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INTRODUÇÃO  
 
 
Este trabalho inicia-se com a partilha das palavras de Victor Hugo “Nunca 

ninguém conseguira chegar ao âmago do riso de uma criança”, que funcionam 

para a autora deste trabalho como uma ambivalente ansiedade. Por um lado, a 

ansiedade de apresentar neste momento um trabalho que sabe estar inacabado, 

não no sentido de não ter havido uma aposta de sistematização e interpretação 

das vozes das crianças mas, sim, decorrente da impossibilidade de resgatar o 

“âmago” dos risos, mas também dos silêncios e das codificações com que as 

crianças compõem os discursos quando falam com os adultos. Por outro lado, 

esta ansiedade esbate-se durante o percurso que percorremos com as crianças 

que nos permitiram tal caminhada, uma vez que a partilha de alguns momentos 

dos quotidianos com elas nos permitiu, por vezes, espreitar tais âmagos, os 

quais foram reveladores das suas competências de interpretação acerca dos 

mundos sociais e culturais e também das possibilidades metodológicas que 

melhor nos permitem, na nossa opinião, aceder aos mesmos. 

O esforço de contextualização das nossas motivações para a realização deste 

trabalho, sabendo à partida das sinuosidades da tarefa, exigiu-nos uma 

revisitação ao nosso percurso profissional. 

O rumo profissional da autora encontrou na infância uma inusitada, mas 

extraordinária, oportunidade de realização profissional e também pessoal. As 

crianças entram no seu percurso profissional através de uma inesperada 

formação inicial em Educação de Infância, resposta que se apresentou como 

uma possibilidade relativamente aos desencantos de um percurso de formação 

na área das ciências jurídicas.  

De um desconhecimento científico inicial acerca deste grupo social, a 

construção de um corpo de conhecimento acerca das crianças foi feito através 

de um suporte teórico fortemente baseado no domínio da psicologia do 

desenvolvimento. Na prática pedagógica era valorizada uma intervenção que 
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assumia como inquestionável que a criança deveria ser encarada como um 

sujeito único, activo, envolvido em dinâmicas de participação e de projecto.  

Resultaram daqui algumas inquietações que não ficaram resolvidas com o 

ingresso na carreira como educadora de infância, num contexto social e cultural 

completamente distinto daquele onde se tinha realizado a formação, com 

crianças também elas distintas e únicas na sua linguagem, na sua forma de 

encarar e estar no mundo, devolvendo à educadora de infância, na altura, a 

grande interrogação do formato teórico a partir do qual fora habituada a pensar 

as crianças.  

Como dar conta da heterogeneidade, da singularidade que surgia com cada 

criança, numa conceptualização teórica que entendia o desenvolvimento das 

crianças de uma forma linear, independentemente do seu contexto de vida?  

No inicio do percurso como assistente estagiária, numa escola de formação de 

educadores de infância e de professores de 1º ciclo, tendo percorrido áreas 

como a administração escolar ou a educação comunitária, encontramos o nosso 

ponto de referência na dinamização de uma disciplina, pioneira nos planos 

curriculares de formação de professores de 1º ciclo e educadores de infância, 

que pretendia promover outras possibilidades de entender a infância e de 

entender também a organização dos serviços de apoio à criança, sublinhando-

se a ideia de que estes não se esgotavam nos contextos formais de 

atendimento1. 

É é a partir desta altura que a exigência de pensar a infância com outras lentes 

se apresentou como indispensável. As primeiras leituras na área da sociologia e 

da história da infância (Ariés, 1986, DeMause, 1991, James e Prout, 1990; 

Qvortrup, 1994) vieram permitir um redescobrimento mais sustentado em termos 

teóricos, da prática pedagógica que tínhamos sido habituados a pensar e a 

praticar no âmbito da formação inicial. Começaram a assumir um 

enquadramento mais coerente as abordagens à pedagogia de projecto, que foi 

sem dúvida o modelo que influenciou a referida formação inicial. Começou a 

desenhar-se com maior rigor e coerência a ideia da criança como sujeito activo 
                                                 
1 Estamos a referir-nos à disciplina de Organização dos Serviços de Apoio Sócio-Educativo à 
Criança (OSAC), que faz parte do plano curricular do 2º ano da Licenciatura em Educação de 
Infância, do Instituto de Estudos da Criança, da Universidade do Minho, cujo responsável 
científico é o Prof. Doutor Manuel Sarmento. 
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no processo educativo, como cidadão, bem como toda a dinâmica que aceite 

sem qualquer restrição tinha ficado, por vezes, pendurada, sem possibilidades 

teóricas de conceptualização, uma vez que era difícil encontrar as respostas que 

procurávamos unicamente no domínio científico da psicologia. 

As exigências que se começaram a colocar no sentido de compreender as 

crianças como sujeitos de direitos, como actores sociais, de entender a infância 

como uma categoria social, caracterizada sobretudo pela diversidade que se 

encerrava dentro de tal designação, exigiam-nos a mobilização de novas áreas 

de conhecimento e também o estabelecimento de redes com parceiros sociais 

diversos, que confluíam para a área da intervenção social com crianças.  

Estavam dados os primeiros passos para a imersão numa nova área científica – 

a Sociologia da Infância. 

Não foi portanto ocasional a escolha de um tema para as Provas de Aptidão 

Pedagógica e Científica, que espelhasse todas estas preocupações. O estudo 

que na altura se desenvolveu, Outras infâncias: a Situação Social das Crianças 

Atendidas numa Comissão de Protecção de Menores (Soares, 2001) foi uma 

oportunidade para o início de uma caminhada de reflexão onde as crianças eram 

sobretudo actores dos seus mundos sociais e culturais. 

Neste percurso foram fundamentais momentos de partilha de reflexões, como, 

por exemplo, o Projecto de Investigação sobre a Infância em Portugal (PiiP), que 

ao longo de quatro anos se propôs contribuir para um conhecimento mais 

aprofundado e rigoroso da situação das crianças em Portugal, dinamizando um 

intenso debate acerca da infância e da indispensabilidade de considerar novos 

olhares sobre as crianças, influenciados pela área da sociologia da infância. 

Desta partilha resultaram imensos benefícios em termos de formação, 

proporcionados pela organização de fóruns onde se debatiam as questões 

sociais da infância com uma diversidade alargada de parceiros sociais, 

proporcionados também pela participação em publicações que dinamizadas e 

organizadas por Manuel Pinto e Manuel Sarmento (1997, 1999), permitiram o 

diálogo de vários autores que se identificavam nas conceptualizações acerca da 

infância como uma categoria social e das crianças como sujeitos de direitos, 

com voz e acção nos seus quotidianos, entendidos não somente na sua 
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dimensão de alunos, mas essencialmente na sua dimensão de cidadãos. A 

participação na organização do Congresso Internacional “Os Mundos Sociais e 

Culturais da Infância” foi mais uma oportunidade de desenvolvimento e 

consolidação da importância de pensar a infância nestes parâmetros. 

Na altura de pensarmos sobre o projecto de investigação de doutoramento era 

para nós inquestionável que, qualquer que fosse o contexto da investigação, 

haveria sempre algumas ideias centrais que o marcavam e das quais não 

abriríamos mão: um projecto que valorizasse a ideia das crianças como sujeitos 

de direitos; a ideia de participação infantil; a ideia de diversidade associada à 

infância.  

 
O objecto da tese 
 
O design do projecto foi então sendo esboçado numa insistente procura de 

construção de conhecimento acerca da infância com a consideração da 

participação dos seus actores – as crianças. Questionamos para tal a 

investigação clássica, por considerarmos que este não seria o caminho mais 

adequado para o conhecimento que pretendíamos construir, uma vez que era 

para nós fundamental assegurar à criança um papel activo e uma centralidade 

permanente em todo o processo de construção de informação. Sabíamos, à 

partida, que isso ia estar comprometido se recorrêssemos a métodos 

tradicionais, que epistemologica e metodologicamente consideram a criança 

como objecto de investigação, não lhes reconhecendo competências para 

participar. Empenhamo-nos então na construção de um percurso teórico e 

metodológico capaz de resgatar, através da acção das crianças, a complexidade 

da sua vida social e de incluir as leituras e interpretações que elas fazem das 

dinâmicas da realidade social em que vivem.  

Este trabalho sustenta-se assim em dois vectores fundamentais: por um lado, 

valoriza-se a voz e acção social das crianças, tentando dar espaço à pluralidade 

de formas de comunicação destas, mesmo quando a sua ausência, através dos 

silêncios, dos gestos, das atitudes, assumem também significado; por outro lado, 

considera-se que o papel da investigadora deverá ser de escuta activa e 
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interpretativa, quer das vozes e silêncios, quer das acções que vão pincelando 

as narrativas das crianças.  

É da investigadora o trabalho de interpretação, tentando estabelecer relações 

entre a acção social das crianças, as representações que estas possuem 

relativamente ao exercício desta acção e as influências da estrutura social que 

as incorpora.  

As questões de partida pretenderam ser orientadoras de um processo partilhado 

de construção da informação, onde o ponto de chegada não era seguramente a 

aferição de qualquer norma, ou a tentativa de estabelecer generalizações, sendo 

sempre aberto, dependente das complexidades e singularidades da acção das 

crianças, das representações sociais que possuíam acerca dessa mesma acção, 

não esquecendo as influências das interacções que se iam estabelecendo com a 

investigadora. Portanto, um ponto de chegada também construído pelas 

crianças através da sua intervenção em todo o processo.  

Interessava-nos, como uma das questões de partida, a influência dos contextos 

e quotidianos das crianças nas suas representações enquanto sujeitos de 

direitos, considerando para tal que “A infância é simultaneamente o espaço 

cultural no qual as crianças aprendem, não somente aquilo que são, mas 

também o que não são e o que serão” (James, 1993: 29). Ou seja, de que forma 

as condições sociais configuram a construção da identidade social da criança, a 

forma como se define a si e aos outros, se revê enquanto cidadão, titular de 

direitos e responsabilidades. 

Interessava-nos, também, perceber a natureza das vivências que estão 

presentes na realização dos direitos da criança, face aos direitos à família, à 

protecção e à participação; que tipo de estratégias as crianças usam quando se 

revêem como participantes activos no exercício dos seus direitos, e que tipo de 

constrangimentos identificam quando consideram a ausência quer de 

participação activa, quer mesmo da identificação enquanto sujeitos com direitos.  

Considerando, ainda, que a interpretação e compreensão das narrativas e 

representações sociais das crianças não podem ser feitas de uma forma 

impressionista e meramente descritiva, mas deverão sempre considerar que as 

crianças estão inseridas em estruturais sociais que as influenciam e que são 
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influenciadas também por elas, um aspecto central deste trabalho foi tentar 

compreender as lógicas e dinâmicas inerentes – implícitas e/ou ocultas (das) a 

cada contexto –, que condicionam (positiva ou negativamente) o exercício dos 

direitos da criança. 

 
 
O itinerário da tese 

Esta tese é composta por um enquadramento teórico onde se discute a questão 

da infância e dos direitos, através de um questionamento inicial dos significados 

que o conceito de direitos pode assumir, sustentando que este continua, na 

segunda modernidade, a ser um conceito ambíguo e altamente contestado.  

Percorrendo a história de construção de direitos das crianças tentamos 

demonstrar como é que é, essencialmente na segunda modernidade que se 

torna visível o tempo e o espaço de ser criança, que, à semelhança de outros 

grupos sociais minoritários até então mantidos na invisibilidade, ficaram 

subjugados pelo poder exercido pelo grupo social dos adultos. É indispensável 

neste percurso identificar os momentos de construção de documentos 

legitimadores de direitos da criança e caracterizam a natureza dos direitos que 

daí resultaram, que foram oscilando inicialmente entre a provisão e a protecção 

e agregaram, mais tarde, a dimensão da participação. Discutimos também as 

tensões que trespassam o exercício dos direitos da criança, apresentando três 

imagens que tendem a caracterizar os principais enfoques: o enfoque da criança 

dependente, o enfoque da criança emancipada e o enfoque participativo. 

Achamos indispensável implicar neste percurso a análise da realidade social no 

momento histórico-estrutural, convocando para tal uma caracterização dos 

direitos da criança no mundo. Nesta implicação questionamos a aplicação da 

CDC em Portugal, questionamos ainda a situação social da infância 

apresentando uma perspectiva comparada e, em específico, a questão da 

pobreza infantil nos países centrais; apresentamos ainda algumas faces da 

situação social das crianças em Portugal e concluímos com esta caracterização 

feita através das vozes das crianças. Neste capítulo desenvolvemos também o 

esforço teórico de construção de um discurso, sustentado na sociologia da 

infância, legitimador da imagem da criança como sujeito activo de direitos. 
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O trabalho apresenta depois um enquadramento metodológico, onde discutimos 

a questão da participação infantil como questão central neste trabalho, 

convocando para tal a sua legitimização normativa e a sua relevância para a 

infância. 

A participação infantil é depois apresentada como princípio para o resgate 

metodológico da infância e das crianças como sujeitos de direitos, revelando-se, 

através da investigação participativa com crianças, como a orientação 

metodológica para a construção do conhecimento apresentado nos capítulos 

seguintes. 

Um ponto essencial neste capítulo metodológico é a discussão das questões 

éticas na investigação participativa com crianças, aspecto que, na nossa 

opinião, é central e persistente em todo o trabalho empírico e de construção e 

interpretação da informação. 

Apresentamos os procedimentos metodológicos que sustentaram o 

desenvolvimento do trabalho empírico, as razões da sua escolha, a entrada no 

terreno e a caracterização do Colégio dos Rouxinóis e da Escola Pública, 

contextos onde foi realizada a investigação. Caracterizamos também os actores 

da investigação, fazendo uma distinção entre os facilitadores (os adultos 

intermediários no acesso às crianças) e os protagonistas (as crianças) e 

caracterizando estas últimas, também, através dos elementos biográficos por 

elas mesmas facilitados. 

Descrevemos depois o processo de construção da informação atendendo a seis 

dimensões: a valorização das vozes das crianças, o acesso às mesmas e o seu 

consentimento informado, o seu papel no processo de investigação, a 

multiplicidade de recursos metodológicos para a recolha das suas vozes, a 

organização de espaços e tempos de interpretação individual e colectiva das 

questões da investigação e, finalmente, a consideração das crianças como 

agentes na avaliação do percurso da investigação. 

A terceira parte da tese apresenta a discussão dos dados da investigação, 

através do diálogo entre as vozes das crianças e as interrogações e preposições 

teóricas mobilizadas a propósito. 
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No quarto capítulo, primeiro desta parte, partimos para a compreensão dos 

significados que as crianças atribuem ao direito à protecção, colocando em 

diálogo os discursos teóricos que têm vindo a ser construídos acerca da 

protecção infantil e depois a caracterização desta mesma protecção a partir das 

vozes das crianças, considerando a interpretação que as crianças fazem do 

direito e discutindo-a depois em dois momentos: na dimensão de ausência de 

protecção e na dimensão de reconhecimento de protecção. Na primeira, as 

crianças falam-nos das figuras maltratantes, dos contornos que os maus-tratos 

assumem, dos tipos de maus-tratos, da autoridade e autoritarismo na família; 

falam-nos ainda dos sentimentos perante os maus-tratos, dos valores 

associados aos mesmos e finalmente das consequências. Na segunda, as 

crianças identificam as figuras de protecção, as estratégias que utilizam para se 

protegerem, os valores associados à protecção e os espaços de protecção e 

consideram ainda as suas competências de participação na própria protecção. 

O quinto capítulo discute o direito à família, considerando inicialmente a 

construção de um espaço teórico acerca das crianças como sujeitos activos na 

família e, num segundo momento, considerando as complexidades do exercício 

do direito à família através da voz das crianças. 

É posta em relevo a importância que a família assume para estas crianças, a 

questão dos direitos e dos deveres no exercício do direito à família, a 

caracterização das múltiplas faces das famílias, que oscilam através de marcas 

físicas, mas também simbólicas entre os núcleos familiares de referência e os 

outros mais afastados; são ainda caracterizados os métodos 

educativos/punitivos nas relações entre crianças e adultos, as possibilidades de 

participação das crianças na organização da vida familiar e a identificação dos 

constrangimentos no exercício deste direito, apresentando-se no final as 

propostas das crianças para a resignificação do direito à família. 

O sexto capítulo procura compreender os significados que o direito à 

participação assume para as crianças. Iniciando com uma construção teórica 

sobre a participação infantil, retoma-se, num segundo momento, a análise do 

direito, mas agora a partir das lentes das crianças, discutindo a sua importância, 

os significados que lhes atribuem, as estratégias a que recorrem para (não) 

participar; caracterizam também a sua participação no espaço privado, 
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descrevendo-se num primeiro momento as marcas de quotidianos infantis 

quando estes são organizados à dimensão do adulto, e num segundo, as suas 

possibilidades de acção e intervenção nos seus quotidianos. As crianças falam-

nos ainda dos significados que atribuem à sua participação pública a qual irá ser 

interpretada em três dimensões: a participação representada, a participação 

simbólica e a participação real. Este capítulo encerra-se com a discussão que as 

crianças fazem acerca das limitações que a sua participação continua a assumir.   

Rematamos este trabalho com algumas considerações finais que pretendem 

estabelecer pontos de análise entre as representações das crianças acerca do 

exercício dos direitos à protecção, à família e à participação, as práticas que 

caracterizam a sua acção social e ainda os poderes que influenciam o exercício 

desses mesmos direitos.  
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INFÂNCIA E DIREITOS 

PERCURSOS, DISCURSOS E RETRATOS 
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CAPÍTULO 1. INFÂNCIA E DIREITOS 

 

Os adultos têm todos de respeitar os direitos das crianças,  
seja o W. Bush, seja o Bin Laden não interessa, sejam eles quem forem,  

têm de respeitar os direitos da criança.  
(Nuno, 9:EP) 
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Introdução 

 

As crianças são um grupo social com um carácter permanente na sociedade. 

Têm um espaço e um tempo que, apesar das especificidades culturais, sociais, 

económicas, configuradoras de complexidades e dissemelhanças significativas 

entre os seus elementos, marcam uma etapa de vida para qualquer indivíduo, 

determinam também a organização de qualquer sociedade.  

Reconhecido este estatuto, a questão que se coloca, que – para este trabalho, 

se afigura central – é tentar perceber porque é que, apesar de as crianças terem 

existido desde sempre na sociedade, a sua permanência ter sido, 

persistentemente, invisibilizada pelos adultos, comprometendo assim o seu 

reconhecimento enquanto grupo social com direitos. 

Discutiremos, então, num primeiro momento, quer o conceito de criança que se 

foi construindo ao longo dos séculos, quer o conceito de direitos, admitindo que 

o conceito de criança enquanto actor social, ou pertencente a um grupo social, é 

uma aquisição recente, nomeadamente para a arena científica, o que 

obviamente tem implicações no percurso de construção de direitos que lhe estão 

associados. A tarefa residirá, então, em tentar compreender as dificuldades que 

têm comprometido a consideração da questão da infância, como uma temática 

com agenda social, política, científica, relevante em si mesma, no sentido de 

encarar as crianças como agentes sociais e indivíduos de direitos. Discutiremos, 

também, as tensões que se colocam ao exercício dos direitos pelas crianças, 

que oscilam, nas reflexões dos teóricos desta matéria, entre discursos 

protectores e assistencialistas e discursos emancipadores, sublinhando uma 

perspectiva que estabeleça um equilíbrio entre estas duas propostas.  

