
antes um apoiante dos sujeitos implicados na ação. 

As decisões sobre os procedimentos de investigação tomaram também em conta a 
recomendação da sociologia de infância no sentido de que o conhecimento sobre a vida das 
crianças seja construído em parceria com elas, por se reconhecer a sua competência como 
atores sociais e a partir de si próprias, tendo o cuidado de incluir as suas vozes na 
investigação.  

 
 

1. Procedimentos  
 

Considerando os objetivos do trabalho e as características do grupo que tínhamos 
escolhido como potenciais participantes no estudo, optamos por explorar as potencialidades 
do Grupo de Discussão Focalizada que Fonseca (2007) define como um método de gerar 
dados na base do grupo de interação e de discussão (...) como modo de explorar diferentes 
perspetivas de um tópico, tomando-se como unidade de análise (do conteúdo da discussão) 
o grupo, mais do que os indivíduos que tomam parte na discussão”.  

O Grupo de Discussão Focalizada é, assim, um instrumento metodológico de recolha 
de informação que privilegia as vozes das crianças em conversas focalizadas entre elas, com 
a finalidade de desenvolver o projeto de investigação, mas também proporcionar 
oportunidades de relação, reflexão e participação, dar voz e ouvidos às crianças, perceber as 
razões das suas atitudes, entendimento dos seus direitos, interesses e expectativas em 
relação à escola.  

Ao planear a investigação consideramos, também, as potencialidades da observação 
participante na produção de conhecimento sobre o grupo.  
 
 
 
 



2. As Precauções Éticas 
 

Ao tomar decisões sobre aspetos técnicos da pesquisa confrontamo-nos com a 
importância de cumprir determinados pressupostos, que se relacionam com os princípios 
éticos, tais como, garantia do anonimato e da confidencialidade. 

Graue e Walsh (2003) sublinham que nas investigações com crianças, não lhes é 
pedida essa permissão, uma vez que são os adultos, pais ou tutores, responsáveis por essas 
crianças que o deverão fazer, desvalorizando a opinião das crianças, enquanto sujeito de 
direitos. Na nossa pesquisa levamos em conta a recomendação destes autores quando 
afirmam que “um investigador humilde que respeite as crianças que o recebem como uma 
pessoa inteligente, sensível e desejosa de ter uma vida confortável terá um comportamento 
ético em relação a elas”.  

Segundo os autores, além de terem o direito de serem informados sobre a natureza, 
o fim e a duração da investigação e sobre a metodologia utilizada, os sujeitos devem ter 
garantias do seu direito à intimidade bem como o direito ao anonimato e à 
confidencialidade.  
 
3. O Contexto de Origem e de Inserção das Crianças 
 

“As crianças não podem permanecer incólumes aos contextos em que se 
movem. Tal como os contextos se moldam à sua presença, as crianças e os 
seus contextos influenciam-se mutuamente. Tentar pensar nas crianças sem 
tomar em consideração as situações da vida real é despir de significado 
tanto as crianças como as suas acções.” (Graue e Walsh, 2003:24) 

 
Para compreender as vivências das Crianças do Grupo Participante neste projeto de 

investigação pensamos que seria importante situá-las como parte da população da 
freguesia, onde está situado o Bairro Social e a Escola Básica que é frequentada por todas. 
 
3.1.  O Bairro: Meio de Origem das Crianças e de Inserção da Escola 
 

O Bairro, onde reside a maioria das Crianças envolvidas neste projeto, foi criado na 
década de 70, devido a diversos fatores, dos quais registamos o crescimento industrial, o 
retorno da população das ex-colónias e o aumento das bolsas de pobreza e exclusão social 
no concelho. 

A população do Bairro segue a tendência da Freguesia no que respeita a estrutura 
demográfica, predominando a representação de jovens com idades entre 11-15 anos e 16-21 
anos. 

No entanto, contrasta a nível das habilitações. Ao contrário da freguesia que alberga 
população sem escolaridade e com níveis mais elevados de escolaridade, 4% da população 
do Bairro é analfabeta e a maioria tem o nível do 1º CEB, seguindo-se o 2º e do 3º CEB, com 
raros casos de habilitações a nível do ensino superior. 
 
3.2. A Escola Básica como Espaço Social do Bairro 
 

Quando analisamos o Projeto Curricular da Escola (2009/2010), constamos que o 
Bairro é descrito como problemático. Refere-se que o bairro demonstra graves problemas 
estruturais de cariz socioeconómico e cultural. O texto refere, também, situações de 



precariedade, a nível da alimentação, higiene, saúde, segurança, afeto e ambiente, que se 
fazem sentir na vida da escola. 

Perante este contexto de inserção e o agravamento dos problemas ambientais, a 
Escola manifesta no seu Projeto Educativo uma especial preocupação com a promoção de 
valores de envolvimento, tolerância e construção; manifesta a intenção de dar às crianças e 
à comunidade elementos que tornem as futuras opções individuais mais criteriosas, 
conscientes e responsáveis.  

Enquanto espaço educativo, as instalações da Escola tem algum conforto. O edifício 
escolar em si apresenta, como principal constrangimento, a visível degradação exterior, mas 
regista-se também a falta de espaços funcionais que foi solucionada com a instalação 
provisória de dois monoblocos, no recinto escolar. Estes espaços provisórios não se 
encontram devidamente climatizados, nem possuem os mesmos recursos materiais das 
restantes salas de aula, nomeadamente, material informático. 
 
4. A Entrada no Terreno a Partir da Escola  
 

Dadas as dificuldades em estabelecer um contrato de participação das crianças com 
as famílias, diretamente, solicitamos apoio à Escola. 

A colaboração do coordenador da escola foi muito importante na divulgação do 
projeto junto dos professores titulares de turma, dos alunos e respetivos encarregados de 
educação, assim como, no desenvolvimento da investigação.  

Embora os pais tivessem respondido positivamente ao convite de participação, 
apenas os pais de oito crianças compareceram à reunião que teve lugar no dia 12 de Março, 
pelas 18h, na Junta de Freguesia. Dando-se, finalmente, início ao trabalho de investigação no 
terreno.  
 
5. Grupo Participante 
 

O grupo que investimos como potenciais protagonistas desta investigação foi 
constituído por 7 crianças, a frequentarem o 4º ano de escolaridade. As suas idades 
distribuem-se entre os 9 e os 10 anos. Todas as Crianças participantes residem em Aveiro; 
cinco delas no Bairro.  

Da análise da situação familiar destas Crianças, foi possível encontrar vários tipos de 
estruturas familiares. Três Crianças pertencem ao tipo de família nuclear, sendo duas delas, 
filhos únicos, outras três Crianças pertencem ao tipo de família monoparental materna, com 
a presença, em todas elas, de avós e de tios, e por fim uma Criança que vive com a avó 
materna, em situação de ausência da mãe, mas com a presença do pai. 

As habilitações dos pais variam entre o 6º ano de escolaridade e a licenciatura. As 
detentoras de licenciatura são ambas do sexo feminino (mães) e são as mães das duas 
Crianças que vivem fora do bairro. A nível profissional desconhecem-se algumas profissões 
dos ausentes (dois pais e uma mãe), e um pai e duas mães encontram-se na situação de 
desempregados. 

 
6. A Construção da Relação de Investigação com as Crianças 
 

Para cumprir os princípios éticos para com o grupo de crianças investigadoras, 
começamos por estabelecer compromissos entre as três partes: crianças, pais e 



investigadora. Informamos os pais/encarregados de educação, através de uma carta 
explicativa sobre o tema do projeto de investigação, juntamente com um folheto 
informativo reforçando os Direitos da Criança.  

No dia 12 de Março compareceram, então, 8 crianças e respetivos pais/avós. Iniciou-
se a receção com um lanche, seguindo-se a reunião de apresentação do projeto.  

Para respeitar, então, os direitos fundamentais das Crianças, antes de assinarem o 
formulário de consentimento, foram informadas sobre o projeto de investigação e em que 
consistia a sua participação, de forma a puderem decidir livremente, com conhecimento de 
causa. 

Foram entregues pastas às Crianças, com o pedido de Consentimento Informado e 
Esclarecido e pedido de Consentimento para Vídeo, Fotografias e Gravação Áudio para os 
pais/avós, um caderno, uma esferográfica e uma outra folha com o tema e possíveis 
questões a serem debatidas e assim dar voz às crianças. Depois de explicar os objetivos da 
investigação e os pais/avós manifestarem acordo, de forma a respeitar as opiniões das 
crianças, foi-lhes perguntado se realmente estavam interessadas em participar, e esclarecido 
que mesmo que os pais tenham dado permissão, Elas tinham todo o direito de recusar e se 
aceitassem, tinham toda a liberdade para desistir a qualquer momento.  

Nesta sessão, ficou acordado com as crianças e os pais a realização de sessões 
semanais com a duração de uma hora. Como forma de compensar as crianças, pela sua 
disponibilidade em participar no projeto, foi-lhes dado sempre o lanche, antes de se 
iniciarem as sessões. Com o lanche, no início de cada encontro, pretendíamos que estes se 
tornassem, também, mais apelativos. 
 
6.1. Os Encontros como Espaços de Produção de Conhecimento e de Reconhecimento 
 

Os encontros decorreram desde meados de Março até finais de Maio de 2010, num 
total de 10 sessões. A Junta de Freguesia foi o local escolhido por se tratar de um local 
público, o que poderia contribuir para a tomada de consciência dos Direitos de Participação 
pelas crianças. Consideramos, também, importante a proximidade da escola e do bairro por 
permitir a deslocação autónoma das Crianças. 