Tentar interpretar a visibilidade da aplicação dos direitos da criança é, também, 

uma preocupação destes trabalho, considerando que através de um retrato ao 

nível mundial, baseado em indicadores demográficos, económicos e sociais, 

poderemos resgatar elementos de análise acerca do grupo social das crianças 

em termos globais e as diversas expressões de viver a infância, indispensáveis 

para compreender este conceito como plural e heterogéneo. 
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Finalmente, procuraremos desenvolver uma reflexão exploratória acerca do 

papel que a sociologia da infância tem vindo a desempenhar, enquanto campo 

teórico emergente no estudo da infância, ao identificar e sustentar pressupostos 

indispensáveis para a consideração plena da criança como sujeito activo de 

direitos.  
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1. Os significados do conceito de direitos 

 

O conceito de direitos é complexo, estando a sua história intrinsecamente ligada 

à razão, profundamente dependente do legado Kantiano, que apresentava a 

ideia da indispensabilidade desta e da autonomia para o exercício da acção 

moral.  

No percurso de construção dos direitos humanos, fomos assistindo, ao longo 

dos séculos, a uma abrangência cada vez maior deste estatuto. O discurso 

presente na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, 

acentuava sobretudo a ideia de “...direitos dos homens e de direitos dos 

cidadãos...”, (Silva, 2002: 28), sendo que  

 

“...o estabelecimento desta diferença, teórica e politicamente 
baseada na ideia de que os direitos dos cidadãos eram os direitos 
das pessoas enquanto titulares da esfera pública, permitiu dizer 
que os direitos civis não tinham de ser estendidos aqueles que se 
supunha não constituírem partes da esfera pública, os 
trabalhadores, as mulheres, os jovens e por aí adiante”. (ibidem) 

 

O conceito de direitos era, então, um conceito atribuído, exclusivamente, a 

indivíduos capazes de um pensamento racional (os homens), sendo negado a 

todos os outros grupos que se considerava serem mais guiados pela emoção do 

que pela razão (grupo das mulheres e das crianças, por exemplo), e, por isso, 

mesmo incapazes de assumir o exercício de direitos (Alderson, 2000). 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 representa mais um 

contributo para o alargamento da abrangência do conceito de direitos, 

continuando, no entanto, de acordo com Ponte, “...uma declaração direccionada 

para “humanos adultos”, sendo as referências à infância, de acordo com a 

mesma autora, “....encaradas numa perspectiva proteccionista e (onde) a 

autoridade parental sobre o tipo de educação a conferir se sobrepõe a qualquer 

outra, incluindo a do Estado” (2002: 193). 
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O conceito de direitos continuava, apesar de alargado na sua abrangência, a 

não contemplar o grupo social da infância na sua especificidade. 

Nas conceptualizações que têm vindo a ser elaboradas acerca dos direitos 

humanos em geral são tidos em consideração alguns princípios centrais, que, de 

acordo com Araújo (s/d), se podem resumir da seguinte maneira: 

- Todo o ser humano tem certos direitos que lhe são inerentes. Tais direitos 

podem ser enumerados ou deduzidos; não são conquistados nem adquiridos, 

mas são inerentes a todas as pessoas em virtude apenas de sua humanidade. 

- Os direitos básicos de qualquer cidadão são irrevogáveis ou inalienáveis, ou 

seja, tais direitos não podem ser anulados, nem negados, quer seja pelos 

indivíduos a quem se destinam, quer seja por qualquer outros indivíduos, que 

não façam parte do processo.  

- Os conflitos entre os direitos humanos devem ser resolvidos de acordo com 

leis e procedimentos justos e imparciais.  

 

Alderson (2000) sustenta também que a ideia de direitos deve, sempre, ser 

ponderada por relação com as necessidades, uma vez que uma base puramente 

racional de alocação de direitos é irrealista, pois a experiência demonstra que 

não é a razão por si só que conduz o pensamento e a acção; as emoções 

humanas de prazer, dor, desejo, frustração e outras, relacionam-se com as 

necessidades, de uma forma extremamente significativa; por outro lado, impõe-

se ainda considerar uma ideia de direitos que vá ao encontro de necessidades 

físicas e sociais (liberdade positiva), mais significativa do que a limitação da 

ideia de direitos a uma compreensão estreita de autonomia livre de 

interferências (liberdade negativa). 

Impõe-se, aqui, uma reflexão acerca destes dois conceitos, direitos e 

necessidades, que, muitas vezes, se confundem nas análises políticas e práticas 

sociais para a infância. 

O quadro seguinte permite-nos uma leitura esquemática das distinções entre 

estes dois conceitos:  
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Quadro 1 

Enfoques nos Direitos e enfoques nas Necessidades 

 

ENFOQUE NAS NECESSIDADES ENFOQUE NOS DIREITOS 
 

- Caridade privada - Responsabilidade pública, política, moral e 
legal, obrigação e encargo 

- Bem-estar, donativos, caridade - Direitos, exigibilidade - asseguram justiça, 
igualdade e liberdade 

- Voltado para os sintomas - Voltado para as causas de base 
- Objectivos parciais - Objectivos plenos – todas as pessoas têm os 

mesmos direitos assegurados 
- Hierarquização das necessidades – umas 
são mais importantes que outras 

-Os direitos não podem ser espartilhados – 
eles são interdependentes e indivisíveis 

- As necessidades variam de acordo com a 
situação, o indivíduo, o ambiente 

- Os direitos são universais 

- Proporcionar serviços vocacionados para o 
bem-estar (objecto de necessidade) 

- Fortalecimento, empowering; os detentores 
de direitos reivindicam os seus direitos 

- Projectos específicos com alvo em grupos 
específicos de crianças 

- Abordagem holística 
 

- As crianças têm direito a ajuda - As crianças são estimuladas a ajudar 
- Os governos devem tomar providências, 
mas as obrigações não são definidas 

- Os governos têm responsabilidades e 
obrigações legais e morais definidas 

- As crianças podem participar para melhorar 
a distribuição dos serviços 

- As crianças são participantes por direito 
 

 - Todas as crianças têm os mesmos direitos de 
desenvolver o seu potencial 

- Há grupos específicos, tecnicamente 
habilitados para localização/definição das 
crianças alvo. 

-Todos os adultos podem cumprir um papel na 
realização dos direitos da criança, bem como 
as próprias crianças. 

Adaptado de Geidenmark (2002) 
 

Decorre da análise deste esquema a ideia de que perspectivas com enfoque nas 

necessidades sublinham uma imagem assistencialista de infância, a qual deve 

ser objecto de intervenções sociais de natureza caritativa, remediativa e nas 

quais o Estado não assume uma responsabilização plena relativamente às 

respostas sociais para com as crianças. São, desta forma, inevitáveis as leituras 

de parcialidade e limitação na alocação da satisfação das necessidades a 

grupos de crianças previamente definidos, pelos técnicos adultos, na mão dos 

quais reside todo o processo de satisfação de necessidades.  
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Perspectivas com enfoque nos direitos das crianças sublinham uma imagem 

diferente de infância, na qual há uma responsabilização política e moral, no 

sentido de assegurar esses mesmos direitos. Sublinha-se também a acção das 

crianças como estratégia para realização de tais direitos, bem como a promoção 

de valores como a igualdade e a universalidade no exercício dos mesmos. 

Na intervenção social com crianças, um dos aspectos que concorre para a 

distinção entre uma abordagem centrada nas necessidades e uma outra 

centrada nos direitos da criança é o das exigências relativamente à prestação de 

contas de cada uma delas: enquanto, na primeira, não há lugar a prestação de 

contas, havendo somente um comprometimento moral, na segunda, há 

obrigações morais e legais que lhe conferem essa exigência, ou seja, 

intervenções sociais com crianças que se baseiem no respeito e salvaguarda 

dos seus direitos implicam uma responsabilização social e também política dos 

parceiros sociais que nela estão implicados.  

Privilegiar uma intervenção social com crianças baseada nos seus direitos 

permite, assim, acentuar uma imagem social da criança enquanto sujeito de 

direitos e com acção social, decorrendo daqui a exigência de reservar espaços 

sociais de participação infantil. Para além do mais, permite pensar na 

intervenção e investigação social com crianças de uma forma holística, onde se 

reconhece a equidade e interdependência dos direitos que lhe estão 

consagrados. 

Para além desta diferença entre as dimensões morais e legais presentes nas 

conceptualizações acerca dos direitos da criança, Smith (1997) propõe-nos 

compreendê-los, considerando, agora, uma distinção entre direitos sociais e 

direitos políticos. Os direitos sociais relacionam-se com as necessidade de bem-

estar e protecção das crianças, nomeadamente referentes à educação, saúde, 

protecção e exigem ao seu possuidor somente que este tenha interesses que 

possam ser preservados, protegidos e promovidos. Os direitos políticos, por seu 

turno, relacionam-se com a possibilidade de as crianças participarem na tomada 

de decisão acerca dos assuntos que são do seu interesse. O reconhecimento e 

exercício deste tipo de direitos encontra mais dificuldades de aplicação, sendo 

invariavelmente contestados e o seu processo de reconhecimento difícil, 

esbarrando em práticas, valores e crenças acerca da natureza da infância que a 
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desvalorizam enquanto grupo social com possibilidade de fazer ouvir a sua voz e 

de ser activa na definição dos seus quotidianos. São várias as vozes que se 

levantam a acentuar o facto de que tomar decisões para e acerca das crianças, 

que se baseiem exclusivamente numa leitura adultocêntrica acerca das suas 

aparentes necessidades, será um processo carregado de ambiguidades e 

injustiças, uma vez que os adultos possuem, muitas vezes, um discernimento 

limitado na interpretação de tais necessidades e também competências 

reduzidas para decidir pelas crianças, o que é duplamente agravado pelo facto 

destas últimas serem esquecidas na tomada de decisão (Landsdown, 1994; 

Alderson, 1995; Franklin, 1995; Smith, 1997). 

Do conceito alargado de direitos humanos, considerados naturais, inalienáveis e 

emanados das propriedades intrínsecas da pessoa, emerge o conceito de 

direitos das crianças que decorre das especificidades próprias deste grupo 

etário.  

O conhecimento científico que tem vindo a ser construído, no sentido de 

problematizar e criticamente entender o exercício de direitos para as crianças, 

permite-nos desvendar aspectos como a reflexão acerca da legitimidade social e 

científica sobre as reivindicações das crianças pelos seus direitos (Alderson, 

2000; Franklin, 2002; Freeman, 2000); a construção de esquemas de 

classificação dos degraus no exercício dos direitos pelas crianças (Hart, 1992; 

Rogers e Wrightsman, 1978; Wald, 1979; Shier, 2001); a reflexão centrada na 

criança enquanto actor social competente, no sentido da renovação das 

representações sociais adultas, acerca das suas competências sociais e 

pessoais para a tomada de decisão (Hutchby e Moran-Ellis, 1998; Mortier, 

1999), a construção de perspectivas emancipatórias no exercício dos direitos 

das crianças, nomeadamente o investimento nas possibilidades de alargamento 

dos direitos políticos das crianças (Children's rights alliance for England (s/d); 

Franklin, 1996; Harris, 1996; Holt, 1975); e, finalmente, a exploração de 

mecanismos de implementação dos direitos da criança, nos quais se contempla 

e problematiza a criação de comissários das crianças, de gabinetes para os 

direitos da criança e de grupos de auto-defensores dos direitos. 

Este reconhecimento, apesar de se ter iniciado na modernidade, é 

essencialmente na segunda modernidade que encontra o espaço necessário 
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para tornar visível o tempo e o espaço de ser criança, tornar visível um grupo 

social, que, à semelhança de outros grupos sociais minoritários, se manteve na 

invisibilidade, subjugado pelo poder exercido por outros grupos mais poderosos, 

neste caso, o grupo social dos adultos. 

Boaventura Sousa Santos (1997) ao identificar as três tensões dialécticas 

presentes na conceptualização dos direitos humanos na modernidade ocidental, 

ajuda-nos a clarificar algumas questões relativamente à especificidade do 

exercício dos direitos das crianças. Quando faz referência à tensão entre 
regulação social e emancipação social, o autor considera que a crise da 

regulação social, que é simbolizada pela crise do Estado Regulador e do 

Estado-Providência, e a crise da emancipação social, que é simbolizada pela 

crise da revolução social e do socialismo, são simultâneas e alimentam-se uma 

à outra. Desta forma, “a política dos direitos humanos, que foi simultaneamente 

uma política reguladora e uma política emancipadora, está armadilhada nesta 

dupla crise, ao mesmo tempo que é sinal do desejo de a ultrapassar” (idem: 12). 

Parece poder dizer-se que as políticas dos direitos das crianças encontram 

reduzida expressão nesta tensão, uma vez que se podemos concordar que as 

políticas assistencialistas reafirmam a imagem da criança como objecto de 

regulação e controlo, não podemos, por outro lado, considerar a questão da 

emancipação social da infância de uma forma global, sendo, pelo menos, no 

contexto dos países centrais, uma questão sem espaço, no que às crianças diz 

respeito, estando em debate, neste momento, a questão da emergência da sua 

participação activa com os adultos na organização dos mundos sociais e 

culturais.  

A segunda tensão identificada pelo autor, a tensão entre o Estado e a 
sociedade civil, diz respeito à afirmação da ideia de um Estado que, apesar de 

se afirmar enquanto Estado minimalista, é um Estado maximalista, através da 

produção legislativa que dele emana e é aplicada pela sociedade civil. Esta 

tensão revê-se nos direitos humanos, de formas diferentes: no que diz respeito 

aos direitos civis e políticos (1ª geração de direitos humanos), verificou-se 

“...uma luta da sociedade civil contra o Estado, considerado como o principal 

violador dos direitos humanos” (idem:13), no que concerne aos direitos 

económicos e sociais e direitos culturais, de qualidade de vida, etc (direitos de 2ª 
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e 3ª geração), o Estado é considerado como o principal responsável dos 

mesmos.  

Relativamente às especificidades que definem os direitos das crianças, 

encontramos, nesta tensão, algumas dissemelhanças: os direitos das crianças 

de 1ª geração não foram, tal como aconteceu no caso dos adultos, os direitos 

civis e políticos, mas os direitos sociais e económicos, os direitos de bem-estar, 

que encontram a sua expressão pública nas duas primeiras declarações de 

direitos para as crianças; os direitos civis e políticos são, no caso das crianças, 

os direitos de última geração, que estão ainda em fase de afirmação, e que se 

querem expressar numa tensão que recupera a sua expressão máxima nas 

relações hierárquicas e de poder entre o grupo social dos adultos e o grupo 

social das crianças e menos nas relações com o Estado, que tem vindo a 

produzir leis que legitimam esta pretensão do grupo social das crianças. No 

entanto, no caso dos direitos económicos e sociais – para as crianças direitos de 

1ª geração – é possível encontrar semelhanças, tal como refere Sousa Santos 

(ibidem), no papel que o Estado assume enquanto principal responsável pela 

sua defesa.  

A terceira tensão identificada pelo autor, a tensão entre o Estado-nação e a 
globalização2diz respeito a uma política de direitos humanos com âmbito global 

e com legitimidade local. Ora, esta tensão adquire com a CDC uma significativa 

expressão, uma vez que este documento encerra em si um paradoxo difícil de 

sustentar. É indiscutível que a imagem de infância que influenciou o articulado 

do seu texto é a imagem da infância ocidental. No entanto, ao assumir-se como 

um documento que pretende promover oportunidades ao nível global para todas 

as crianças, gera tensões entre o local e o global. Para Sousa Santos (idem), as 

violações dos direitos humanos, bem como as lutas de defesa dos mesmos, têm 

uma dimensão nacional; por outro lado, as atitudes perante os direitos humanos, 

são essencialmente culturais, sendo a grande questão saber como se poderá 

considerar uma política de direitos humanos com âmbito global e que tenha 

legitimidade local. A mesma dúvida permanece no que diz respeito às 

                                                 
2 A definição que o autor propõe de globalização: “processo pelo qual determinada condição ou 
entidade local estende a sua influência a todo o globo, ao fazê-lo, desenvolve a capacidade de 
designar como local outra condição social ou entidade rival” (Boaventura Sousa Santos, 1997: 
14) 
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especificidades dos direitos das crianças, que, neste aspecto, se debelam com a 

mesma tensão. 

Concordamos com Hunt quando defende que “...os direitos têm a capacidade de 

serem elementos de emancipação, não sendo no entanto veículos perfeitos ou 

exclusivos para a emancipação. Só podem ser instrumento de uma estratégia de 

transformação social se tornarem parte de um senso comum emergente e forem 

articulados com as práticas sociais.” (1990: 325) 

O conceito de direitos para as crianças continua, portanto, na segunda 

modernidade, a ser um conceito ambíguo e altamente contestado (Nelken, 

1998), sendo que estas ambiguidades muitas vezes condicionam e 

complexificam as tentativas de reforçar esses mesmos direitos. Levantam-se, 

então, questões complexas, relacionadas com o alcance dos direitos:  

Onde começam e acabam os direitos das crianças?  

Como resolver os conflitos que podem surgir entre os direitos das crianças e os 

direitos dos adultos? 

Alderson (2000) recupera, de alguma forma, o debate sobre estas 

ambiguidades, ao identificar algumas características associadas aos direitos, 

nomeadamente o facto de eles serem limitados, ou seja, como conceito legal 

atribuírem liberdades e responsabilidades, mas, no caso das crianças, ao 

estarem dependentes da acção de terceiros (neste caso, em grande medida da 

vontade dos adultos) serem de difícil avaliação. Os direitos são também 

condicionais, uma vez que são regulados pelas capacidades das crianças para o 

seu exercício, das responsabilidades, direitos e obrigações dos pais e pelas 

responsabilidades do Estado. Os direitos são ainda partilhados, o que implica 

que tem de se observar uma igualdade de oportunidades no seu exercício, 

levantando-se, assim, complexas questões relacionadas com as relações de 

autoridade e poder que existem entre adultos e crianças. 

Da complexidade inscrita na ideia de direitos para as crianças resultam algumas 

posições mais críticas, que vêm desafiar a aplicabilidade deste conceito aos 

quotidianos infantis, por variadas razões. 

As contestações à volta dos direitos recusam, essencialmente, a legitimidade 

das crianças serem detentoras de direitos, por oposição aos adultos, sendo o 
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argumento o de que este reconhecimento poderá pôr em causa os direitos dos 

adultos, o seu poder e tutela, as relações de autoridade que mantêm as crianças 

num estatuto subordinado e obediente. Goldstein (1996) defende que o único 

direito que deve ser concedido às crianças é terem pais autónomos, 

considerando o autor que a intrusão do Estado pode influenciar negativamente 

as ideias das crianças acerca do poder e autoridade dos pais. 