O trabalho de campo teve início recorrendo à observação participante 
conjuntamente com registos das crianças, escrita e desenhos, dando desta forma, voz às 
crianças. 

Seguiu-se a realização de Grupos de Discussão Focalizada com as Crianças, de forma a 
discutir alguns tópicos de conversa, assumindo a investigadora o papel de facilitadora, 
deixando a conversa desenrolar-se entre elas.  

Nem sempre foi possível estar atenta e registar o que foi dito por uma criança, 
havendo perda de muita informação. Para lidar com o problema, recorremos à gravação 
áudio e vídeo. A gravação das conversas em áudio e em vídeo permitiu a sua audição e a 
observação dos movimentos e expressões das crianças. 

Outra estratégia foi a utilização de DVD, designado por Fernandes (2009:123) de 
“material de estímulo”, permitindo ultrapassar situações iniciais de desconforto ou falta de à 
vontade e promover a discussão acerca de temáticas relevantes.  

A utilização da fotografia foi outra forma de obter informação, atribuindo-lhes 
responsabilidade quer para o manuseamento da máquina (embora fosse descartável), quer 
para a utilização rotativa da mesma pelos vários elementos do grupo. 



Por fim, a utilização de técnicas dramáticas ou a observação de situações de faz-de-
conta, deu-lhes a possibilidade de recriar as suas representações dos mundos, dos 
sentimentos e das ações que as trespassem e que acabam por retratar com evidente 
particularidade a complexidade de emoções e vivências, que seria impossível resgatar por 
métodos tradicionais. 
 
 
Construindo uma imagem de um percurso no (re)conhecimento dos direitos 
 

Nesta parte do nosso trabalho, pretendemos reconstruir o processo de investigação, 
em que os ganhos de conhecimento produzidos no diálogo com sete crianças, com idades 
compreendidas entre os 9 e os 10 anos, constituíram a base da sua construção como Grupo 
Participante, num processo orientado pelo objetivo de contribuir para que a escola, pudesse 
ser reconhecida como lugar de exercício de direitos, em Aveiro, na sua qualidade de Cidade 
Amiga das Crianças. 

Para melhor compreensão deste processo que foi desenvolvido como unidade de 
(inter)ação com o grupo que foi convidado a ser parceiro de investigação e de ação 
participativa, a partir da sua Comunidade Escolar, dividimos o relato em cinco momentos 
diferenciados. 
 
1. Primeiro Momento: Iniciando o Diálogo sobre a Realidade Vivida 
 

Neste primeiro encontro, foram abordadas as “Vivências do Bairro”, para um melhor 
conhecimento do seu contexto de inserção. Para o registo dos dados, além da observação 
participante, utilizou-se, também, o registo através da escrita e de desenhos.  

Da análise aos registos escritos e desenhos elaborados pelas Crianças, sobre o tema 
em questão, as crianças representam a realidade do bairro com a narrativa e o desenho de 
objetos (pistolas, espadas e facas) e de situações que denotam a consciência de problemas 
sociais, tais como: droga, violência e insegurança. 

Ao interpretar estes dados consideramos a possibilidade de “contágio” dos temas, 
em parte por efeito das condições de realização da atividade, embora se possam relacionar 
estes dados como facto de se tratar de uma zona urbana, reconhecida pela concentração de 
“focos de pobreza”, onde a maioria das famílias residentes vive com graves problemas 
sócio/económicos, associados ao desemprego, isolamento social e onde são identificados 
diversos casos de recurso a meios ilegais de sobrevivência, alcoolismo, prostituição, 
violência, toxicodependência. 

Entre as Crianças do grupo cujos pais estão em situação de desemprego, todos são 
residentes do bairro. 

Os desenhos e os registos ou comentários das Crianças sobre o meio onde alguns 
residem e onde está inserida a escola, permitem-nos inferir que a experiência quotidiana, 
vividas material ou simbolicamente por elas contrasta com aquela que é presumida no 
contexto escolar. Esta diferença coloca em desvantagem estas Crianças, face ao contexto e 
currículo escolar, apesar dos professores referirem preocupações com as condições sócio 
familiares das crianças que frequentam a escola. 

 
 
 



2. O Segundo Momento: A Primeira Tomada de Posição como Sujeitos de Opinião  
 

O trabalho, neste segundo momento, consistiu na realização de duas sessões de 
Grupos de Discussão Focalizada, no qual procuramos criar condições de expressão e 
exploração em grupo das perceções, dos sentimentos e opiniões que nos dão conta de um 
ponto de vista próprio, que difere necessariamente do dos adultos, em relação à escola.  