Etzioni (1993) defende também, que a atribuição de direitos às crianças é um 

atentado aos direitos e capacidades dos pais, pautando-se a sociedade actual 

por uma sobrevalorização dos direitos em detrimento das responsabilidades. 

Outros comunitaristas3, nomeadamente Sandel (1982), Galston (1991) e 

Glendon (1991), são também críticos dos direitos das crianças, alegando que 

muitos dos problemas sociais poderão ser justificados com a ênfase atribuída 

aos direitos e a concomitante negligência das responsabilidades. Defendendo 

uma política de intervenção estatal mínima, os comunitaristas consideram que, 

desde que as crianças tenham pais autónomos, as suas necessidades estarão 

satisfeitas, sendo qualquer intervenção do Estado considerada como um 

atentado para a construção, pela criança, da imagem do pai omnisciente e 

intocável. 

Um outro crítico, Lynn Wardle (1996), considera que os defensores dos direitos 

das crianças desvalorizam a ideia de casamento e parentalidade, ao mesmo 

tempo que sobrevalorizam a capacidade das crianças “fazerem as coisas direito” 

(idem: 326). Wardle (idem) considera que definir as relações entre pais e 

crianças de acordo com os direitos omite e desvaloriza as reais necessidades 

das partes envolvidas.   

A ideia mais persistente em todos estes movimentos críticos acerca dos direitos 

da criança recupera a imagem de infância totalmente inserida na família 
                                                 
3 O comunitarismo é considerado como um movimento para a renovação moral da sociedade, 
tendo surgido no contexto ocidental. De acordo com Gonçalves, tem as suas raízes no 
aristotelismo, em Hegel e na tradição republicana da Renascença (como por exemplo, Maquievel 
e "O Príncipe", que mais não é do que um tratado político onde se afirma que o governante deve 
subordinar a sua conduta ao êxito político), rejeitando a moral abstracta e valorizando a ética das 
virtudes e uma concepção política com muito espaço para a história das tradições. (1998)  
Os comunitaristas dão prioridade à vida comunitária, considerando que uma sociedade baseada 
meramente na garantia dos direitos individuais não consegue uma coesão solidária suficiente 
para manter a própria sociedade.  
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protectora, não considerando qualquer participação das crianças na sociedade 

civil. O reconhecimento de direitos das crianças é mesmo considerado como um 

perigo para a harmonia da sociedade dominante, privilegiando-se, acima de 

tudo, um enfoque paternalista, profundamente cerceador das possibilidades da 

criança participar na construção dos seus mundos sociais e culturais.  

 

 
 
2. A emergência e consolidação dos direitos da criança 
 

Em contra-corrente aos críticos do reconhecimento de direitos para as crianças, 

existe também um movimento social e científico, que, apesar de tentar 

compreender a emergência dos direitos das crianças de formas distintas, tem 

vindo, principalmente desde o início do último século, a promover a construção 

de uma nova imagem de infância, onde se reconhecem as especificidades que 

conferem ao grupo social das crianças um estatuto diferente e um corpo 

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

como actor social.   

Neste grupo são de salientar os contributos dados por alguns teóricos 

associados à análise dos movimentos sociais (Hammarberg, 1990; Ennew, 

2000; Hart, 1997; Landsdown, 1995) que explicam a emergência dos direitos da 

criança, como um produto da cruzada pelos direitos, que, depois de se ter batido 

por outros grupos sociais minoritários, fez incidir a sua atenção nas crianças. A 

ideia de direitos da criança, tal como a ideia de direitos das mulheres ou dos 

direitos das vítimas e dos direitos humanos em geral, tem sido associada a 

políticas progressistas, preocupadas com a luta contra a opressão e a 

desigualdade sob todas as suas formas (Nelken, 1998). Boaventura Sousa 

Santos, ao referir, no entanto, que a ideia de direitos humanos universais, “...é 

uma forma de globalização de-cima-para-baixo. Serão sempre um instrumento 

(...) uma arma do Ocidente contra o resto do Mundo.” (1997: 19), exige que 

repensemos a questão da hegemonia no exercício dos direitos, neste caso, dos 

direitos universais das crianças, propondo, para tal, uma hermenêutica 
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diatópica4. No caso dos direitos das crianças, tal exigirá considerar, para além 

de outros aspectos, um diálogo entre os topoi da cultura adulta e os topoi da 

cultura infantil, ou seja, para além das dificuldades que surgem entre o âmbito 

global da CDC e a legitimidade local que ela alcança, apresentam-se, ainda, 

outros constrangimentos que surgem da relação entre as representações, 

interesses e valores dos adultos e os das crianças, que, em muitos casos, 

existem mais como monólogos adultos sobre os topoi das crianças, sem eco das 

vozes destas acerca dos topoi adultos. 

Para Heinze (2000), os movimentos contemporâneos dos direitos da criança são 

o produto de modelos de infância que proliferaram através das ciências sociais, 

as quais, por sua vez, são o produto das visões pós-iluministas de personalidade 

e sociedade. King (1998), por seu turno, considera que tal explicação não 

satisfaz cabalmente aspectos particulares relacionados com as crianças e com 

os direitos. Refere que, desde o movimento romântico europeu de finais do séc. 

XVIII e início do séc. XIX, as crianças têm vindo a ser consideradas como um 

grupo especial, com interesses especiais. Na opinião de King (1998), as 

crianças são encaradas como sujeitos de direitos, a partir do momento em que o 

seu bem-estar é concebido como uma consequência das decisões dos adultos, 

ou seja, quando, para a salvaguarda dos seus direitos legais, as decisões se 

baseiem no pressuposto de que os interesses da criança devem ser protegidos 

através da imposição de deveres a outros (os adultos).  

Para Nelken (1998), a ideia de direitos das crianças apresenta-se com particular 

ênfase na nossa sociedade, porque fomos nós que inventámos o estatuto da 

infância como um momento de dependência e de necessidade de protecção e 

colocamos as crianças dentro “...das instituições totais da casa e da escola.” 

(idem: 329), continuando a defender que as nossas preocupações com os mais 

novos, são também formas de nos preocuparmos com nós próprios, ” Tal como 

a nossa infância individual ajuda a definir a nossa identidade pessoal, também a 

                                                 
4 De acordo com Boaventura Sousa Santos, “a hermenêutica diatópica baseia-se na ideia de que 
os topoi (lugares comuns retóricos mais abrangentes de uma determinada cultura) de uma dada 
cultura, por mais fortes que sejam, são tão incompletos quanto a própria cultura a que 
pertencem. Tal incompletude não é visível do interior dessa cultura, uma vez que a aspiração à 
totalidade induz a que se tome a parte pelo todo. O objectivo da hermenêutica diatópica não é, 
porém, atingir a completude – um objectivo inatingível – mas, pelo contrário, ampliar ao máximo 
a consciência de incompletude mútua através de um diálogo que se desenrola, por assim dizer, 
com um pé numa cultura e outro, noutra. Nisto reside o seu carácter dia-tópico” (1997: 23) 
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nossa imagem colectiva de infância é crucial para a nossa identidade social” 

(idem: 331). Portanto, o surgimento e fortalecimento do movimento de direitos 

das crianças mais não representa do que “...um exemplo do poder continuado 

de um ideal relativamente tradicional pertencente à modernidade.” (ibidem). 

As crianças foram, durante muitos séculos, sujeitas a terríveis processos de 

selecção, dizimação, adestramento, que, em nada, se compadeciam com a sua 

natureza vulnerável e dependente, ficando reféns dos valores e práticas culturais 

que, em cada época, se foram construindo à volta destes seres sem qualquer 

estatuto. É, portanto, despropositado considerar que as crianças foram 

reconhecidas como sujeitos de direitos, uma vez que, em muitos períodos da 

história, e mesmo da história recente, elas foram desconsideradas enquanto 

seres humanos.  

Não faria qualquer sentido falar de direitos para a infância dos séculos VI, VII, 

pois, tal como narra Ariés (1986), era frequentemente vítima de práticas de 

infanticídio e abandono; ou, então, no longo período de indiferença 

indiscriminada, de identificação da criança como homúnculo (até por volta do 

século XIV), onde as necessidades decorrentes das especificidades da infância 

eram frequentemente esquecidas e banalizadas pelo enquadramento precoce 

da criança na sociedade adulta. 

A propósito, Aristóteles defendia no seu livro Políticas que “No que diz respeito 

aos recém-nascidos que é preciso expor e aqueles que se deve alimentar, deve 

haver uma lei que interdite a alimentação de uma criança disforme” (Livro VII, 

Capítulo16.15, cit in Monteiro, 2002: 29). Também a lei das XII Tábuas (450 AC), 

considerada a fonte do direito romano, defendia para o pai um poder sem limites 

(pater familias), nomeadamente o direito de decidir a vida ou a morte dos filhos 

recém-nascidos. 

De acordo com Monteiro “o conceito de patria potestas (poder paternal), de 

origem indiana, talvez, fora definido pela Lei das XII Tábuas (450 AC) e tinha a 

sua mais extrema expressão no jus vitae necisque (direito de vida ou de morte) 

sobre os filhos. Por isso, entre os romanos, o verdadeiro nascimento não era o 

biológico, mas o simbólico” (2002: 82). A mesma ideia é sustentada por Néradau 

quando refere que  
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“...quando, no momento do nascimento da criança, a parteira o 
informa se é rapaz ou rapariga e se nasceu viável, o pai deve fazer 
um gesto para aceitá-lo na família; se está ausente, pode ter deixado 
ordens para que se lhe conserve ou se lhe tire a vida. A criança está 
no chão, ele deve pegar nela, por baixo, e elevá-la nos seus braços 
(...) Assim o pai, ao elevar a criança, admite-a no mundo e 
compromete-se a educá-la” (1984: 210). 
 

A ausência de uma ideia da criança como sujeito de direitos não foi exclusiva do 

direito romano, sendo uma prática constante ao longo dos séculos, sendo 

possível no século XVII encontrar registos do poder sem limite dos pais sobre os 

filhos, “Numa revisão das leis penais, feita em 1611, enumeram-se as condições 

em que um pai tem o direito de matar um filho ou uma filha adultos. Os seus 

direitos sobre os filhos mais pequenos talvez não fosse necessário defini-los 

formalmente” (DeMause, 1974: 317) 

É, pois, a imagem da criança como um objecto regulado pelo poder paternal 

sem limites que inviabiliza a possibilidade de emergência de qualquer tentativa 

de atribuição de direitos às crianças. 

Na história mais recente, encontramos testemunhos impressionantes da 

ausência de uma ideia de direitos para as crianças, neste caso, das crianças 

inglesas do século XIX nas obras de Charles Dickens, designadamente em 

Oliver Twist (1838), Nicholas Nickleby (1839) que nos retrata a vida das crianças 

nas Yorkshire Schools ou ainda Grandes Esperanças (1861), onde se podem 

encontrar passagens impressionantes como esta: “...crianças solenemente 

julgadas nas barras dos tribunais (...) habitualmente metidas nas prisões, 

chicoteadas, abandonadas, banidas (...) só crescendo para ser enforcada”. 

Alguns historiadores da infância, nomeadamente Gillis (1974), detêm-se sobre a 

o valor formativo que a inserção da criança na vida laboral assumia, defendendo 

que a educação das crianças de 7 e 8 anos de idade era feita através do 

trabalho, sendo as crianças socializadas, para tal, desde a infância e 

“...deixando a casa muito cedo as crianças passavam de uma condição de 

dependência a uma semi dependência que caracterizaria a sua existência até à 

idade do matrimónio” (Gillis, 1974:8). 
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As investigações têm vindo a demonstrar que, até ao século XVI, o estatuto da 

criança dentro do seu núcleo familiar estava quase invariavelmente ligado ao 

poder sem limites dos pais sobre os filhos, os quais eram ignorados, 

abandonados, abusados, vendidos e mutilados (Pappas, 1983). Para além 

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

promovendo-se assim uma indiferenciação entre necessidades e direitos de 

ambos os grupos, não se dando também grande atenção à identidade individual 

de cada criança (Hart, 1991). 

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

viriam a alterar a posição e estatuto das crianças relativamente aos adultos. 

Atitudes associadas à sobrevivência, protecção e educação das crianças, que 

gradualmente se foram fortalecendo durante os séculos XVII e XVIII, começaram 

a permitir delinear um espaço social especial destinado para as mesmas, no 

qual é já possível salvaguardar algumas das suas necessidades e direitos.  

Durante os últimos 200 anos as crianças passaram de um estatuto pessoal e 

social enquanto indivíduos com direitos, sendo encaradas essencialmente 

enquanto propriedade dos pais, para um estatuto pessoal parcial com alguns 

direitos de auto-determinação associados a crescentes direitos de provisão e 

protecção. Landsdown refere que “...reconheceu-se que os direitos dos pais 

sobre as crianças não são invioláveis e que o Estado tem o direito de intervir 

para proteger as crianças” (1994:33) e que, por outro lado, se assistiu ao 

reconhecimento de que os pais não têm a responsabilidade isolada das suas 

crianças, cabendo ao Estado um papel importante de apoio às famílias. 

No século XIX, com o contributo das diversas ciências que se começaram a 

organizar, tais como a pedagogia, a psicologia e a medicina infantil, foi possível 

marcar claramente a separação das crianças relativamente aos adultos, como 

uma categoria social especialmente vulnerável com necessidades de protecção, 

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

Ferreira, refere, a propósito, que “...se outro sentido é permitido à expressão, o 

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

construído, principalmente por médicos, psicólogos, psicanalistas e outros 

cientistas sociais que através de estudos sistemáticos a elegeram como objecto 
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a observar e a descobrir” (2000: 10). Ferreira defende, ainda, que a 

consolidação da infância enquanto problema social em Portugal, decorre de dois 

cenários sócio-políticos e culturais; o primeiro, relativo à transição do século XIX 

para o século XX, durante a qual emerge a questão da infância como uma 

questão social relevante, à volta da qual se irão organizar políticas sociais de 

assistência e de protecção e, ainda, políticas educativas; o segundo cenário, 

ocorre com o golpe militar de 1926, prolongando os seus efeitos nas décadas 

seguintes, sentidos, fundamentalmente numa “...redefinição das prioridades 

políticas e públicas, sobrevalorizando-se, no que diz respeito à infância, as 

políticas assistenciais centradas em torno da protecção da família e o completo 

arrasamento das políticas educativas, com o consequente desaparecimento de 

instituições públicas e profissões destinadas à educação pré-escolar”. (idem: 

212). 

Ferreira (idem) defende, assim, que a construção social da infância é uma 

construção relativa e histórica, comprometida com as transformações 

económicas, sociais e ideológicas. Esta ideia tem vindo a ser sublinhada por 

vários historiadores da infância, nomeadamente Hendrick (1994), através das 

várias concepções de infância que foram surgindo entre o século XVIII e o 

século XX5 e Cunningham (1995) que, ao apresentar um desenvolvimento das 

ideias acerca da infância desde o renascimento até à actualidade, faz referência 

a diferenças assinaláveis na forma como as sociedades ocidentais 

compreendiam e valorizavam a infância. 

Na construção social desta consciência colectiva acerca da infância, é 

indispensável assinalar o contributo da obra o “Século da Criança” (1900), de 

Ellen Key6 que, profundamente influenciada por Rousseau, defendia uma 

                                                 
5 De acordo com Hendrick nestes três séculos (XVIII, XIX e XX) é possível destacar as seguintes 
concepções de criança, numa sequência cronológica crescente: Criança-romântica (século 
XVIII); criança-trabalhadora; criança-delinquente; criança médico-psicológica; criança-aluno; 
criança-bem-estar; criança de jurisidição psicológica e criança-de-família. 
 
6 Ellen Key (1849-1926) promoveu a ideia de uma nova escola, que preparasse realmente as 
crianças para a vida, adaptando-se ao seu mundo real e criando experiências de aprendizagem 
através da sua própria acção. Ela pode ser considerada uma das representantes do Movimento 
Internacional de Reforma da Pedagogia, movimento que contou com a participação de outros 
pedagogos como Maria Montessori em Itália, John Dewey nos EUA, Kerschensteiner e outros na 
Alemanha, partilhando todos princípios como a necessidade de atender às necessidades da 
criança, à socialização e à aprendizagem através da acção. 
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equidade entre os direitos das crianças e os dos seus pais e influenciou o 

debate do movimento da Escola Nova, com as suas acérrimas críticas à forma 

tradicional de funcionamento da escola, que ela considerava como um local 

onde se matava o espírito das crianças.  

No início do século XX acentua-se a ideia de considerar uma ligação estreita 

entre o investimento social na infância com a qualidade da sociedade futura 

(Hart, 1991). Foi decorrente deste investimento a longo prazo na infância, à qual 

se associa, ou está associado, o movimento de mobilização social contra os 

abusos às crianças, que se inicia o percurso de construção de direitos para a 

infância.  

Ressalta-se, antes de mais, em 1913, o primeiro esboço de um projecto para a 

organização de uma associação internacional de protecção à infância, com a 

participação de cerca de 37 estados, o qual foi interrompido devido à eclosão da 

1ª guerra mundial. No pós 1º guerra mundial, em 1919, foi criado o Comité de 

Protecção à Infância, pela Sociedade das Nações, o qual se apresentou como 

um dos mecanismos pioneiros no questionamento do poder dos Estados sobre 

as crianças. Em 1921, foi constituída a Associação Internacional para a 

Protecção à Infância. 

Em 1923, com a voz e acção de Eglantine Jebb, que iniciou o movimento de 

defesa dos direitos da criança, no início desse século,7 encontrando-se nela o 

pioneirismo necessário para o seu desenvolvimento. Ao defender que os custos 

das guerras dos adultos, das suas repressões políticas e contingências 

económicas e sociais são pagas pelas crianças, e ao ser presa e acusada de 

obscenidade por ter distribuído fotografias de crianças famintas, vítimas da 

guerra, Jebb gerou uma onda de solidariedade e apoio à sua causa e iniciou o 

movimento de defesa dos direitos da criança (cf. Hammarberg, 1990).  

Jebb foi também a responsável da redacção, em 1923, da Acta sobre os Direitos 

da Criança, na qual resumia os direitos da criança em cinco pontos, documento 

que, no ano seguinte, foi adoptado pela Liga das Nações, convertendo-se na 

                                                 
7  Eglantyne Jebb, fundou em, 1914, o “ Save the Children Fund International Union”, organismo 
fundamental para a posterior promulgação da Declaração de Genebra, ao qual sucederam nos 
anos seguintes e ao longo de todo o século XX, inúmeros outros membros, contando o Save the 
Children actualmente com cerca de 100 sedes em todo o mundo. 
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Declaração dos Direitos da Criança, conhecida como a Declaração de Genebra8, 

que representou para a história dos direitos da criança, o momento-chave de um 

percurso de construção e consolidação da ideia das crianças como sujeitos de 

direitos. 

A Declaração de Genebra era composta inicialmente por 5 princípios gerais, que 

acentuavam, acima de tudo, a premissa de a criança em 1º lugar, tendo sido 

posteriormente alargada para sete. Ao fazer-se uma análise dos sete deveres da 

humanidade para com as crianças – como são denominados na Declaração –, 

facilmente se constata que, para além do facto de colocar a criança em 1º lugar, 

a necessidade imediata de protecção e auxílio é uma dimensão sempre 

presente ao longo da declaração, que claramente influencia o corpo de todo o 

texto.9 

No entanto, pode dizer-se que as preocupações com a explicitação e 

sistematização dos direitos da criança aparecem com mais relevância depois da 

IIª Guerra Mundial, resultando como resposta, uma vez mais, às graves 

condições de carência e pobreza em que a Europa se encontrava. 

Assim, em 1946, é fundado um organismo que irá ter um papel fundamental na 

defesa dos direitos da criança – foi o denominado Fundo das Nações Unidas 
para a Infância, ou UNICEF – criado com o objectivo fundamental de tentar 

melhorar a vida das crianças e agir no sentido de lhes providenciar serviços de 

saúde, educação, nutrição e bem-estar. 

Em 1948, na sequência da aprovação, pela Assembleia-geral das Nações 

Unidas, da Declaração Universal dos Direitos do Homem, os países subscritores 

da mesma estavam implicitamente a expressar a sua preocupação com a 

protecção dos direitos da criança. Apesar disso, e atendendo à própria natureza 

da criança e ao conjunto de necessidades muito específicas, sentiu-se a 

                                                 
8 A versão em língua Portuguesa desta 1ª Declaração foi adoptada em 1927. Em 1948, a 
Declaração foi revista e tal versão foi adaptada no nosso país em 1952, contendo um conjunto 
ligeiramente alargado de princípios.  
 
9 Na 2ª versão da Declaração de Genebra (1948), continuam a salvaguardar-se as dimensões 
anteriormente definidas, bem como a abrangência e amplitude das necessidades da criança, 
nomeadamente: Dever IV: “ A criança que tem fome deve ser alimentada, a criança doente deve 
ser tratada, a criança deficiente deve ser auxiliada, o órfão e o abandonado devem ser 
recolhidos”. 
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necessidade de atribuir à criança um conjunto de direitos adicionais que dessem 

resposta a tais especificidades. 

Decorrente de todo um movimento social que se foi fortalecendo, e através dos 

esforços da União Internacional de Protecção à Infância (a qual resultou da 

cisão da Associação Internacional de Protecção à Infância e da União 

Internacional de Socorro às Crianças), a Declaração de Genebra foi modificada 

e aumentada em 1948 e pressionou o Comité Social Provisório do Conselho 

Económico e Social das Nações Unidas para a necessidade de se elaborar uma 

segunda carta dos direitos da criança.  

Depois de esforços infrutíferos, somente em 1957, se voltou a trabalhar no 

projecto de uma nova declaração, concluído e aprovado após 25 sessões de 

trabalho da Terceira Comissão da Assembleia das Nações Unidas. A 

Declaração Universal dos Direitos da Criança foi adoptada por unanimidade, em 

1959, pelos 78 Estados membros da ONU, através da resolução 1391 (XIV), de 

20 de Novembro. 

Apesar de não ter havido uma modificação muito significativa, relativamente ao 

anterior texto, esta nova Declaração vem acentuar alguns aspectos inovadores, 

nomeadamente direitos relacionados com a identidade: o direito ao nome e à 

nacionalidade, bem como ainda outros direitos como o direito a brincar e a 

desenvolver-se numa atmosfera de paz e amizade.  

As dimensões inovadoras vêm, portanto, acrescentar algumas novidades, para 

além da protecção das necessidades primárias, intrinsecamente ligadas com a 

sobrevivência da criança, que marcavam o anterior texto, constituindo, de 

acordo com Monteiro, “...um documento revolucionário na altura. A causa das 

crianças conquistou a opinião pública e internacionalizou-se (2002: 98).10  

Um dos contributos mais significativos da Declaração de 1959 foi a construção 

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

direitos civis, uma vez que é através deste documento, que, pela primeira vez é 

                                                 
10 Este autor aponta como metáfora reveladora da visibilidade pública que os direitos da criança 
começavam, nesta altura a ter em Portugal, o facto de terem sido ”... resumidos em azulejos, 
numa parede da delegação do Instituto Maternal na Zona Centro, em Coimbra, inaugurado em 
1963, onde ainda hoje se podem ler.” 
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afirmado que as crianças têm direito a um nome, a uma nacionalidade (princípio 

3).  

No início dos anos 70, os direitos da criança eram descritos como um slogan em 

busca de uma definição (Rodham, 1976), mas sentia-se já a necessidade de 

eles constituírem um corpo mais alargado do que o contemplado na Declaração 

de 1959.  

Começou, portanto, a gerar-se a discussão acerca da necessidade de formular 

uma Convenção das Nações Unidas para os direitos da criança, que tivesse eco 

na lei internacional e que ultrapassasse as dimensões de uma mera Declaração, 

para promover um maior comprometimento dos Estados através da identificação 

de obrigações mais específicas. Por outro lado, iriam reunir-se num único 

documento os diferentes instrumentos internacionais de protecção da criança. 

Havia também a noção de que os significados encerrados no indivíduo-criança 

eram cada vez mais complexos e que era necessário acrescentar novas 

dimensões e direitos mais compatíveis com as realidades sociais emergentes. 

Nessas novas dimensões, encontravam-se, por exemplo, aspectos relacionados 

com o direito da criança à tomada de decisão e a ter uma voz activa nos 

assuntos que lhe dizem respeito e, ainda, o reconhecimento, que não estava 

feito nas duas anteriores cartas, de que os direitos da criança nem sempre 

coincidem com os dos seus pais. 

Em 1979, no 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. O facto 

de a proposta da CDC ter vindo da Polónia, numa altura em que a cortina de 

ferro dividia a Europa em dois mundos diferentes, é atribuída à vida e trabalho 

desenvolvido por Janusz Korczak, um pioneiro do bem-estar infantil, que morreu 

em 194211. Durante esta década, houve discussões e debates realizados 

                                                 
11Janusz Korczack foi o nome através do qual ficou conhecido o médico pediatra Henryk 
Goldszmit. Janusz Korczack foi um defensor das crianças órfãs na Polónia, tendo dirigido várias 
casas de acolhimento desde o início do século. Quando a II Guerra mundial começou em 1939, 
o regime Nazi criou em Varsóvia o Gueto Judio e o orfanato que Janusz Korczack dirigia, foi 
forçado a mudar-se para lá, tendo Korczack acompanhado as crianças, mantendo-se com elas 
em condições sub humanas, mesmo quando os alemães deportaram os órfãos, acompanhando-
os para o campo de concentração de Treblinka. Morreram todos em Treblinka em 1942. Deixou-
nos também um legado escrito, donde se destacam obras como a Pedagogia Divertida e 
Quando eu voltar a ser criança. 



 

 - 33 -

essencialmente pelos países do Norte, tendo como presidente do grupo de 

trabalho o representante do governo polaco, Adam Lopatk12. 

O texto básico desenhado em 1980, falando do direito da criança à opinião, 

limitava-o à sua pessoa, e em particular a aspectos como o casamento, escolha 

de ocupação, tratamento médico, educação e recreio. Somente em 1981, se 

relacionou o direito à opinião com a idade e maturidade e a ideia de capacidades 

de desenvolvimento foi adicionada em 1987, através da influência do 

representante Norueguês. Um aspecto interessante neste processo de definição 

do texto da CDC, foi a participação do representante dos EUA e a sua influência 

na redacção dos artigos 12-16, que, de acordo com Ennew, (2000:2) “...foi 

particularmente instrumental na redefinição dos direitos civis e políticos da 

criança ao longo dos artigos 12, 13, 14, 15 e 16, em vez da existência de um só 

artigo (...) a implicação desta posição, é a de que desta forma estes direitos 

estavam limitados às crianças mais velhas, estreitamente relacionados com a 

construção ocidental da adolescência como um estádio do ciclo de vida”. 

A CDC é o produto de intensas e prolongadas negociações, devido à 

complexidade que levantaram as diferenças culturais e religiosas de alguns 

assuntos: aspectos como a liberdade de pensamento, consciência e religião, 

colocaram grandes interrogações às nações islâmicas, enquanto que a adopção 

internacional colocou grandes resistências aos países da América Latina; outro 

aspecto relacionado com designadas práticas culturais, como, por exemplo, a 

mutilação genital feminina, estabeleceu grandes divisões entre os países 

africanos. Um outro aspecto que gerou alguma discussão foi a inclusão ou não 

de responsabilidades no documento, o que acabou por não acontecer no texto 

da CDC, mas que foi contemplado, posteriormente, por exemplo, na Carta dos 

Direitos e Bem-estar das Crianças Africanas.13 

Estes são exemplos que, de alguma forma, ilustram a complexidade que 

compõe o texto da CDC, na tentativa de desenhar um documento universal de 

                                                 
12 Adam Lopatk presidiu ao grupo de trabalho que redigiu o texto da CDC entre 1979 e 1898, 
ficando conhecido como o “Pai” da CDC. 
 
13 A Carta Africana sobre os Direitos e Bem-estar das Crianças Africana foi aprovada em 1990 e 
entrou em vigor em 1999. 
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direitos da criança, que considerasse as múltiplas faces que a infância assume 

ao nível global. 

A CDC, apresentando-se como o ponto de viragem relativamente a anteriores 

perspectivas para com os direitos da criança, é, de acordo com os seus 

ideólogos, um documento que reconhece a individualidade e personalidade de 

cada criança, sendo salvaguardada quer a sua protecção, quer a sua liberdade, 

pois “...desafia o foco exclusivo na vulnerabilidade psicológica e biológica da 

criança, considerando que tal perspectiva não dá peso suficiente à forma como a 

falta de poder da criança contribui para a sua vulnerabilidade” (Van Bueren, 

1998: 21), acentuando as seguintes as ideias força: 

- Considerar as crianças como seres humanos detentores de direitos e 

ultrapassar a ideia das crianças como objectos das políticas assistencialistas, 

que acentuam a sua vulnerabilidade; 

- Considerar princípios de orientação baseados no princípio da igualdade e da 

não discriminação; 

- Considerar a participação das crianças, as condições de acesso destas à 

informação apropriada, bem como a liberdade de crenças e opiniões como 

condições básicas para que as crianças possam exercer os seus direitos; 

A CDC representa um momento de viragem na compreensão dos direitos da 

criança, devido, por um lado, à sua natureza e, por outro, à sua substância.  

Relativamente à natureza, o facto de, juridicamente, adoptar o formato de uma 

convenção tem implicações nas obrigações dos Estados que a ratificarem, os 

quais ficam vinculados à obrigação de aplicarem os seus princípios na lei e 

ordem interna do seu país, pretendendo-se, desta forma, que os princípios 

inscritos na CDC tenham um maior impacto nos quotidianos das crianças de tais 

Estados. O Comité dos Direitos da Criança1415 surge como o instrumento 

regulador da efectiva implementação dos princípios e disposições da CDC. 

                                                 
14 Está contemplado no artº 44, nº1: “ Os Estados Parte comprometem-se a apresentar ao 
Comité, através do Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, relatórios sobre as 
medidas que hajam adoptado para dar aplicação aos direitos reconhecidos pela Convenção 
sobre os progressos realizados no gozo desses direitos”. 
 
15 O Comité das Nações Unidas para os Direitos da Criança, é um organismo composto por 
10 peritos “…de alta autoridade moral e de reconhecida competência no domínio abrangido pela 
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No que diz respeito à substância, a CDC marca um enfoque diferente 

relativamente ao que se consideram serem os direitos da criança, apresentando-

se este documento como um símbolo de uma nova percepção sobre a infância.  

 

 
 

3. Os direitos da criança nas encruzilhadas da provisão, protecção e 
participação 

 
Sendo a CDC um documento que reconhece a individualidade e personalidade 

de cada criança, incorpora também uma diversidade de direitos que têm tendido 

a ser agrupados em três categorias16 (Hammarberg, 1990): 

Direitos de provisão – implicam a consideração dos programas que garantam 

os direitos sociais da criança, nomeadamente o acesso de todas as criança a 

direitos como a saúde, educação, segurança social, cuidados físicos, vida 

familiar, recreio e cultura;  

Direitos de protecção – implicam a consideração de uma atenção distinta às 

crianças, de um conjunto de direitos acrescidos, que, por motivos diversos, 

nomeadamente situações de discriminação, abuso físico e sexual, exploração, 

injustiça e conflito, se encontrem privadas ou limitadas no exercício dos seus 

direitos; 

                                                                                                                                               
presente Convenção. Os membros são eleitos pelos Estados Parte de entre os seus nacionais e 
exercem as suas funções a título pessoal, tendo em consideração a necessidade de assegurar 
uma repartição geográfica equitativa e atendendo aos principais sistemas jurídicos.” (Fonseca, 
1990: 38). Tem para além de outras, a função de analisar os relatórios periódicos que cada 
Estado membro tem que apresentar. 

16 Esta categorização foi desenvolvida através de uma parceira entre a UNICEF e o Defence for 
Children International (DCI), no sentido encontrar um slogan de fácil memorização que 
permitisse descrever os conteúdos da CDC. De acordo com Cantwell (1993), esta escolha 
deveu-se a três razões: por um lado, para funcionar como um meio rápido e fácil para assinalar 
os aspectos essenciais da CDC ao público em geral; por outro lado, como uma forma de evitar 
as categorizações tradicionais de direitos humanos (civis, políticos, económicos, sociais e 
culturais), que se pensava serem controversos, especialmente a ideia de direitos civis e políticos; 
finalmente, como uma forma de realçar que as crianças não têm somente direitos de provisão e 
protecção, mas também um papel activo relativamente às decisões que dizem respeito às suas 
vidas.  
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Direitos de participação – implicam a consideração de uma imagem de 

infância activa, distinta da imagem de infância objecto das políticas 

assistencialistas, à qual estão assegurados direitos civis e políticos, ou seja, 

aqueles que abarcam o direito da criança a ser consultada e ouvida, o direito ao 

acesso à informação, à liberdade de expressão e opinião e o direito a tomar 

decisões em seu benefício, que deverão traduzir-se em acções públicas para a 

infância, que consideram o ponto de vista das crianças. 

Para além destes três conjuntos de direitos contemplados na CDC, há também 

ainda a considerar um conjunto de direitos relacionados com a prevenção, que 

pressupõem o estabelecimento de programas que permitam a despistagem 

oportuna de situações que coloquem em risco o exercício pleno dos direitos 

pelas crianças, obrigando, também, à definição de acções que tentem evitar tais 

situações. 

Segundo Hammarberg (idem), a Convenção apresenta os seus pontos fortes 

nos dois primeiros conjuntos de direitos, tendo um peso mais ténue no que diz 

respeito ao conjunto de direitos de participação.17 

Dentro desta categorização, a CDC incorpora uma diversidade de direitos, 

desde direitos civis, económicos, sociais e culturais, incluindo direitos mais 

básicos como o direito à vida, à saúde, alimentação, educação, higiene, 

protecção contra o abuso e negligência, o direito à privacidade, direito de 

associação, expressão e pensamento.  

 

3.1. Os caminhos da provisão 
 

Os direitos de provisão são indiscutivelmente os discursos mais consensuais, na 

medida em que ao priorizarem a satisfação de necessidades básicas das 

crianças, que são essenciais e indiscutíveis, são reconhecidos e reforçados 

legalmente, com quadros normativos e iniciativas mais ou menos eficazes.  

Destes, destacamos um conjunto de direitos pessoais básicos, como o são o 

direito à vida, à sobrevivência e ao desenvolvimento (artº 6), que deveriam ser 
                                                 
17 A mesma perspectiva é apoiada por outros autores, nomeadamente Hart (1992), Archard 
(1993), Alexander (1995), entre outros, que serão abordados mais adiante. 
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direitos inalienáveis de todos os indivíduos, e, especialmente, das crianças 

devido à sua vulnerabilidade; são, no entanto, postos em causa diariamente, em 

situações que envolvem o seu abandono, maltrato ou assassínio. Estes 

atropelos continuam a passar-se, agora com maior visibilidade social, o que se 

apresenta como significativo, na medida em que a reprovação e condenação 

social poderão, por vezes, funcionar como estratégias preventivas, mas por 

outro lado, sem retaliações significativas para os abusadores18.  

Outros direitos pessoais da criança, nomeadamente o direito a ter uma família, 

encontra-se também explícito ao longo de alguns artigos que fazem referência 

às relações familiares, à separação da criança dos seus pais, aos deveres dos 

pais em relação aos filhos e à adopção (artº 9, 10, 18, 20, 21 e 27). Nesse 

sentido, no nosso país, pode referir-se a existência de dois mecanismos de 

respostas a tais situações, nomeadamente a colocação em famílias de 

acolhimento e o regime jurídico da adopção.  

De que forma é que a sociedade poderá acautelar às crianças em risco, o seu 

direito pessoal ao desenvolvimento, a “…um nível de vida suficiente de forma a 

permitir o seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral e social” (artº27 

da CDC)? A CDC contempla um conjunto de direitos sociais, de assistência 

social, nomeadamente os relacionados com a colocação de crianças privadas de 

meio familiar normal (artº 3), o seu direito a usufruir das regalias da segurança 

social (artº26), a promoção de medidas de recuperação física e psicológica e 

reintegração social da criança (artº39), que pretendem dar respostas sociais de 

acompanhamento de quotidianos infantis que se confrontem com adversidades. 

De referir, ainda, um conjunto de direitos sociais relativos à educação (artº 18, 

28 e 29) e com o lazer (artº31), os quais determinam a promoção de medidas 

quer educativas, quer de recreio, indispensáveis no processo de formação das 

crianças.  

 

 

 

                                                 
18 Cf. artº 144 e 152 do Código Penal Português. 
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3.2. Os caminhos da protecção 

 

Ainda no campo dos direitos sociais e especificamente da assistência social, o 

direito que a criança tem de ser protegida ”… contra todas as formas de 

violência física ou mental, dano ou sevícia, abandono ou tratamento negligente, 

maus-tratos ou exploração, incluindo a violência sexual, enquanto se encontrar 

sob a guarda dos seus pais, dos representantes legais ou de qualquer outra 

pessoa a cuja guarda haja sido confiada.” (Cf. artº 19 da CDC), colocando a não 

salvaguarda do mesmo, a criança em situações extremamente precárias, nas 

quais um dos seus direitos pessoais fundamentais – o direito ao respeito, à 

integridade física e moral – é posto em causa. 

A CDC contempla, ainda, um conjunto de direitos sociais bastante abrangente 

no que diz respeito à protecção das crianças em contexto de guerra (artº38), 

protecção das crianças que requeiram o estatuto de refugiadas (artº 22), ao 

consumo de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas (artº 33), à 

protecção contra a exploração económica (artº 32), à protecção contra qualquer 

forma de exploração e violência sexual (artº34), à determinação e organização 

de medidas para impedir o rapto, venda ou tráfico de crianças (artº35), à 

protecção contra a tortura ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes 

(artº37) e, ainda, ao seu direito de usufruir de tratamento digno e que respeite os 

seus direitos em situações em que criança tenha infringido a lei (artº 40). 