Na primeira sessão (segundo encontro) procuramos focalizar a discussão nas suas 
experiências quotidianas na escola, tentando apreender no contexto da interação do grupo, 
os temas e os termos com que as crianças formulavam a sua opinião sobre as práticas, as 
condições e conteúdos de ensino - aprendizagem, etc. Na segunda sessão (terceiro 
encontro) procuramos focalizar a discussão em dimensões mais subjetivas a partir da 
pergunta sobre o que mais gostavam e o que menos gostavam na escola. 

Nas duas sessões assumimos a atitude de observadora participante, além da 
descrição da conversa, que foi gravada em suporte áudio, utilizaram-se também outras 
técnicas de expressão e de registo, tais como o desenho e a escrita. 

A análise do conteúdo destas duas sessões e respetivo agrupamento das opiniões 
expressas pelas crianças permitiu-nos identificar como temas recorrentes nas conversas das 
Crianças o (mau) comportamento das Crianças, mas também o comportamento dos Adultos, 
avaliado de acordo com padrões de convivência social e de relacionamento pedagógico e da 
criação de condições de ensino – aprendizagem. As crianças criticam, também, as condições 
materiais de trabalho e fazem propostas de melhoria. Na relação entre Pares, os Amigos 
surgem como o aspeto positivo, quase único aspeto positivo da sua experiência na Escola. 

Ao escutar o ponto vista das Crianças em relação à escola, impressionou-nos o modo 
como leem e se pronunciam sobre uma realidade que incide fundamentalmente sobre os 
maus comportamentos quer dos seus pares quer dos adultos. A referência a atitudes de 
desrespeito, à comunicação ruidosa, a prática dos castigos e de discriminação, assim como, à 
falta de higiene e a degradação quer dos materiais quer das instalações, leva-nos para longe 
da representação da escola como espaço de trabalho de adultos e de crianças, que é 
regulado por princípios racionais e regras de convivência cívica e cordialidade nas relações 
intergeracionais.  

Nas conversas com este grupo de crianças, a escola é representada como um espaço 
de conflito, também, desinvestido do ponto de vista material. De forma geral, as Crianças 
veem como aspetos negativos da escola, as atitudes dos professores e degradação dos 
materiais/instalações.  

Nas duas sessões, nas conversas entre as crianças, fizeram notar alguns 
comportamentos sociais de transgressão das regras e outras que foram sentidas como 
descuido ou desrespeito no tratamento pessoal para com elas. As crianças referiram 
comportamentos e atitudes que parecem ter sido sentidas e avaliadas por elas como 
contradição, atitudes que não foram reconhecidas como expressão de autoridade, mas 
antes como abusos de poder. Esta alusão a práticas de castigo físico não se confina a 
situações de sala de aula e parecem levar a que algumas crianças expressem sentimentos 
negativos e questionem por extensão outros contextos e as práticas disciplinares de outros 
adultos da escola.  

As Crianças realçaram, ainda, com grande incidência aspetos que são considerados 
fundamentais para a qualidade da relação pedagógica e processo de ensino aprendizagem, 
tais como o tom de voz, a disponibilidade de explicação das matérias. 



Surpreenderam-nos, também, as apreciações e juízos que as crianças fizeram sobre 
situações que refletem a perspetiva da escola como ordem moral, como organização regida 
por princípios éticos, cujas regras devem ser tidas como universais e onde são condenáveis 
as práticas de discriminação e privilégios. 

Com menor intensidade, as Crianças fazem, também, referência ao comportamento 
dos seus pares; designadamente no de respeito das regras e degradação do equipamento. 

As Crianças manifestaram, também, a perceção da tensão que cria e alimenta 
distâncias entre a Escola/Professores e as Famílias do Bairro. 

Talvez por efeito da combinação dos fatores críticos enunciados pelas crianças, 
algumas expressaram opiniões de mau estar. 

As crianças descrevem e avaliam, também, negativamente a degradação dos 
materiais e das instalações como aspetos que afetam a vida e o trabalho escolar. Referem o 
mau estado das cadeiras, pelo barulho que fazem, as mesas porque umas são baixas, outras 
são altas demais e pelo perigo que alguns lugares podem apresentar. Referem, inclusive, a 
falta de higiene nas casas de banho, como fator de aversão. Durante a conversa, pudemos 
notar também a preocupação das Crianças, relativamente à falta de segurança no uso de 
alguns espaços.  
 