 

3.3. Os caminhos da participação 

 

O respeito pelas opiniões e participação da criança está muito mais presente e 

explícito na Convenção, relativamente ao que acontecia nos dois anteriores 

textos. As opiniões e interesses da criança devem ser sempre considerados 

cuidadosamente e tal deve reflectir-se necessariamente na forma como as 

instituições tratam e respeitam a criança.19 

                                                 
19 No capítulo 2, pode encontrar-se um maior desenvolvimento deste aspecto. 
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A Convenção pode também ser alvo de algumas interpretações críticas. 

Aspectos que lhe são extrínsecos, relacionados, por um lado, com a formulação 

não muito clara e, às vezes, vaga dos artigos, e, por outro lado, as 

interpretações restritivas feitas ao seu conteúdo, permitem, por vezes, a 

determinados países reclamar trabalho feito em prol dos direitos da criança sem 

nada terem feito, conduzindo assim a um desvirtuar do espírito da Convenção 

(Sgritta, 1997). As evidências têm demonstrado que, após a sua ratificação, 

pelos Estados Parte, continuou a verificar-se, quase que invariavelmente, a 

adopção do mesmo sistema de direitos que possuíam anteriormente à 

ratificação da Convenção. Direitos relativos à tomada de decisão por parte das 

crianças em assuntos que lhe diziam respeito, o seu direito à participação na 

vida política e social continuam inalteráveis, ou seja, inaplicados. 

Um aspecto intrínseco à própria Convenção relaciona-se com os perigos que se 

podem correr se forem feitas interpretações restritivas ao seu conteúdo, na 

medida em que pode, por vezes, haver um aproveitamento político dessas 

mesmas interpretações, utilizando os grandes conjuntos de direitos – protecção, 

provisão e participação –, de acordo com os interesses momentâneos.  

Hart (1992) refere a propósito que, em muitos casos, se apresenta a 

participação infantil como uma bandeira que baliza o grau de democracia de um 

determinado Estado, sendo que em grande parte dos casos, a participação 

infantil é algo ensinado na escola, como uma abstracção, sem qualquer 

significado praxeológico nos quotidianos das crianças.  

   

 

 

4. As tensões no exercício dos direitos da criança: entre a imagem da 
criança dependente e a imagem da criança emancipada, a construção de 
uma imagem da criança participativa.  

5.95 
Apesar da contínua consciencialização da infância enquanto categoria social, 

das suas necessidades, dos seus direitos, associadas às, também, contínuas e 

complexas transformações sociais, que exigem novas disposições, a 
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ambivalência continua a marcar os enfoques através dos quais é considerado o 

respeito, a salvaguarda e o exercício dos direitos da criança (Mayall, 1994). 

A ambivalência mais acentuada surge quando se pretende reflectir acerca da 

natureza de direitos que poderão ser atribuídos às crianças.  

A questão central desta discussão é considerar como é que poderemos 

simultaneamente reivindicar competência, espaço de acção e intervenção das 

crianças no exercício dos seus direitos, e dependendo do seu grau de 

dependência e vulnerabilidade, enfatizar o quanto precisam da nossa 

protecção? 

As tensões que existem entre o exercício dos direitos de protecção e de 

participação são constantes e de uma complexidade acentuada, uma vez que 

apoiam perspectivas quase antagónicas: por um lado, a defesa de uma 

perspectiva da criança, como dependente da protecção do adulto e incapaz de 

assumir responsabilidades, por outro lado, uma acepção da criança como sujeito 

de direitos civis básicos, incluindo aí o direito de participação nas decisões que 

afectam as suas vidas.  

Estas tensões, de acordo com Prout (2000), assumem-se como uma das 

questões-chave da modernidade (Giddens, 1991). Se a modernidade enfatizou o 

controlo racional, quer da natureza, quer da própria sociedade, a segunda 

modernidade, de acordo com Beck (1998), sublinha a auto-realização, sendo 

central a ideia de identidade escolhida, ao invés de uma identidade prescrita. 

Nesta perspectiva, surge o conceito de individualização, que apesar das 

consequências que trouxe para a sociedade contemporânea, relativas por 

exemplo, à fragmentação das instituições clássicas, nomeadamente a família, 

permitiu, de acordo com Beck, considerar a emergência da ideia das crianças 

como pessoas de direito próprio, num contexto societal e histórico alargado: 

 

 “...os mais novos, já não se tornam individualizados. Eles 
individualizam-se a eles próprios. A biografização da juventude, 
significa tornar-se activo, batalhador e capaz de definir a sua 
própria vida. À medida que este processo de reconhecimento de 
uma vida própria dos jovens se reforça, também as membranas 
tradicionais da infância se reforçam. A este respeito, a lógica da 
individualização requer novos tipos de instituições, nos quais a 
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autoridade tem que ser constantemente renegociada, 
restabelecida e ganha.” (1998:78) 

 
Sendo quase universalmente aceite que a criança deva possuir direitos que 

promovam e assegurem a sua protecção20, o reconhecimento e aplicação dos 

seus direitos de participação21 encontra grandes obstáculos, nomeadamente os 

inscritos nalgumas perspectivas clássicas22, que encorajam a protecção das 

crianças e estabelecem os limites da sua liberdade, para a altura em que elas 

sejam capazes de perceber o alcance, abrangência e efeitos das suas acções. 

Essas perspectivas defendem que tais direitos requerem capacidades 

relacionadas com a razão e autonomia, que as crianças supostamente não 

possuem, sendo, portanto, desejável o adiamento do exercício dos mesmos, 

para o momento em que elas desenvolvam tais competências e atinjam assim o 

estatuto de pessoas. 

Flekkoy e Kaufman (1997) consideram, a propósito, que a idade e maturidade da 

criança devem ser consideradas na balança entre protecção e participação, 

identificando outros aspectos como a maturidade e experiência, a própria 

situação, as consequências da decisão e os benefícios que daí decorrem para 

aumentar a experiência e autonomia da criança e, por outro lado, ponderar, 

também, as consequências que poderão advir pelo facto de a criança não se 

envolver em tal processo. 

A discussão que sustenta esta ambiguidade entre protecção e participação 

infantil, ou seja, a tentativa de escamotear a vulnerabilidade estrutural da 

infância para tentar perceber como é que podemos ultrapassar a ideia de que as 

crianças somente têm necessidades e tentar compreende-las também como 

sujeitos de direitos, tem sido conceptualizada de distintas formas, por diferentes 

                                                 
20 Os direitos de protecção realçam a inocência e vulnerabilidade das crianças, a sua 
necessidade de protecção contra potenciais perigos. São direitos predominantemente passivos, 
exercidos pelos adultos no melhor interesse das crianças.  
 
21 Os direitos de participação sublinham uma imagem da criança como um indivíduo activo e 
independente, com um estatuto próprio na resolução dos assuntos que lhe dizem respeito. São 
direitos activos, exercidos pelas crianças, para benefício próprio. 
 
22 Algumas dessas perspectivas podem ser encontradas nas obras de Thomas Hobbs, John 
Locke e John Stuart Mill. 
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autores, que ora acentuam a dependência, ora acentuam a emancipação das 

crianças, podendo retirar-se destas discussões três paradigmas de infância23: 

- O paradigma da criança dependente; 

- O paradigma da criança emancipada; 

- O paradigma da criança participativa. 

Os dois primeiros paradigmas caracterizam posições quase incompatíveis ou 

antagónicas da infância, oscilando entre o proteccionismo exacerbado e a 

emancipação das crianças, enquanto que a terceira imagem recupera a ideia de 

interdependência do exercício dos direitos, considerando que os direitos de 

protecção e participação não são incompatíveis. Freeman defende a propósito 

que “As crianças que não são protegidas, cujo bem-estar não está assegurado, 

não serão capazes de exercer a sua autonomia: por outro lado, a falha de 

reconhecer a personalidade de cada criança irá promover falhas na sua 

protecção, uma vez que as crianças são reduzidas a objectos de intervenção” 

(1992: 53). 

Detenhamo-nos, então, numa análise mais pormenorizada destes três 

paradigmas de exercício dos direitos da criança. 

 

O paradigma da criança dependente 

 

Este paradigma tem subjacente uma perspectiva proteccionista, considerando 

os adultos como guardiães e defensores da criança. Segundo esta perspectiva, 

a criança não possui capacidades relacionadas com a razão, com a 

racionalidade ou com a autonomia, sendo, portanto, desejável o adiamento do 

exercício dos mesmos, para o momento em que elas desenvolverem tais 

competências e atingirem, assim, o estatuto de pessoas. 

Defende também que os pais têm o direito de tomar decisões no melhor 

interesse da criança, nem que, para tal, seja necessário restringir a sua 

                                                 
23 Cf. Lowden (2002), que sistematiza também a questão da ambiguidade de reconhecimento 
dos direitos da criança, em três perspectivas: a perspectiva proteccionista, a perspectiva 
liberacionista e a perspectiva pragmática. 
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liberdade, considerando que a criança irá, mais tarde, certamente reconhecer 

que tudo foi feito na defesa dos seus interesses e necessidades. 

Assim sendo, esta perspectiva defende que ao negar à criança os direitos de 

participação e tomando decisões por ela, a sociedade mais não faz do que a 

proteger da sua própria (dela, criança) incompetência. A exclusão das crianças 

da tomada de decisão baseia-se invariavelmente em presunções acerca da sua 

falta de racionalidade e incapacidade de tomar decisões acertadas e informadas, 

competência que irá aumentando à medida que aumentar a sua maturidade.  

Um segundo argumento, para a legitimação desta posição, estabelece uma 

relação entre direitos e responsabilidades e sugere que aqueles que querem 

reivindicar e exercer direitos, têm também que ser capazes de assumir as 

responsabilidades que lhe estão associadas. Uma vez que as crianças são 

presumivelmente incapazes de assumir responsabilidades em determinados 

assuntos, elas são necessariamente excluídas da posse de determinados 

direitos. A ênfase no exercício dos direitos projecta-se, então, para o futuro, para 

aquilo que a criança se tornará e não aquilo que ela é actualmente (Franklin, 

2002).  

A realidade social e cultural dos quotidianos infantis continua, em muitos 

contextos, a ilustrar e reafirmar a persistência de tensões no exercício destes 

dois tipos de direitos, havendo uma valorização do direito à protecção em 

detrimento do exercício da participação, em muito devedor das crenças e 

práticas históricas e culturais, que têm vindo a acompanhar a infância ao longo 

dos séculos, as quais primam essencialmente pelo acentuar das suas 

dependências, vulnerabilidades psicológicas e biológicas. 

Numa investigação levada a cabo no Reino Unido, na década de 90, 

comparavam-se as estatísticas que revelavam o número de crianças de 7 e 8 

anos de idade que iam sozinhas para a escola na década de 70 e na década de 

90 – esse número caiu de 80% em 1970, para 9% em 1990 (Hillman, 1990). O 

exemplo mais ilustrativo desta mudança tem a ver com o dramatismo das 

atitudes de alguns pais, que pensam já em colocar chips nas suas crianças de 

forma a conseguir controlar os seus movimentos.  
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Prout (2000) designa esta tendência como tendência do sequestro da criança no 

seio da família, e a sua consequente limitação de movimentação autónoma, na 

rua, na vizinhança. De acordo com o mesmo autor, este facto acarretou duas 

consequências: por um lado, há uma incipiente exclusão da criança do espaço 

público, onde ela é vista, cada vez mais, como causadora de problemas e, por 

isso, mesmo “fora de lugar” (Valentine, 1996; Mathews e Limb, 2000); por outro 

lado, concomitantemente, verifica-se uma proliferação de espaços, onde se 

concentram grupos de crianças para o desenvolvimento de actividades sob o 

olhar e supervisão do adulto (Furedi, 1997; Mckendrick, 2000)  

Apesar de ser completamente válida a preocupação dos adultos no sentido de 

proteger a criança, e de também ser evidente que os perigos e os lobos maus 

que espreitavam no nosso caminho para a escola, há 20 ou 30 anos atrás, não 

serem exactamente iguais aos perigos e aos lobos com que se confronta a 

criança nesta segunda modernidade, o facto é que há uma tendência para 

valorizar em demasia a vulnerabilidade inerente e uma insuficiente focalização 

para tentar compreender os factores sócio-estruturais que invisibilizam o 

estatuto político-social da criança. 

 

O paradigma da criança emancipada 

 

Este paradigma vê as crianças como um grupo minoritário oprimido, privado de 

direitos civis (Franklin, 1986; Hill eTisdall, 1997), que é reprimido e subserviente 

ao autoritarismo dentro das instituições. 

Esta perspectiva considera que as crianças podem ser 'empowered' se não as 

tratarmos como crianças. Os defensores desta perspectiva consideram que as 

crianças revelam competências para desenvolver um pensamento racional e 

para fazer escolhas acertadas, desde decisões completamente insignificantes, 

como, por exemplo, os programas televisivos a que irão assistir, até decisões 

mais significativas, como, por exemplo, as relacionadas com agressões de 

colegas na escola, ou abuso dos pais em casa. Por outro lado, defende que, 

quando se argumenta que não se deve permitir às crianças fazer escolhas, 

porque elas podem ser escolhas erradas, devido à sua falta de experiência, tal 
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não é mais do que uma tautologia, na medida em que, se as crianças nunca 

forem autorizadas a tomar decisões porque não têm experiência, o processo de 

tomada de decisão nunca se poderá iniciar. 

Esta perspectiva é criticada pelo facto de falhar no reconhecimento empírico 

acerca do desenvolvimento infantil e das evidências que demonstram que as 

crianças necessitam ser protegidas. No entanto, é de considerar também a ideia 

de que a experiência é um indicador muito mais fiável do que a idade para a 

determinação do grau de compreensão das crianças. 

 

O paradigma da criança participativa 

 

Este paradigma resulta de um balanço entre as duas perspectivas anteriores, 

reconhecendo a protecção das crianças, mas, ao mesmo tempo, considerando 

também a possibilidade de integrar o conhecimento emergente das crianças, a 

sua acção e intervenção social. (Fulton, 1996) 

A defesa de um paradigma que associe direitos de protecção, provisão e 

participação de uma forma interdependente, ou seja, que atenda à 

indispensabilidade de considerar que a criança é um sujeito de direitos, que, 

para além da protecção, necessita também de margens de acção e intervenção 

no seu quotidiano, é a defesa de um paradigma impulsionador de uma cultura de 

respeito pela criança cidadã: de respeito pelas suas vulnerabilidades, mas de 

respeito também pelas suas competências. 

A investigação mostra-nos que, apesar de ser real a vulnerabilidade da criança 

aos perigos, os quais poderão produzir sequelas a longo termo se não forem 

acautelados, a prolongada protecção, promotora da dependência e da falta de 

poder da criança, tem, também, grandes implicações no desenvolvimento da 

criança.  

É impossível negar a vulnerabilidade inerente (Lansdown, 1995), a qual 

identifica a dependência e imaturidade das crianças, tão mais acentuada quanto 

menor for a sua idade, o que exige dos adultos cuidados e a organização de 

serviços para a satisfação das suas necessidades. Lansdown refere, no entanto, 
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que percepções incorrectas acerca da infância e uma sobrevalorização da sua 

vulnerabilidade podem ser factores contraproducentes para o seu direito de 

participação. Ela descreve um círculo sem saída onde a criança e o sentimento 

de vulnerabilidade se implicam, de forma a constranger o exercício do direito à 

participação: 

“É a predominância de um modelo protector na construção das 
nossas relações com as crianças que tem inibido o 
desenvolvimento de um reconhecimento apropriado acerca das 
reais capacidades de participação das crianças. É o argumento da 
necessidade de protecção que é usado para alimentar a 
continuada resistência em dar às crianças maior controlo acerca 
da tomada de decisão nas suas vidas. Assim, os adultos são 
investidos de poder para salvaguardar o bem-estar das crianças. 
As crianças, sendo-lhes negado o poder de tomar decisões ou de 
participarem nelas, tornam-se mais vulneráveis à autoridade dos 
adultos.” (Lansdown, 1995:22-4). 
 

A mesma autora defende, ainda, a influência dos constrangimentos estruturais, 

que limitam o seu poder político e económico e desvalorizam o seu potencial 

para a participação, negando-lhes o exercício dos seus direitos civis e vincam a 

ideia da vulnerabilidade das crianças “...são as estruturas nas quais as crianças 

têm de viver que as tornam vulneráveis ao abuso, exploração, negligência e 

desrespeito acerca dos suas opiniões tanto como a sua imaturidade inerente, 

falta de conhecimento, competências e experiência”. (ibidem) 

A mesma ideia é defendida por Verhellen (1997), que considera como 

argumento mais forte de negação dos direitos de participação das crianças, a 

sua suposta incompetência para tomar decisões bem fundamentadas, 

considerando-se as crianças como seres imaturos, quer física, quer psíquica, 

quer emocionalmente, agravada pela sua falta de experiência para tomar 

decisões racionais. O autor propõe, então, uma perspectiva oposta, ao dizer que 

o debate acerca da competência infantil deverá ser considerado através de uma 

perspectiva radicalmente oposta, ou seja, a melhor estratégia para aumentar a 

competência das crianças será através da sua participação e envolvimento. 

”...se o seu (crianças) direito à auto-determinação for (gradualmente) 

reconhecido (passo a passo) elas tornar-se-ão mais competentes” (idem:29). 
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Flekkøy e Kaufman (1997) consideram que o argumento da competência para 

limitar os direitos de participação das crianças só terá legitimidade se for 

considerado da mesma forma para a limitação da participação dos adultos. 

Rejeitam a consideração de enfoques diferentes para crianças e adultos, nos 

quais as crianças têm que demonstrar a sua competência, mesmo antes de lhes 

ser permitido participar, enquanto os adultos são assumidamente competentes 

até que se prove o contrário.  

A ideia de interdependência, da inter-relação e do mútuo reforço entre os 

diferentes direitos de que a criança é detentora, é uma ideia central nesta 

imagem de infância participativa. Tão importante como as respostas sociais para 

a satisfação dos seus direitos de provisão e protecção, serão também as 

respostas dadas para a aplicação dos seus direitos de participação, 

considerando-os sempre implicados e rentabilizados, numa ordem social das 

crianças em que se privilegie a acção e a voz dessas mesmas crianças. 

Verhellen sublinha esta natureza holística e interdependente dos direitos da 

criança, ao referir que  

“Para além do mais, uma subdivisão dos direitos em diferentes 
categorias poderia ser uma ruptura no espírito da CDC, a qual não 
estabelece nenhuma distinção entre os diferentes direitos e não 
estabelece qualquer hierarquia. A intenção de os reunir a todos 
num mesmo documento tinha exactamente como intenção a 
igualdade de importância e mesmo a sua interdependência.” 
(1997: 77) 
 

Para a consolidação desta imagem da infância participativa, será, então, 

indispensável que os processos de participação infantil estejam presentes na 

organização dos quotidianos das crianças de uma forma sistemática, sendo que 

um dos passos iniciais e fundamentais em todo este processo será o 

desenvolvimento de uma cultura de respeito pelas opiniões da criança 

(Lansdown, 1994). Para tal, será essencial começar por lhe proporcionar 

informação adequada e apropriada à sua idade, para, assim, ela poder formular 

opiniões validadas. Dar-lhe espaço para se expressar é também fundamental e, 

para tal, torna-se imprescindível conseguir tempo e espaço necessários para ela 

explorar os problemas, dúvidas e ansiedades e as formas de os contornar, tal 
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como é também indispensável deixar que as crianças conheçam os resultados 

das suas decisões, mesmo que eles sejam contrárias às suas expectativas. 

Roger Hart defende que a participação das crianças em diferentes arenas, como 

a família, a escola ou a comunidade, é um importante meio para o 

desenvolvimento das suas competências de participação: 

 “...É irrealista esperar que de repente, somente porque se atingiu 
16, 18 ou 21 anos, todos se tornem cidadãos responsáveis e activos, 
sem ter havido uma experiência prévia onde estas competências 
tenham sido desenvolvidas. A compreensão de uma participação 
democrática somente pode ser adquirida gradualmente através da 
prática social; não pode ser ensinada como uma abstracção (1992: 
5). 

 

Em qualquer das arenas sociais em que a criança se encontre, o enfoque de 

qualquer intervenção, seja ela familiar, seja ela institucional, deverá considerar 

que, na ordem social das crianças, os tempos de provisão e protecção são tão 

importantes como os tempos da participação e vice-versa: a ideia da protecção 

participada, ou, se quisermos, da participação para a protecção, será a ideia 

central para que a infância consiga desenvolver ferramentas pessoais e sociais 

indispensáveis, para as interacções e intervenções que lhe são exigidas na 

sociedade de risco (Beck, 1992 e Giddens, 1991). 

 

 

5. Os direitos da criança em Portugal: alguns dados sobre a aplicação da 
CDC em Portugal24. 

 

Portugal, contrariamente ao que tinha acontecido com os dois documentos 

anteriores (Declaração de Genebra de 1923 e Declaração de 1959), foi 

                                                 
24 O I Relatório relativo à aplicação, em Portugal, da Convenção sobre os Direitos da Criança, foi 
apresentado pelo Ministério da Justiça, baseado num trabalho elaborado por um grupo 
constituído por vários representantes do Ministério da Justiça. O II Relatório relativo à aplicação, 
em Portugal, da CDC, foi apresentado pela Comissão Nacional dos Direitos da Criança, que 
entretanto foi extinta, a qual reuniu um grupo de representantes de vários Ministérios (Educação, 
Saúde, Justiça, Solidariedade Social), bem como representantes do terceiro sector, que tinham 
uma intervenção reconhecida publicamente junto da infância, o que permitiu que fosse elaborado 
um retrato muito mais alargado da situação social da infância em Portugal. 
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extremamente rápido na ratificação da CDC25. Durante o processo de ratificação 

foi constituído um grupo de trabalho, onde participavam todos os organismos 

que, de alguma forma, lidavam com as problemáticas contidas na Convenção, o 

qual teve como uma das primeiras funções analisar e avaliar o ordenamento 

jurídico interno, para verificar se haveria ou não compatibilidade entre o mesmo 

e os conteúdos da Convenção. Conforme o descrito no I Relatório relativo à 

aplicação em Portugal da CDC, não houve grande necessidade de se proceder 

a alterações significativas do ordenamento jurídico interno, na medida em que 

havia grande adequabilidade entre os dois documentos. 

Após a Cimeira Mundial da Criança, realizada em Setembro de 1990, em Nova 

York, organizou-se, novamente, um grupo de trabalho composto por 

representantes dos Ministérios da Justiça, Saúde, Educação, Emprego e 

Segurança Social e dos Negócios Estrangeiros e, ainda, elementos de entidades 

não governamentais, mas que desenvolviam acções consideradas relevantes 

para a protecção e promoção dos direitos da criança. Este grupo tinha como 

função primordial implementar a Declaração Mundial sobre a Sobrevivência, a 

Protecção e o Desenvolvimento da Criança, através da adopção de um Plano 

Nacional de Acção26 e permitiu, dada a heterogeneidade da sua composição, 

dar a conhecer em profundidade a realidade nacional, bem como a constituição 

de uma importante rede documental. 

As iniciativas subsequentes, no sentido de atender aos mecanismos de 

implementação e divulgação da CDC em Portugal, foram significativas.  

A criação, através de Despacho da Alta Comissária para as Questões da 

Promoção da Igualdade e da Família, de 30 de Dezembro de 1996, da 

Comissão Nacional dos Direitos da Criança,27 assumiu-se como uma das 

                                                 
 25 A ratificação da Convenção foi feita através da Resolução nº 20/90 da Assembleia da 
República e publicada no Diário da República, nº 211, I Série, de 12/09/1990.  
 
26O Plano Nacional de Acção, apresentado em 1992 e tendo como relator principal Almiro 
Rodrigues, propunha-se atender até ao ano 2000, com a participação do Estado e Sociedade 
Civil, aos seguintes aspectos: saúde, alimentação, nutrição e habitação, papel e condição da 
mulher, família, alfabetização e educação, resposta a crianças em situações difíceis e situações 
de pobreza e finalmente, desenvolver linhas de cooperação com os países africanos de língua 
Portuguesa. 
 
27 Despacho de 13 de Dezembro de 1996 (Diário da República, II Série). 
 



 

 - 50 -

iniciativas mais importantes no sentido de organizar um grupo especializado de 

pessoas, que coordenasse a divulgação da CDC, bem como a sua 

implementação. 

Com uma composição plural de participantes28, a referida comissão pretendia 

dar conta de um conjunto significativo de iniciativas, nomeadamente: 

- Fazer o acompanhamento da aplicação de medidas legislativas, 

administrativas ou de outra natureza relacionado com os domínios abrangidos 

pela CDC;  

- Promover a recolha de informações, estatísticas e estudos nos domínios em 

causa; 

- Divulgar os direitos junto das crianças e dos profissionais que com elas 

trabalham; 

- Elaborar o Relatório sobre a aplicação da CDC em Portugal. 

 

Esta Comissão teve, no entanto, um período de funcionamento bastante breve, 

sendo extinta por ocasião da extinção do Alto Comissariado para as Questões 

da Igualdade e da Família, em 1999.29 

A adaptação dos princípios gerais contidos na CDC à lei interna portuguesa foi 

um processo facilitado, uma vez que esta última, de alguma forma, já os tinha 

contemplado no seu espírito e letra jurídicos. Relativamente ao princípio da não 
discriminação, este encontra-se salvaguardado pelo artº13 da Constituição da 

República Portuguesa, onde é defendido o princípio da igualdade para todos os 

cidadãos. O princípio do interesse superior da criança tem, no nosso sistema 

legislativo, uma larga tradição, na medida em que, já em 1911, com a criação 

dos tribunais de menores, se podia encontrar subjacente e explícito o princípio 

                                                 
28 Os elementos que constituíam a Comissão Nacional dos Direitos da Criança eram os 
representantes dos Ministérios da Justiça, Saúde, Solidariedade e Segurança Social e Educação 
e ainda do Comité Português para a Unicef, do Instituto de Apoio à Criança, da Fundação para o 
Desenvolvimento Comunitário de Alverca, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e da União 
das Misericórdias Portuguesas. 
 
29 Este facto é apontado na avaliação que o comité dos Direitos da Criança faz ao II Relatório 
sobre a Aplicação da CDC em Portugal, de 1998, referindo-se aí como um dos entraves a tal 
aplicação, o facto de não haver uma estratégia nacional para a implementação da CDC, bem 
como a inexistência de uma estrutura de coordenação a nível nacional. 
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do interesse do menor. Todas as medidas legislativas posteriores, 

nomeadamente a Organização Tutelar de Menores, as várias versões do Código 

Civil e da Constituição da República Portuguesa, e mais recentemente os dois 

diplomas que decorreram da reforma de protecção de crianças e jovens: a Lei 

de Protecção de crianças e jovens em perigo e a Lei Tutelar Educativa, 

continuaram a salvaguardar tal princípio.  

Na concretização do mesmo aparecem dimensões como o direito à escolha do 

nome, a todas as questões relacionadas com o poder paternal, seus direitos e 

obrigações, nomeadamente os relacionados com a saúde e educação e, ainda, 

dimensões associadas à qualidade dos serviços e instituições de apoio à 

criança. 

O princípio relacionado com o direito à vida, à sobrevivência e ao 
desenvolvimento está também contemplado na CRP, artº 24. Este direito 

considerado como o primeiro e mais importante de todos os direitos, não pode, 

no nosso país, sofrer qualquer limitação, excepto aquelas relacionadas com a 

interrupção voluntária da gravidez, em casos muito específicos e legalmente 

definidos, mas, mesmo neste âmbito, as controvérsias e divergências continuam 

a assumir dimensões significativas30. 

O direito à sobrevivência e ao desenvolvimento, e mais especificamente, as 

questões ligadas à saúde infantil têm sido alvo de iniciativas que pretendem 

melhorar situações de extrema precariedade, nomeadamente as relacionadas 

com a saúde materna, saúde infantil, assistência no parto e assistência ao 

recém-nascido.  

O princípio relativo ao respeito pelas opiniões das crianças encontra-se 

tenuemente considerado na reforma do Código Civil de 1977, ao substituir-se a 

concepção autoritária de família por uma outra mais solidária, onde se considera 

a criança como um elemento com direito a ser ouvido em assuntos importantes 

da vida familiar e o reconhecimento de autonomia para a organização da sua 

                                                 
30 No momento de redacção deste capítulo, Primavera de 2004) assistia-se em Portugal a um 
inusitado episódio que envolvia o Governo Português e um barco holandês, que ficou conhecido 
publicamente como o barco do aborto, sendo proibido de entrar nas águas sob jurisdição de 
Portugal sob o argumento de atentar contra a ordem e segurança internas. 
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vida, acrescentando uma nova dinâmica, pelo menos legalmente, nas relações 

entre adultos e crianças (artº 1878, do Código Civil31).  

 

 

5.1. A avaliação do Comité dos Direitos da Criança sobre a aplicação 
da CDC em Portugal 

 

A aferição da aplicabilidade da CDC em Portugal já ocorreu em dois momentos: 

em 1995, com a avaliação do envio do primeiro relatório sobre a aplicação da 

CDC em Portugal, relativo ao período entre 1990 e 1994 e, em 2001, com 

avaliação do segundo relatório relativo ao período entre 1995 e 1999. 

Em 1995, o Comité dos Direitos da Criança32 salienta aspectos positivos, que 

têm sobretudo a ver com a tomada de decisões ao nível educativo, mais 

concretamente o aumento orçamental destinado à educação e ampliação da 

rede de Educação Pré-escolar; no respeitante à organização de mecanismos de 

protecção, de salientar a criação de serviços directamente relacionados com a 

problemática dos direitos da criança, a manifestação de intenção do Estado 

Português em aderir à Convenção de Haia sobre protecção de menores e 

cooperação relativamente à Adopção Internacional e, ainda, a futura ratificação 

por parte do Estado Português da Convenção nº 138 da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT). 

Relativamente aos principais assuntos de preocupação, eles englobavam, por 

um lado, as preocupações relacionadas com a ausência de mecanismos de 

divulgação da Convenção para o público em geral e de um mecanismo que 
                                                 
31 Artº 1878.º, nº2, Código Civil (Conteúdo do poder paternal) 
(...) Os filhos devem obediência aos pais; estes, porém, de acordo com a maturidade dos filhos, 
devem ter em conta a sua opinião nos assuntos familiares importantes e reconhecer-lhes 
autonomia na organização da própria vida. 
 
32O Comité das Nações Unidas para os Direitos da Criança, é um organismo composto por 
10 peritos “…de alta autoridade moral e de reconhecida competência no domínio abrangido pela 
presente Convenção. Os membros são eleitos pelos Estados Parte de entre os seus nacionais e 
exercem as suas funções a título pessoal, tendo em consideração a necessidade de assegurar 
uma repartição geográfica equitativa e atendendo aos principais sistemas jurídicos.” (Fonseca, 
1990: 38). Tem para além de outras, a função de analisar os relatórios periódicos que cada 
Estado membro tem que apresentar. 
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assegurasse a recolha e tratamento de dados e indicadores das várias áreas 

que a Convenção cobre, sendo, assim, difícil a coordenação e supervisão das 

políticas e programas relativos aos direitos da criança. Relacionavam-se ainda 

com o facto de não ter sido definida uma política de cooperação internacional, 

na qual fosse dada à criança total prioridade; com o facto de o princípio da não-

discriminação ser um pouco inconsistente, nos domínios da educação e saúde, 

quando se refere às raparigas, crianças deficientes, crianças pertencentes a 

zonas rurais, a grupos ilegalmente imigrados e às crianças não acompanhadas; 

com o facto de não terem sido definidas medidas preventivas e de combate ao 

recurso dos castigos e sevícias corporais, em especial, por parte das famílias; 

com o facto de o direito da criança à informação e à participação nas decisões 

ser ainda muito pouco garantido; com o aumento crescente de “meninos da rua” 

e o facto de não haver grandes informações neste âmbito. Finalmente, o 

Relatório põe em causa a forma como a própria Convenção está a ser aplicada, 

no domínio da administração da justiça de menores.  

Da análise global da avaliação do primeiro Relatório sobre a aplicação da CDC 

em Portugal, ressaltam preocupações que, apesar de não assumirem ainda um 

carácter de prioridade no nosso país, apresentam, no entanto, grandes 

potencialidades de constituir risco para as crianças envolvidas, nomeadamente a 

questão dos maus-tratos.  

A apresentação do II Relatório sobre a Aplicação da CDC em Portugal ao 

Comité dos Direitos da Criança coincidiu com alguma vitalidade da Comissão 

Nacional dos Direitos da Criança, que, na altura, exercia ainda funções e 

dinamizou o encontro de uma diversidade de parceiros sociais, que culminou na 

elaboração de uma caracterização da situação social da infância extremamente 

abrangente.  

A avaliação feita ao 2º Relatório Português33, que decorreu já em Outubro de 

2001, identifica alguns aspectos positivos decorrentes em parte de 

constrangimentos identificados no 1º relatório e que apareceram ultrapassados 

no 2º Relatório, nomeadamente:  

                                                 
33 Tem a referência CRC/C/15/Add.162, 6/11/2001, disponível em http://www.gddc.pt 
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- A reforma do sistema de protecção de crianças e jovens, que permite um 

tratamento separado de crianças e jovens entre os 12 e os 16 anos que estejam 

numa situação de risco34 daqueles envolvidos em actividades criminosas35; 

- A adopção de instrumentos internacionais de direitos humanos relevantes para 

os direitos das crianças, nomeadamente a Convenção de Haia (1993), acerca da 

Protecção de Crianças e Cooperação relativa à Adopção Internacional, a 

Convenção nº138 da OIT (1973), acerca da Idade Mínima de Admissão ao 

Emprego e a Convenção nº182 (1999), acerca da Proibição e Acção Imediata 

para a Eliminação das Piores Formas de Trabalho Infantil. 

 

Da avaliação do relatório decorrem, no entanto, algumas preocupações e 

recomendações que se situam essencialmente em sete pontos: 

A CDC e as Medidas Acerca da Sua Implementação:  

O Comité dos Direitos da Criança alerta para o facto de não haver uma 

estratégia nacional para a implementação da CDC, bem como a inexistência de 

uma estrutura de coordenação ao nível nacional; 

A CDC e os Princípios Gerais: 

Não discriminação – apesar de registar os esforços feitos para enfrentar a 

discriminação das crianças o Comité dos Direitos da Criança alerta para o facto 

de ser necessário desenvolver esforços complementares no que respeita às 

crianças que vivem em situação de pobreza, em especial relativamente às 

crianças de etnia cigana; 

Respeito pelas opiniões e participação da criança – o Comité dos Direitos da 

Criança regista o investimento feito ao nível legislativo, no sentido de assegurar 

que a opinião da criança seja ouvida em processos judiciais e administrativos, 

de acordo com a sua idade e maturidade, exortando o Estado Português a 

continuar o trabalho já desenvolvido; 

Sobrevivência e Desenvolvimento – o Comité dos Direitos da Criança identifica a 

preocupação relativa ao elevado número de crianças que são vítimas de 
                                                 
34 Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo 
 
35 Lei Tutelar Educativa 
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acidentes, nomeadamente de acidentes rodoviários. Recomenda que seja feito 

um investimento em termos legislativos, de regulamentação e de formação, quer 

dos profissionais que lidam com crianças, quer das famílias relativamente a esta 

problemática. 

A CDC e os Direitos Civis e Liberdades: 

O Comité dos Direitos da Criança volta a registar preocupação36 relativamente à 

continuada incidência dos castigos corporais na família e à ausência de medidas 

que tentem evitar a mesma, recomendando que seja adoptada legislação 

proibitiva dos castigos corporais e desenvolva mecanismos de sensibilização 

relativamente a formas mais positivas e não violentas de disciplina, bem como 

que seja criado um sistema de detecção da prática de castigos corporais em 

ambiente familiar. 

A CDC o Ambiente Familiar e os Cuidados Alternativos:  

O Comité dos Direitos da Criança, apesar de registar a existência de um Plano 

Nacional contra a Pobreza e a Exclusão Social e da prioridade que a protecção 

das crianças aí acolhe, refere a urgência de atender aos casos das famílias com 

condições precárias de emprego, de habitação e com altas taxas de alcoolismo 

e, ainda, a necessidade de alargar a rede de educação pré-escolar gratuita 

como resposta essencial para as famílias mais carenciadas. 

Assinala, também, a iniciativa do Estado Português acerca do desenvolvimento 

de mecanismos que permitam aos profissionais que lidam com crianças 

apresentarem queixa relativamente ao abuso ou exploração sexual das 

crianças37, alertando, no entanto, para o facto de ser necessário reforçar a 

vigilância e a recolha de dados sobre o abuso e negligência das crianças e para 

a disponibilização de apoio para as crianças vítimas de abuso. Finalmente, 

ressalta a preocupação relativa ao excessivo número de crianças 

institucionalizadas e pelo facto de a avaliação destas instituições ser 

inadequada, recomendando outras respostas sociais, nomeadamente o 

investimento nas famílias de acolhimento e a avaliação dos contextos de 

acolhimento de crianças. 

                                                 
36 Já o tinha feito na avaliação do relatório de 1994. 
 
37  Lei nº 99/2001 de 25 de Agosto. 
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A CDC e os Cuidados Básicos de Saúde: 

Apesar de identificar a redução da taxa de mortalidade infantil, o Comité dos 

Direitos da Criança aponta a necessidade de se ultrapassar a sua discrepância 

em termos regionais (onde aparecem as regiões autónomas com maiores 

índices de mortalidade infantil) e, ainda, a necessidade de se considerar um 

aumento no investimento público na área da saúde, para atingir as médias dos 

outros países. Identifica, neste ponto, três áreas prioritárias: a situação das 

crianças com deficiência, e a sua limitada integração no sistema educativo; a 

saúde dos adolescentes, nomeadamente o elevado índice de gravidez de 

adolescentes, propondo uma intervenção em termos de educação e de medidas 

de controlo de natalidade; a situação das crianças afectadas pelo VIH/SIDA, 

nomeadamente relacionados com a alta taxa de transmissão mãe-filho e alta 

incidência em termos gerais, propondo campanhas educativas e aumento dos 

cuidados de saúde a nível primário. 