2.1. Os Amigos como Outro Lado da Experiência  

 
Quando a discussão foi focalizada nas preferências das Crianças sobre a escola, houve 

consenso. Todas as crianças revelaram que o que gostam mais são os AMIGOS. Embora, 
tivesse havido algumas referências negativas a outras crianças, estas ocorreram quase 
estritamente quando o diálogo incidiu sobre situações que foram sentidas por elas como 
atos de discriminação pelos adultos ou quando eram expressos sentimentos negativos em 
relação aos adultos ou de mau estar generalizado face à escola. 

Nas sessões de Grupo de Discussão Focalizada surgiram, no entanto, algumas 
propostas muito específicas sobre o que poderia tornar a Escola mais Amiga das Crianças. 
Nas opiniões expressas pelas Crianças deixam evidente o valor que atribuem ao 
relacionamento com os adultos, enquanto facilitadores de condições de aprendizagem. 

As crianças apresentam, também, uma lista de medidas relacionadas com o ambiente 
material que constitui as condições de trabalho quotidiano das Crianças e dos adultos. 
 
3. Terceiro Momento: A Criação de Condições de Distância Crítica e Disposição de Ação 
Comunicativa 
 

Neste terceiro momento, procuramos criar condições objetivas e críticas para que o 
Grupo Participante pudesse transitar da posição de sujeito de experiência e de opinião 
enquanto Criança – Aluno, daquela Escola, naquele Bairro - para o lugar de Cidadãs a quem 
são reconhecidos direitos sociais e políticos e para quem se reclama a participação na 
sensibilização e promoção destes direitos em Aveiro, enquanto Cidade Amiga das Crianças. 

Esta fase constou de duas atividades. A primeira do uso da máquina fotográfica que 
lhes permitiria objetivar (ganhar distância) das circunstâncias e factos com que formaram as 
opiniões expressas no Grupo de Discussão Focalizada sobre a escola. A segunda consistia em 
introduzir o tema dos direitos da criança como novo contexto de apropriação da sua 
experiência, como recurso para a inclusão da sua voz no espaço público. 

 



3.1. A Máquina Fotográfica e as Imagens como Medidores do Diálogo 
 
Depois de terminada a conversa sobre “o que gostam mais ou o que gostam menos 

da escola” foi-lhes entregue uma máquina fotográfica descartável. Pedimos que a levassem 
para a escola e fotografassem aquilo que gostavam mais ou o que gostavam menos na 
escola. Com esta atividade, pretendemos individualizar o ponto de vista e ampliar as 
possibilidades narrativas das crianças sobre a sua experiência positiva e negativa da escola.  

A seleção e captação de imagens por cada uma e posterior escolha e diálogo sobre 
imagens apresentadas e escolhidas no contexto de grupo pareceu-nos ser uma forma de 
aprofundar o sentido da própria experiência pessoal e coletiva, preparando a fase seguinte, 
orientada para a intervenção. 

Os comentários que fizeram relativamente às fotografias reproduzem os temas 
emergentes no Grupo de Discussão Focalizada, designadamente da conversa sobre o que 
gostavam mais ou o que gostavam menos da escola. 

As crianças fotografaram outras Crianças e condições materiais do ambiente da 
escola.  

Ao comentarem as fotografias sobre o porque tiraram a fotografia, reforçam a ideia 
de que os Amigos são o aspeto mais positivo da sua experiência na escola. 

As fotografias que tiraram e que comentam para expressar a sua opinião sobre os 
aspetos negativos da sua experiência na escola são outras crianças (não amigas) e com 
muito maior incidência Materiais e Instalações degradados e que geram a sensação de 
risco/insegurança. Também, aqui documentam e comentam a falta de higiene da casa de 
banho. 
 
3.2. Os Direitos da Criança como Tema de Discussão  
 

No quarto encontro, com todas as Crianças presentes, procedeu-se à visualização do 
filme “Lucanor’s Island” da UNICEF, com o objetivo de as sensibilizar e informar sobre os 
Direitos da Criança e criar um novo contexto de reflexão com as Crianças, na sua condição 
de Sujeitos de Direito e potenciais atores na promoção destes mesmos direitos para Todas 
as Crianças. 

As Crianças estiveram muito concentradas e em silêncio, manifestando assim o seu 
interesse pelo tema. O silêncio foi cortado, apenas, quando se ouve “não se bate nas 
crianças”, uma das Crianças aponta para o ecrã e acena com a cabeça, em sinal de 
aprovação (como se estivesse a pensar «é verdade, concordo, mas não é isso que se verifica, 
os professores batem nas crianças») 

No encontro seguinte (quinto encontro) tentamos iniciar a conversa sobre o filme de 
forma a escutar o que teriam a dizer sobre esses direitos e eventualmente como estes 
poderiam ser discutidos e defendidos na sua escola, em casa, na rua… Em resposta à nossa 
proposta de falar sobre os Direitos da Criança, de que tratava o filme, as crianças pediram 
para ver o filme novamente como se desconhecessem o tema ou simplesmente como se não 
lhes interessasse sequer falar sobre eles. 
Atendi ao seu pedido mas fiquei admirada pelo facto de saber que a Convenção tem sido 
divulgada, em todas as escolas, em anos anteriores, para que os professores abordem os 
direitos. Terá o tema ficado esquecido? Porquê? 