A CDC a Educação, o Lazer e Actividades Culturais 

São aqui identificados alguns dos indicadores educativos, que o Comité 

considera não estarem, ainda, observados, nomeadamente no que respeita ao 

limitado investimento na educação e principalmente na educação pré-escolar, a 

alta taxa de abandono escolar e o número relativamente baixo de crianças que 

seguem para além do 3º ciclo (salientando aqui a discrepância em termos de 

género) e o uso limitado das tecnologias da informação em contexto educativo. 

Relativamente ao lazer, o Comité salienta o fraco apoio financeiro das 

actividades desportivas e o reduzido número de criança a participarem em 

actividades desportivas, recomendando um aumento do investimento nesta 

área. 

A CDC e as Medidas Especiais de Protecção:  

Aqui são identificados cinco grupos alvo: os refugiados, as crianças de rua, o 

abuso de substâncias, a justiça de menores e as minorias. No que diz respeito 

aos primeiros, o Comité estranha a não existência de pedidos de menores a 

requerem asilo e recomenda o desenvolvimento de procedimentos de atribuição 

do estatuto de refugiados a menores. As crianças de rua continuam a ser motivo 

de preocupação devido ao seu elevado número, exortando o Estado a investigar 
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e intervir sobre esta problemática e a assegurar que estas crianças sejam 

informadas e protagonistas no exercício dos seus direitos. Relativamente à 

justiça de menores, o Comité salienta a necessidade de tornar acessível a todos 

os jovens os dispositivos resultantes da reforma da justiça de menores. 

Finalmente, no que diz respeito às minorias, salienta, mais uma vez, a situação 

social das crianças ciganas e o insuficiente acesso que estas têm ao sistema 

educativo, sugerindo o desenvolvimento de medidas nesse sentido. 

Da avaliação que resulta do Comité dos Direitos da Criança acerca da aplicação 

dos direitos da criança em Portugal, podemos considerar que, quer no que 

respeita ao exercício dos direitos básicos de provisão e protecção, quer no que 

respeita ao exercício dos direitos civis e políticos, há, no nosso país, grandes 

desafios por concretizar, para que os direitos das crianças portuguesas possam 

ser exercidos pelos seus detentores de uma forma interdependente, activa, 

significativa e com implicações reais na satisfação das suas necessidades. 

Interessa, ainda, destacar que o desafio será tão mais significativo, quanto mais 

se acentuar o contraste entre as necessidades, ansiedades e perspectivas de 

vida das crianças em situações de risco e as crianças cujo desenvolvimento 

físico e moral não se debata com as contingências advindas das situações de 

risco são incomensuráveis. 

Se à infância em geral se associam características como a dependência e a falta 

de poder, em relação à infância em perigo, atributos como a desvinculação, a 

infelicidade, a marginalidade, entre outros, associados aos anteriores, traduzem 

situações de tal precariedade que deveriam conferir à criança um estatuto 

especial dentro do campo dos direitos. 

Quando isso falha, quando a criança não tem “espaço”, nem condições, no seio 

da família ou da sociedade para ser criança, quando os perigos e contingências 

externas acentuam a sua vulnerabilidade e propensão aos perigos, qual o 

âmbito, qual a natureza das respostas, dos direitos, que poderão dar resposta às 

necessidades destas crianças?  

O aparecimento de organizações internacionais de protecção da criança, 

nomeadamente a UNICEF, A Save the Children, o Comité dos Direitos da 

Criança, entre muitos outros, mas também a nível nacional, como, por exemplo, 
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o Comité Português para a Unicef, a Associação Portuguesa para o Direito dos 

Menores e da Família, as Comissões de Protecção de Crianças e Jovens em 

Perigo, a Comissão Nacional de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo, O 

Instituto de Apoio à Criança, a Confederação Nacional da Acção sobre o 

Trabalho Infantil, entre outras, interessados na salvaguarda, protecção e 

encaminhamento de crianças, vêm demonstrar que existe, pelo menos, a 

sensibilidade e o empenhamento para dar respostas cada vez com maior 

acuidade às necessidades da criança. 

Se, como Sgritta (1997), considerarmos que a infância ocupa, ainda, uma 

posição marginal na agenda política e económica da sociedade, que a sua falta 

de poder reflecte o seu difícil acesso aos recursos económicos e a sua 

inexistente participação política, muito haverá ainda a fazer no domínio das 

mudanças estruturais para dinamizar projectos inovadores que visem 

fundamentalmente esbater o cimentado estatuto de minoria que a infância e os 

direitos que lhe estão associados continuam a assumir. Poderemos, portanto, 

questionar-nos acerca da importância relativa que as sucessivas iniciativas de 

documentos definidores de direitos para a criança, mais ou menos abrangentes, 

quer quantitativa, quer qualitativamente, poderão ter.  

Se não houver um esforço concertado entre as iniciativas legislativas 

inovadoras e a progressiva mudança das representações sociais, dos valores e 

normas através das quais a generalidade dos indivíduos continua a pautar as 

suas condutas, a aplicação e eficácia de tais documentos – que não deixam, no 

entanto, de ter a sua validade – poderá tornar-se extremamente dificultada, 

pondo em causa dimensões fundamentais para o desenvolvimento de crianças, 

que pretendemos que sejam no futuro, cidadãos autónomos, responsáveis e 

activos. 
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6. Os direitos da criança no mundo: as múltiplas faces da situação social 
da infância  

 

As desigualdades sociais não acabaram no momento em que a CDC foi 

ratificada, assistindo-se a uma deterioração da condição infantil, que, 

salvaguardando as posições do mundo científico e de activistas dos direitos, tem 

sido remetida para segundo plano pelos Governantes e pelas medidas das 

políticas internacionais para com as crianças (Sgritta, 1997).  

Para enfatizar a sua perspectiva Sgritta (idem) apresenta algumas conclusões 

resultantes de uma das Assembleias do Conselho da Europa38, subordinada ao 

tema Estratégias Europeias para as Crianças, nas quais se explicitava que a 

salvaguarda dos direitos da criança, bem como o alcance das condições ideais 

contidas na CDC, estão longe ser uma realidade nos países da Europa, na 

medida em que as crianças continuam a ser as primeiras e principais vítimas 

dos conflitos armados, da recessão económica e da pobreza. 

Esta mesma ideia continua a ser defendida no último relatório das Nações 

Unidas sobre a Situação Mundial da Infância, no qual se acrescenta que, em 

termos sociais, no espaço de quase uma década, entre 1990-1999, o 

investimento no grupo social da infância se colocou como uma grande 

promessa, que, afinal, se converteu numa fraca realização (Annan, 2001)39. 

 

 

6.1. Uma perspectiva comparada acerca da situação da infância no 
mundo 

 

Na perspectiva demográfica comparada que a seguir apresentamos, 

destacamos indicadores como a taxa de natalidade, a taxa de fecundidade, a 

taxa de mortalidade infantil, de crescimento da população e esperança de vida. 
                                                 
38 Realizada em 26 de Janeiro de 1996. 
 
39 O último relatório das Nações Unidas sobre a Infância designa-se de We the Children: End-
decade review of the follow-up to the world summit for children e tem a referência – A/s-27/3 –.  
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Quadro 2 – Caracterização Demográfica em 2003 

 

Fonte: UNICEF, Situação Mundial da Infância, 2005 

 

 

As diferenças que nos surgem nesta perspectiva comparada são imensas, logo, 

à partida, pela análise da taxa de natalidade, a qual é cerca de três vezes 

superior nos países menos desenvolvidos (39 ‰) relativamente aos países 

                                                 
As definições que a seguir se apresentam são as utilizadas pela UNICEF na caracterização do 
Estado Mundial da Infância, 2005: 
 
40 Taxa de natalidade – numero anual de nascimentos por mil habitantes 
 
41 Taxa de mortalidade de menores de 5 anos – Probabilidade de morte desde o nascimento até 
à idade de 5 anos, expressa por cada mil nascidos vivos 
 
42 Taxa de mortalidade infantil – probabilidade de morte desde o nascimento até à idade de 1 
ano de idade, expressa por cada mil nascidos vivos. 
 
43 Taxa total de fecundidade – nº de nascimentos por mulher durante o período de procriação, no 
caso em que viva até ao final da sua idade de procriação e tenha filhos nos períodos 
correspondentes a cada grupo etário, de acordo com as taxas de fecundidade prevalecentes 
para cada grupo de idade. 
 
44 Esperança de vida ao nascer – previsão de anos de vida de um recém-nascido de acordo com 
a probabilidade de morte prevalecente no momento de nascimento, numa amostra 
representativa da população 

 
 
 
2003 

 
Países 

Industrializados 

 
Países 

 Em 
Desenvolvimento 

 
Países  
Menos 

Desenvolvidos
 

Taxa de Natalidade40 12 24 39 
Taxa de Mortalidade 
Infantil até aos 5 anos 41 

6 87 155 

Taxa de Mortalidade 
Infantil 42 

5 60 98 

Taxa Total de 
Fecundidade43  

1,7 2,9 5,1 

Taxa de Crescimento 
Populacional anual 

0,6 1,6 2,5 

Esperança de Vida ao 
Nascer44 

78 62 49 
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industrializados (12‰). As diferenças acentuam-se ainda mais, quando 

estabelecemos uma comparação relativamente às taxas de mortalidade infantil, 

onde a taxa de mortalidade infantil até aos 5 anos é aquela que nos apresenta 

uma diferença mais significativa, uma vez que, nos países menos 

desenvolvidos, chega a atingir taxas de 155‰, comparativamente aos países 

industrializados onde a mesma taxa se reduz para 6‰. 

Estes indicadores, quando considerados conjuntamente com os indicadores 

sócio económicos destes países, configuram quadros bastante complexos para 

a qualidade de vida das crianças, uma vez que se associam quadros 

demográficos de forte crescimento a sociedades económica e socialmente 

débeis, com profundos efeitos, por exemplo, no indicador relativo à esperança 

de vida, o qual se apresenta nos países industrializados (78 anos) duplicado, 

relativamente à esperança de vida dos indivíduos dos países menos 

desenvolvidos (49 anos). 

O gráfico seguinte permite-nos uma análise longitudinal da taxa de mortalidade 

infantil. 

Gráfico 1  

 Análise longitudinal da taxa de mortalidade infantil 1960-2003 
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Fonte: Estado Mundial da Infância, 2005, UNICEF 
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Da análise deste gráfico, que nos apresenta a evolução da taxa de mortalidade 

infantil nos últimos quarenta anos, ao nível mundial, podemos concluir que há 

uma tendência geral de decréscimo da mesma, apresentando os países menos 

desenvolvidos um maior esforço nesta tendência de decréscimo, o que continua 

a ser insuficiente para combater taxas tão elevados. No entanto, é de realçar 

que, nos países industrializados, apesar de haver uma taxa de mortalidade 

infantil bastante reduzida, há também taxas de natalidade extremamente baixas, 

o que não permite uma renovação populacional tão expressiva. 

 

 Relativamente aos exemplos dos países em desenvolvimento e menos 

desenvolvidos, sendo contextos onde nascem mais crianças, e constatando-se 

condições sociais e económicas mais débeis, concorrem para a 

consubstanciação duma realidade social brutal para muitos milhões de crianças.  

 

É nestes contextos que se encontram os milhões a quantificar quotidianos de 

miséria e pobreza para as vidas das crianças, como aqueles que são descritos 

no último relatório da UNICEF sobre a Situação Mundial da Infância (2005): 

- Mais de mil milhões de crianças – mais de metade de toda a população infantil 

dos países em desenvolvimento – sofrem, pelo menos, de uma forma de 

privação grave; 

- Mais de 16% dos menores de 5 anos dos países em desenvolvimento sofrem 

de desnutrição grave. Destes 90 milhões de crianças vivem na Ásia Meridional; 

- Cerca de 400 milhões de crianças não têm acesso a água potável; 

- Cerca de 270 milhões de crianças não têm acesso a serviços de saúde; 

- Mais de 640 milhões de crianças dos países em desenvolvimento sofrem 

privações graves em termos de habitação, sendo aquelas que vivem na África 

SubSariana as mais afectadas; 

- Mais de 140 milhões de crianças dos países em desenvolvimento, nunca foram 

à escola; 
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- Mais de 300 milhões de crianças dos países em desenvolvimento carecem de 

informação e não têm acesso à televisão, ao rádio, aos jornais ou ao telefone; 

- Cerca de 2 milhões de crianças, especialmente meninas, são sujeitas a 

exploração sexual na indústria comercial do sexo; 

- Cerca de 90% das mortes relacionadas com conflitos em todo o mundo desde 

1990 foram guerras civis e destas, 80% das vítimas foram mulheres e crianças; 

- A taxa de mortalidade infantil sobe durante as situações de guerra e mantém-

se elevada nos anos seguintes, sendo que, durante os primeiros 5 anos em 

média, esta taxa se mantém cerca de 11% mais elevada do que antes do 

conflito; 

- A utilização das crianças como soldados em conflitos armados é mais visível 

na África e na Ásia, sendo que se notou um aumento desta tendência em países 

como a Libéria, a República Democrática do Congo ou ainda Costa do Marfim; 

- Na década de 90, cerca de 20 milhões de crianças tiveram que abandonar as 

suas habitações em consequência de conflitos e violações dos direitos 

humanos; 

- Todos os dias, aproximadamente 1700 crianças contraem o HIV. Na 

actualidade, estima-se que existam no mundo 2,1 milhões de crianças com 

menos de 15 anos de idade infectadas com HIV. Em 2003 cerca de 630 milhões 

de crianças com menos de 15 anos contraíram o vírus. Calcula-se que em 2010, 

mais de 18 milhões de menores de 18 anos, tenham perdido em África, um ou 

os dois progenitores vitimados pelo HIV/SIDA (Unicef, 2005). 

 

O gráfico seguinte permite-nos uma leitura abreviada daqueles que são, de 

acordo com Gordon (2003), as categorias de privação45 grave mais frequentes 

para as crianças dos países em desenvolvimento: 

 

                                                 
45 O autor estabelece escalas etárias distintas para algumas categorias, nomeadamente: 
- Educação: 7 a 18 anos; 
- Informação: mais de 3 anos 
- Nutrição: menos de 5 anos 
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Gráfico 2 

Privação grave entre crianças dos Países em Desenvolvimento por 
categoria de privação 
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Fonte: Gordon, 2003 

Estes indicadores remetem-nos para quotidianos infantis com alta intensidade 

de privação nos seus direitos de provisão mais básicos, inscrevendo-se nestes 

números anónimos, que retratam realidades sociais dramáticas para muitas 

crianças com rosto, distintas formas de ser criança na segunda modernidade, 

distintos enfoques na valorização e salvaguarda dos seus direitos.  

Recuperando a ideia de interdependência no exercício dos direitos, defende-se 

que a salvaguarda de alguns direitos específicos será um passo decisivo para 

que todos os outros sejam reivindicados e tenham maior expressão nos 

quotidianos das crianças. E um desses exemplos é o direito à educação, que 

apesar de aparecer no gráfico anterior como aquele que, entre as categorias de 

privação, recolhe a menor expressão, é um dos direitos de provisão que maior 

consenso reúne, relativamente à sua importância.  

O acesso à educação é apontado como um dos mais poderosos instrumentos 

para combater a exclusão social, nomeadamente a exclusão social das 

crianças. A plena realização do direito à educação é considerada como um dos 

mais importantes processos de promoção da igualdade de oportunidades dos 

indivíduos, se, através dele, forem rentabilizadas as competências de cada um, 

para que todos possam aceder e participar em termos de igualdade na 

sociedade. No entanto, pode também funcionar com um dos principais factores 



 

 - 65 -

de exclusão social, se não acautelar junto dos grupos sociais mais débeis o 

desenvolvimento de estratégias e ferramentas para que estes grupos se 

consigam integrar na ordem social.  

No caso das crianças, é fundamental considerar o direito à educação como um 

direito de rentabilização das suas competências pessoais e sociais, para que 

elas sejam activas, participativas e possam intervir sustentadamente nos 

processos que lhe dizem respeito, no presente e no futuro. 

Para que tal aconteça, é fundamental, antes de mais, promover medidas no 

sentido de tornar o direito à educação acessível a todos. Na Conferência 

Mundial da Educação para Todos, realizada em 1990 na Tailândia, era referido 

como meta “...dar respostas educativas significativas a cerca de 100 milhões de 

crianças e aproximadamente um bilião de adultos...” (Annan, 2001: 71). 

Passada uma década, é mencionado no último Relatório das Nações Unidas 

sobre a Infância que, entre 1990-2000, houve um aumento da frequência da 

escola básica em todas as regiões do mundo. 

 

Gráfico 3 

Crianças em idade de frequência da escola do 1º ciclo, que não estão na 
escola, em 1998 
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Fonte: UNICEF/UNESCO 
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De acordo com o gráfico anterior podemos verificar que, em 1998, havia a nível 

global, duas regiões onde a expressão das crianças com idade de frequência da 

escola do 1º ciclo46 que não estavam na escola, era mais significativa, 

respectivamente, a África Sub-Sariana e a Ásia do Sul, onde cerca de 39% e 

38% das crianças não frequentam a escola. De acordo com o Relatório das 

Nações Unidas sobre a infância, mais de 40 milhões de crianças da África Sub-

Sariana não estão na escola, havendo ainda, nesta região, grandes 

disparidades, se atendermos a indicadores de género ou localização 

urbano/rural. Uma diferença extremamente expressiva, comparativamente com 

todas as outras regiões do globo, cujos índices variam entre os 2% e os 8%. 

De acordo com os dados de 2002, continuavam a verificar-se diferenças 

imensas entre a percentagem de crianças que estão na escola nos países 

desenvolvidos e nos países menos desenvolvidos: nos primeiros esta taxa ronda 

os 97%, nos segundos a mesma taxa desce para menos de metade, ou seja, 

somente (43%) da população infantil frequenta a escola. 

 

Quadro 3 

Frequência escolar a nível mundial em 2002 

 

 Frequência escolar 

  
Países industrializados 97 
Países em desenvolvimento 80 
Países menos desenvolvidos 43 

 
Mundo 81 

                          Fonte: Unicef, Estado Mundial da Infância, 2004 

 

Esta análise estrutural remete-nos, mais uma vez, para quadros profundamente 

distintos dentro da categoria social da infância. Continuamos a verificar que nos 

contextos onde a pobreza é um indicador social poderoso e determinante, 

também o acesso à educação continua a ser muito pouco expressivo entre as 

                                                 
46 A designação do documento original é a de “Primary education”. 
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crianças, consolidando, desta forma, quotidianos infantis ausentes da escola, 

sem possibilidade de acederem a recursos e conhecimentos que lhes permitam 

desenvolver formas de intervenção perante as desigualdades que as vitimizam. 