Como se pôde verificar, através das conversas com as Crianças, nos encontros 
anteriores, as crianças pareciam ter interiorizado a perceção de que algumas das situações 



atentavam contra alguns dos seus Direitos. O que pareciam desconhecer era a existência de 
um documento oficial que as protege contra os maus-tratos, discriminação, e que lhes 
garanta o mínimo de bem-estar e de participação nas decisões que afetam as suas vidas.  

Seria importante fazer esta ligação? Como fazê-las associar a sua experiência ao que 
era defendido e foi legislado a partir daquele documento?  

Tentamos por isso voltar à reflexão sobre a sua experiência, capacitando-a para 
discuti-la em outros termos. 
 
4. Quarto Momento: A Experiência de Participação como Exercício do Direito à Cidadania 
 

No sexto encontro, com a presença de todas as Crianças, foi-lhes sugerido que 
jogassem ao “Faz-de-conta” que estavam numa aula, em que uma Criança ficaria com a 
máquina fotográfica, outra seria o professor e as restantes os alunos, com o objetivo de 
realizar uma fotonovela, com as fotografias tiradas durante o jogo. 

Durante o decurso do jogo, foram alternando os papéis, pois todos queriam 
representar os professores, à exceção da Criança que ficou com a máquina fotográfica (esta 
costumava querer todo o protagonismo, mas como ficou com a máquina a seu pedido, 
esteve sossegado e em silêncio a cumprir o seu papel).  

No sétimo encontro, pretendia-se dar voz às crianças através da realização de uma 
fotonovela, utilizando as fotografias e o jogo “Faz-de-conta”, da sessão anterior. 
Atividade esta, não concretizada devido à falta de interesse por parte das Crianças. Na 
sessão anterior, mostraram-se entusiasmados com a ideia, fotografaram e representaram, 
contudo não quiseram passar daí, dando voz às suas vozes na realização da fotonovela. Em 
vez disso, sugeriram ir para a rua, “tem mais sítios para brincar”, propondo fazer jogos e um 
piquenique. 
 
5. Quinto Momento: A Retomada do Ofício da Criança para além da Condição de Aluno 
 

Nesta fase, fomos confrontadas com o limite temporal do nosso projeto, mas não só! 
Tínhamos que preparar a saída do terreno, partida de forma a que as crianças do Grupo 
Participante se sentissem confortáveis no seu papel de filhas e alunas, no Bairro e na Escola. 
Quisemos devolver-lhe a palavra sobre temas triviais, tais como, a sua Família e os seus 
sonhos pessoais, antes de realizar o piquenique que tinham proposto como desejo a realizar. 

No nono encontro, propusemos que desenhassem a sua família, os seus sonhos e os 
seus medos. Uma Criança, disse “ não me apetece, então desenho só a minha mãe e o meu 
pai”. Quando lhe perguntei se queria falar sobre a sua família, respondeu, “Não, é pessoal.”, 
avisando os colegas que não tinham que falar sobre a família, porque é da vida pessoal. 
Desta sessão, registamos o seguinte: recebemos os desenhos e ouvimos os comentários que 
cada uma fazia, admirando simplesmente a diversidade da forma como representavam as 
suas famílias, os seus sonhos e medos. 

No décimo encontro, com a presença de todas as Crianças, tal como foi proposto por 
Elas, realizou-se o piquenique, no jardim da Junta de Freguesia, como agradecimento às 
Crianças, coautoras deste projeto.  
 
 
 
 



Considerações Finais 
 

O projeto “Aprendendo a vida, escutando as vozes das crianças” que me propus 
realizar, pretendia, essencialmente, como o próprio título indica, escutar as vozes das 
crianças, ouvir o que elas tinham para dizer, sobre as vivências do seu quotidiano na escola e 
para além desta, na comunidade e na família. Quisemos aprofundar e procurar soluções 
para a distância que separa Crianças e Adultos no contexto, das suas práticas e dos 
significados que atribuem às suas experiências no desempenho do ofício docente e do ofício 
do aluno, segundo as condições materiais e sociais que são dadas a cada grupo. 

Neste percurso de criação de pretextos, textos e contextos, no encontro e diálogo 
com o grupo que convidamos a participar nesta investigação, pensamos ter conseguido 
escutar o que as crianças sentem, o que pensam e o que sabem sobre a comunidade em que 
estão inseridas, mais sobre a escola, enquanto local, onde passam grande parte do seu dia e 
menos sobre as suas famílias. 

Ensaiamos a criação de contextos de ação comunicativa com a participação das 
Crianças, o que nos leva a reconhecê-las como co construtoras do conhecimento que 
produzimos, contribuindo desta forma para que se saiba um pouco mais sobre a experiência 
das crianças, naquela Escola e naquele Bairro onde reside a maioria delas. As condições que 
foram, sendo criadas e negociadas com a sua participação ativa permitiu-nos (re) conhecê-
las como sujeitos portadores de saberes próprios, capazes de expressar, formular e defender 
ideias, de desejar e propor mudanças na realidade de que são parte e potenciais 
participantes. 

Com o desenvolvimento deste trabalho, - não sobre as crianças mas com as crianças - 
deste pequeno grupo que investimos como grupo de Investigação-ação participativa, 
esperamos encorajar outras pessoas a predisporem-se a ouvir o que as crianças têm para 
dizer com respeito à sua dignidade inerente e a tomar em conta as suas opiniões, em 
decisões do seu interesse na família, na comunidade mas também na escola. 

Tendo iniciado o processo, reconstruindo o meu lugar como um adulto que se queria 
dar a sentir e conhecer como alguém que estava lá, presente para ouvir com respeito e 
consideração tudo o que elas, enquanto crianças, quisessem contar, tive que desenvolver 
nelas a segurança de que não haveria “ represálias” das suas críticas e denúncias sobre a 
ordem social que enquanto adultos lhes impomos, sancionamos e transgredimos aos seus 
olhos. Não foi difícil assegurar que tudo o que fosse dito por elas seria confidencial, seria 
como um segredo. Ao redigir este relatório confrontamo-nos com questões éticas da 
investigação mas também com os nossos sentimentos de lealdade para com o grupo. Os 
encontros, em que todas puderam dizer a sua palavra, surgiram os temas sugeridos por mim 
e sugeridos por Elas que gostaríamos que fossem tidos em consideração na agenda de 
Aveiro, enquanto Cidade Amiga das Crianças. 

Ao terminar este trabalho não poderíamos deixar de lembrar o estranhamento com 
que o Grupo Participante na Investigação-ação participativa que acabamos de relatar, ouviu 
falar e ser convidado a discutir sobre a Convenção sobre os Direitos da Criança, na sequência 
da projeção de um desenho animado da UNICEF, que mereceu apenas os gestos de uma das 
crianças quando ouviu o enunciado de que os adultos não podiam bater nas crianças. 
Estamos certos de que o desconhecimento ou a falta de familiaridade das crianças com o 
texto da Convenção foi o que inibiu a espontaneidade da comunicação na semana seguinte, 
quando era de esperar que a conversa fluísse como habitualmente a partir do filme. A contra 
proposta das Crianças consistiu no pedido para ver outra vez. 



Acreditamos que ao divulgar o texto da Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança deve existir a preocupação de criar condições para que as crianças se 
apropriem dos quatro princípios que a fundamentam: a Não discriminação (artigo 2º); o 
Interesse Superior da Criança (artigo 3º); o Direito a um nível de vida suficiente (artigo 6º) e 
de modo especial o Direito de Participação (artigo 12º).  

A Participação das Crianças e a realização de uma Campanha Local de Sensibilização 
dos munícipes para os direitos da criança são dois elementos fundamentais na construção de 
uma Cidade Amiga das Crianças.  

Esperamos que no Município de Aveiro, que subscreveu, em 1 de Junho de 2007, o 
Protocolo Cidade Amiga das Crianças com o Ministério de Trabalho e da Solidariedade Social 
e o Comité Português para a UNICEF, o "Direito à Participação" das Crianças seja assumida 
como prioridade para que as crianças possam influenciar as decisões que envolvam a sua 
vida e a vida da sua cidade, tendo em especial atenção os grupos cujas condições de 
existência pessoal e social as colocam em desvantagem. 

Que as crianças do Bairro e da escola possam ser reconhecidas como atores 
competentes e capacitados a participar num Movimento local com raízes no espaço 
internacional onde a Convenção sobre os Direitos da Criança é invocada como fundamento 
de outros instrumentos políticos importantes, para a melhoria da situação da infância e do 
estatuto da criança, entre os quais referimos apenas: as recomendações do Comité dos 
Direitos da Criança, a Declaração e o Plano de Ação intitulado por “ Um Mundo Digno das 
Crianças”, aprovados pela Resolução 27/2, de 2002, da Assembleia Geral das Nações Unidas 
– onde se expressa o compromisso dos Governos de adotarem planos de ação nacionais 
eficazes que garantam os Direitos da Criança e assegurem o seu bem-estar, definindo em 
especial medidas focalizadas nas crianças e adolescentes em risco, o programa do Conselho 
da Europa, designado “Construir uma Europa Para e Com as Crianças” (Março, 2006), que 
recomenda aos Estados membros a implementação de medidas e ações que promovam e 
garantam os direitos das suas crianças ou a declaração de Yokohama, de 2001, assinada no 
Segundo Congresso Mundial contra a Exploração Sexual de Crianças, onde se refere a 
necessidade dos Estados adotarem planos nacionais e estratégias de prevenção e combate a 
este fenómeno. 
 
 
Referências 
 
ÁRIES, Philippe (1981). História Social da Criança e da Família. Rio de Janeiro: LTC- Livros 
Técnicos e Científicos Editora S., 3ª edição.  
CHRISTENSEN, Pia e JAMES, Allisson (2005). Investigação com Crianças Perspectivas e 
Práticas. Porto: Escola Superior de Educação de Paula Franssinetti.  
FERNANDES, Natália (2000). “A Convenção dos Direitos da Criança e a Qualidade de Vida das 
Crianças Portuguesas”. In Os Mundos Sociais e Culturais da Infância, Vol. III, Braga: Editora 
Bezerra, pp. 425 - 429. 
FERNANDES, Natália (2009). Infância, Direitos e Participação. Representações, Práticas e 
Poderes. Porto: Edições Afrontamento. 
FORTIN, Marie Fabienne (1999). O Processo de Investigação: Da concepção à realização. 
Loures: Lusociência. 
FREIRE, Paulo (1984). Cuidado, Escola! São Paulo: Brasiliense, 16ª edição. 



GOMES, Lúcia (2004). Cidadania e Currículo - fazeres e dizeres de crianças do 1º ciclo do 
Ensino Básico. Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto: 
Porto. 
GRAUE, M. Elizabeth e WALSH Daniel J. (2003). Investigação Etnográfica com Crianças: 
Teorias, Métodos e Ética. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.  
LEITE, Elvira (1993). Trabalho de Projecto 2. Leituras Comentadas. Edições Afrontamento, 3ª 
Edição. 
LIMA, Rosa de Jesus Sousa (2003). Desenvolvimento levantado do Chão…com os pés assentes 
na terra”. Tese de Doutoramento. Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 
Universidade do Porto: Porto. 
MARQUES, Joaquim e SARMENTO, Teresa (2007). “Investigação-acção e construção da 
cidadania”. In Revista Lusófona de Educação, Nº 9, pp. 85-102. 
PAPALIA, Diane E. et tal (2001). O Mundo da Criança. Lisboa: McGrawHill de Portugal, 8ª 
edição. 
PINTO, Manuel e SARMENTO, Manuel J. (1999). Saberes sobre as Crianças - Para uma 
Bibliografia sobre a Infância e as Crianças em Portugal (1974-1998). Universidade do Minho, 
Centro de Estudos da Criança. 
SARMENTO, Manuel (sd). “A Infância e o Trabalho: a (Re)construção Social dos “Ofícios da 
Criança””. In Fórum Sociológico, Nº 3/4 (2ª Série), pp. 33 – 47. 
SARMENTO, Manuel et tal (2005). “Participação Infantil na Organização Escolar”, In 
Administração Educacional: Revista do Fórum Português da Administração Educacional, Nº 
5, pp. 72 – 85.  
SARMENTO, Manuel et tal (2006). “Participação Social e Cidadania Ativa das Crianças”. In 
Educação e Inclusão Doze Olhares Sobre a Educação Inclusiva, pp. 141 - 159  
SARMENTO, Manuel et al (2007). “Políticas Públicas e Participação Infantil”. In Educação, 
Sociedade & Culturas, Nº 25, pp. 183 – 206. 
 

Documentos 
Projeto Educativo de Escola 2009/20010 
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social. Cidades Amigas das Crianças. Gabinete da 
Secretária de Estado Adjunta e da Reabilitação.  
COMITÉ dos DIREITOS da CRIANÇA (2001). “Observações Finais do Comité sobre os Direitos 
da Criança ao Segundo Relatório de Portugal sobre a aplicação da Convenção dos INSTITUTO 
de APOIO à CRIANÇA (2009). Guia dos Direitos da Criança. Temas e Debates, Círculo de 
Leitores. 3ª edição. 
INSTITUTO da SEGURANÇA SOCIAL (2008). Convenção sobre os Direitos da Criança. 
Ministério da Segurança Social, da Família e da Criança. Lisboa. 
Presidência do Conselho de Ministros et al (1999). II Relatório de Portugal Sobre a Aplicação 
da Convenção dos Direitos da Criança. Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1ª Edição. 
Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de Abril 
Lei nº 46/86, de 14 de Outubro (LBSE) 
Constituição da República Portuguesa - VII Revisão Constitucional (2005) 
 