Outros indicadores sociais concorrem também para a consubstanciação desta 

diversidade de vivências na infância, que registam formas precocemente 

adultizadas nos contextos mais débeis em termos sociais e económicos, 

nomeadamente os relativos às relações das crianças com a justiça47.  

Esta relação começou a adquirir alguma visibilidade enquanto fenómeno social, 

por volta do século XIX, aparecendo inicialmente como modelo penitenciário 

(Sudan, 1997), característico da primeira metade do século XIX, ao qual estava 

subjacente uma dimensão da criança como culpada, e uma conceptualização 

como adulto em miniatura, sendo as crianças submetidas às mesmas regras e 

penas dos adultos. A partir da segunda metade do século XIX, começa a 

afirmar-se um outro modelo de responsabilidade penal das crianças, um modelo 

de protecção, ao qual estava subjacente uma dimensão da criança como vítima. 

A partir daqui, pressupõe-se que a criança ou jovem serão cada vez menos 

encarados como culpadas/os, que é preciso punir e cada vez mais como 

estando em perigo, como vítima, sendo fundamental protegê-lo, quer da sua 

família, quer do contexto em que ele vive.  

Apesar deste investimento na conceptualização da (ir)responsabilidade penal 

das crianças, na promoção de uma imagem social da infância devedora de 

protecção e não de precoce condenação, a imagem da criança que se continua 

a afirmar, nesta segunda modernidade, na sua relação com a justiça é uma 

imagem de infância precocemente homuncalizada relativamente à prestação de 

contas com a justiça. 
                                                 
47 As Nações Unidas defiram em 1985, as Regras de Beijing, um documento que define um 
conjunto de regras mínimas de administração da justiça de menores, que contém os seguintes 
princípios: 

 “1. Subsidariedade da acção da justiça penal e a prioridade das “medidas positivas” bem como 
dos procedimentos extra-judiciais; 

2. A especialização e a profissionalização da justiça de menores; 

3. A proporcionalidade das suas intervenções e decisões; 

4. A garantia, para os menores, dos direitos fundamentais de defesa em justiça.” (Regras 
Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância e da Juventude. 
Regras de Beijing; Resolução 40/33 da Assembleia Geral, de 29 de Novembro de 1985  
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Os dados inscritos no quadro seguinte merecem-nos alguma reflexão, no 

sentido de tentar desocultar as heterogéneas faces da infância e juventude à 

escala global.  

Que relação se pode estabelecer entre as realidades sociais de crianças de 7 

anos de idade que são penalmente responsáveis num contexto de outras que 

somente dão conta de tal responsabilidade aos 18 anos de idade? 

Quadro 4 
A relação/responsabilidade das crianças com a justiça  

 
Idade 

 
Países 

 
7 Anos Austrália (Tasmânia); Bangladesh; Barbados; Chipre; Ghana; Jordânia; 

Irlanda; Koweit; Líbano; Namíbia; Nigéria; Paquistão; Sudão; Síria; 
Tailândia; Tinidad e Tobago; Zimbabwe 
 

8 Anos Austrália (ACT); Reino Unido (Escócia); Sri Lanka. 
 

9 Anos 
 

10 Anos 
 
 

12 Anos 

Etiópia; Filipinas; Iraque. 
 
Austrália (a maioria dos estados); Ilhas Fiji; Nepal; Nicarágua; Nova 
Zelândia; Reino Unido (à excepção da Escócia); Serra Leoa. 
 
Canadá; Honduras; Jamaica; Marrocos; República da Coreia; Uganda. 
 

9 Anos 
 

10 Anos 
 
 

12 Anos 

Etiópia; Filipinas; Iraque. 
 
Austrália (a maioria dos estados); Ilhas Fiji; Nepal; Nicarágua; Nova 
Zelândia; Reino Unido (à excepção da Escócia); Serra Leoa. 
 
Canadá; Honduras; Jamaica; Marrocos; República da Coreia; Uganda. 
 

13 Anos Argélia; Burkina Faso: Chade; França; Guiné; Madagáscar; Polónia; 
Senegal; Togo. 
 

14 Anos Alemanha; Bulgária; Croácia; China; Eslovénia; Federação Russa; 
Hungria; Itália; Japão; Jugoslávia; Líbia; Paraguai; Ruanda; Roménia; 
Vietname; Yémen. 
 

15 Anos 
 

Dinamarca; Egipto; Finlândia; Ilhas Maldivas; Islândia; Noruega; Peru; 
República Checa; Sudão; Suécia. 
 

16 Anos Argentina; Azerbeijão; Bielorrússia; Bolívia; Chile; Cuba; Espanha; 
Indonésia; Mongólia; Portugal; São Salvador; Ucrânia. 
 

18 Anos Bélgica; Brasil, Colômbia; Costa Rica; Equador; Guatemala; México; 
Panamá; Peru; Urugua 

Adaptado de: 

 http://www.unicef-icdc.org/publications/pdf/digest3s.pdf 
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As significativas diferenças de compreensão e interpretação do mundo que se 

situam no intervalo etário 7-18 anos, desafia qualquer tentativa de considerar a 

realidade da infância e juventude, de uma forma homogénea. Como pode 

verificar-se pelo quadro anterior, a idade mínima que se pode encontrar para 

responder penalmente pelos seus actos é de 7 anos: cerca de 18 países 

continuam a considerar que, a partir dessa idade, as crianças poderão ser 

penalmente responsabilizadas pelos seus actos. Com poucas excepções, o 

grupo de países que compõem esta amostra de responsabilidade penal a partir 

dos sete anos de idade é constituído por aqueles que continuam a ser 

apontados como contextos de profunda exploração da mão-de-obra das 

crianças, principalmente as relativas às piores formas de exploração infantil. Os 

14 e os 15 anos são as faixas etárias adoptadas por um grupo mais significativo 

de países europeus, como as idades mais adequadas para responsabilizarem 

penalmente as suas crianças e jovens. No entanto, há países que continuam a 

defender uma responsabilização penal mais tardia, ou até aos 16 anos (como é 

o caso de Portugal), ou ainda, até aos 18 anos de idade, como é o caso da 

Bélgica e de um significativo número de países Latino-Americanos.  

As motivações que estão na base da definição destes limites etários, 

identificados dentro da realidade social de cada um destes países, poderá 

encontrar justificações localmente consideradas mais adequadas à sua 

realidade nacional, mas não deixam de conferir uma extrema diversidade, à 

forma como as crianças lidam com a realidade social que as rodeia e como 

constroem a sua própria identidade social, o que, mais uma vez, contribui para a 

sistematização da ideia de infância como uma realidade múltipla, diversa e 

plural. 

 

6.2. A face oculta da pobreza e exclusão social infantil nos países 
centrais 

 

 
Outro aspecto concerne à análise da expressão que a pobreza e exclusão 

infantil assumem dentro dos países centrais e da dificuldade em as tornar 

visíveis. 
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De uma forma geral, poderíamos pensar que a situação social da infância e a 

qualidade de vida que lhe está associada se encontra perfeitamente identificada 

em termos de contexto, ou seja, ser criança num país desenvolvido significaria 

ter respostas sociais adequadas e, pelo contrário, ser criança em países em 

desenvolvimento ou menos desenvolvidos, significaria, por seu turno, confrontar-

se com muitas adversidades, respostas insuficientes ou inexistentes para a 

satisfação das necessidades mais básicas. No entanto, esta não é a realidade 

social da infância, e, considerando que o grupo social da infância não é, de 

alguma forma, um grupo homogéneo, nem mesmo em contextos restritos, as 

diferenças que se podem encontrar na análise das condições de vida das 

crianças, não encontram expressão nas caracterizações feitas a nível global. 

 

De outra forma, como poderíamos explicar os 47 milhões de crianças, que, nos 

países da OCDE, vivem abaixo do mínimo vital dos seus países? 

 

Várias investigações (Ross et al., 1996; Ringen e Halpin, 1997; Ruxton, 1996, 

2002) têm vindo a demonstrar que a condição da infância tem vindo 

progressivamente a piorar, sendo a pobreza muito mais sentida para este grupo 

do que para outros grupos etários, sendo a pobreza infantil crescente entre as 

crianças europeias, continuando, também, a verificar-se uma grande variação, 

entre países, das taxas de crianças que vivem abaixo do mínimo vital nacional48, 

com oscilações entre os 3,9 e os 20,1%. 

 

 

 

                                                 
48 Os países nórdicos são indiscutivelmente os exemplos mais positivos de combate à pobreza 
infantil, conseguindo, nos últimos 20 anos, mantê-la abaixo dos 5%. As explicações para este 
fenómeno são avançadas no estudo da UNICEF (2005) “Pobreza infantil en los países ricos”, 
onde é referida a importância que assumem para esta realidade as políticas de apoio à família. 
A generalidade dos países nórdicos, legislou no sentido de criar licenças prolongadas de 
cuidados aos filhos, que permitam que um dos progenitores se ocupe dos filhos até estes 
atingirem 3 anos de idade, sem perderem os seus postos de trabalho. 
(No caso da Noruega, por exemplo, os pais podem usufruir de uma licença de maternidade até 
42 semanas, usufruindo da totalidade do seu vencimento, e até 52 semanas, recebendo cerca 
de 80% do mesmo). 
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Gráfico 4 

Crianças que vivem abaixo do mínimo vital nacional 
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Fonte: UNICEF (2005) (Adaptado) 
 

Neste quadro, apresentado no último relatório da Unicef acerca da pobreza 

infantil nos países da OCDE, podemos encontrar uma grande diversidade em 

termos de indicadores relativos à taxa de crianças que vive abaixo do mínimo 

vital nacional. É o caso da Itália que aparece como o país com uma maior taxa 

de crianças que vivem abaixo do mínimo vital nacional (16,6%), valor bastante 

distinto do país europeu que, nesta análise, apresenta uma realidade social mais 

favorável às crianças – a Dinamarca –, ao apresentar uma taxa de crianças que 

vivem abaixo do mínimo vital nacional de 2,4%. 

No mesmo relatório apresentam-se outros indicadores que sustentam a ideia de 

que a crise contemporânea da infância encerra em si mesma uma significativa 

variedade de expressões que quase que invariavelmente se interligam e 

entrecruzam num mesmo fenómeno base – o fenómeno da pobreza infantil: 

- Ao longo da última década a proporção de crianças que vivem na pobreza 

aumentou em 17 dos 24 países da OCDE; 
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- A Noruega é descrita no relatório como o único país em que a taxa de pobreza 

infantil é muito baixa e continua a decrescer; 

- Um elevado investimento do Estado em medidas de apoio social à família está 

claramente associado com baixas taxas de pobreza infantil; 

- Os governos dos países com os níveis mais baixos de pobreza infantil 

reduziram o “mercado” da pobreza em 80% ou mais; os governos dos países 

com os níveis mais altos de pobreza infantil reduziram o “mercado” da pobreza 

em cerca de 10% 

- Não há uma relação fixa entre níveis de apoio governamental e níveis de 

pobreza infantil. Muitos países da OCDE parecem ter potencial para reduzir a 

pobreza infantil abaixo dos 10% sem um aumento significativo nas despesas 

sociais. 

Concordamos, portanto, com Sgritta quando refere que “...quanto mais desigual 

for a distribuição da riqueza, maior será a diferença do rendimento entre as 

famílias e maior será a pobreza das crianças relativamente a outros grupos 

populacionais “ (1997: 390). Tal panorama é agravado pelo desinteresse que 

tem caracterizado a acção do Estado no sentido de apoiar e compensar os 

custos e as dificuldades que se colocam às famílias que têm crianças, sendo tal 

problema proporcionalmente agravado pelo aumento do número de crianças por 

família. A condição social da infância está, assim, estritamente ligada à 

distribuição política e social dos recursos, posições e oportunidades das famílias 

a que pertencem (idem). 

A propósito, Portugal é um dos países da OCDE com mais elevado índice de 

crianças que vivem abaixo do mínimo vital nacional, com uma taxa de15,6%, 

considerando nós que as expressões mais marcantes deste índice se revêem no 

significativo número de crianças em situação de institucionalização, de crianças 

que abandonam precocemente a escola e ainda do significativo número de 

crianças exploradas economicamente. 

De acordo com um relatório apresentado pela FUNCOE (Fundação Cooperação 

e Educação) (1998), os interesses de cerca de 90 milhões de crianças que 

vivem na União Europeia continuam a ser preteridos relativamente às grandes 
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questões macro-económicas, permanecendo, assim, os seus problemas 

ocultados, em grande parte devido à impossibilidade de fazer ouvir a sua voz.  

Estas taxas de pobreza infantil assumem ainda maior significado, se 

considerarmos os dados avançados por algumas investigações, nomeadamente 

Silva e outros (1990), que sustentam que a pobreza tende a ciclicamente se 

reproduzir e se alimentar. 

A face da pobreza infantil é também composta por uma outra variável, cada vez 

mais presente nos contextos de vida e de família das crianças, que é a mudança 

da instituição familiar. Nas últimas décadas, temos vindo a assistir a uma 

profunda mudança relativamente a alguns dos indicadores ilustrativos desta 

realidade. 

Assim, indicadores como a acentuada quebra da taxa de nupcialidade, ou o 

aumento crescente do número de divórcios ou, ainda, o aumento de crianças 

nascidas fora do casamento, levaram a que um número cada vez maior de 

crianças nasça e cresça em contextos distantes do modelo tradicional da família 

nuclear onde estavam presentes o pai, a mãe e os filhos. As novas formas de 

organização familiar estão cada vez mais presentes nos retratos familiares da 

segunda modernidade.  

Mas são também algumas destas novas formas de organização familiar, 

nomeadamente o crescente número de famílias monoparentais, que contribui 

para uma maior expressão de situações de pobreza infantil, tal como se pode 

observar no quadro seguinte. 
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Quadro 5 
A Expressão da Pobreza de Acordo com o Núcleo Familiar 

 
Taxa de pobreza49 das crianças  

pertencentes a:  
 Proporção de 

criança que 
vivem com um 

só dos pais Famílias com um 
só dos pais 

Outras famílias 

Turquia 0,7 29,2 19,6 
Espanha 2,3 31,6 11,8 
Itália  2,8 22,2 20,4 
Grécia  3,7 24,9 11,8 
Polónia   5,6 19,9 15,1 
Luxemburgo 5,9 30,4 2,9 
Holanda  7,4 23,6 6,5 
França  7,7 26,1 6,4 
Irlanda  8,0 46,4 14,2 
Bélgica  8,2 13,5 3,6 
Alemanha  9,8 51,2 6,2 
Finlândia   11,8 7,1 3,9 
Noruega  15,0 13,1 2,2 
Dinamarca  15,2 13,8 3,6 

Fonte: UNICEF (2000) (Adaptado) 

 
Um dado constante para todos os países permite-nos afirmar que as taxas mais 

elevadas de pobreza infantil se situam sempre nos casos de crianças a viverem 

em famílias onde está presente um só dos pais. Resulta também da análise 

deste quadro que são as crianças dos países nórdicos (Noruega, Finlândia e 

Dinamarca), que vivem mais frequentemente em famílias onde está presente um 

só dos pais, mas, apesar disso, são também elas que são menos vitimizadas por 

esta realidade. Parece, então, poder dizer-se que as crianças nestes países têm 

possibilidades de melhores condições de vida, mesmo quando vivem em 

famílias monoparentais, situação bastante diferente daquela com que se 

confrontam as crianças de países como a Alemanha, onde viver com um só dos 

pais acarreta maiores probabilidade de riscos de pobreza: cerca de metade das 

crianças alemãs, que vivem somente com um dos pais, vivem em situação de 

pobreza. Ou então ainda, a situação das crianças italianas, que são, entre este 

grupo, as crianças que maiores riscos de pobreza correm, quando estão 
                                                 
49 Na fonte original destes dados “Tabla Classificatória de ninos pobres en las naciones ricas”, 
UNICEF, Innocenti, 2000, considera-se situação de pobreza, a situação das famílias que 
auferem menos de 50% do salário mínimo nacional. 



 

 - 75 -

integradas noutros tipos de famílias (cerca de 20,4% delas vivem em situação de 

pobreza, comparativamente com as crianças norueguesas: somente 2,2%). 

Continuam, assim, a perpetuar-se situações de desigualdade e discriminação 

das crianças no seio da sociedade global e a resistir-se ao reconhecimento da 

criança como cidadão. No contexto da EU, as condições sociais e económicas 

que marcam os quotidianos infantis continuam a ser heterogéneas, sendo 

possível identificar, também, distintas intensidades na resposta e salvaguarda 

dos direitos básicos de provisão das crianças, em termos de contexto: as 

crianças dos países da Europa do Norte são aquelas cujos direitos de provisão 

encontram uma maior expressão nos quotidianos infantis, contrariamente ao que 

acontece nos países da Europa do Sul, que se apresentam como os contextos 

mais débeis na salvaguarda dos mesmos. 

 
Gráfico 5 

Jovens que abandonaram precocemente a escola nos países centrais 
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Fonte: http://www.worldbank.org/data/databytopic/childhood.html 

 

Sintoma ou sintomático da pobreza infantil, o abandono precoce da escola é, 

sem dúvida, um factor que poderá contribuir para o agravamento da situação 

social das crianças e dos jovens, para o comprometimento do seu presente e do 
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seu futuro, uma vez que é quase inevitável a associação entre quadros de 

baixas habilitações literárias, baixas qualificações profissionais, baixos 

rendimento e, por conseguinte, para o agravar de situações precárias ao nível 

social e económico. O gráfico anterior permite-nos caracterizar, ao nível 

europeu, a situação do abandono precoce da escola, onde se destaca de uma 

forma bastante expressiva o caso português, com uma taxa de abandono 

escolar de 41,1%, cerca de sete vezes superior à taxa mais baixa, verificada, 

também, ao nível europeu, com o exemplo da Polónia a registar uma taxa de 

6,3%. 

São indicadores como os que apresentamos, ou seja, a pertença a famílias com 

situações económicas e sociais débeis que conduzem, em grande parte dos 

casos, à falta de respostas básicas de provisão e protecção das crianças, as 

quais ajudam a alicerçar situações de exclusão social prolongada na infância. 

A exclusão social é normalmente entendida como a incapacidade para participar 

efectivamente na vida económica, social e cultural, bem como uma alienação e 

distância relativamente à participação na sociedade (Duffy, 1995; Room,1995) 

compreende o conceito, também, através da consideração de uma linguagem 

orientada para os direitos, ao falar de exclusão social como a negação ou a não 

realização de direitos sociais, políticos e civis, sustentando a ideia de que a 

sociedade deve assegurar a participação e integração de todos os seus 

membros. 

 

Mas de que falamos quando falamos de exclusão social na infância? 

 

Alguns autores têm explorado este conceito, considerando-o em estreita relação 

com a exclusão familiar, nomeadamente Kamerman (2003: 15), ao defender que 

“Apesar de ser possível compensar as crianças de pais excluídos, muitas destas 

crianças são afectadas negativamente quando os seus pais são excluídos e 

algumas sofrem o impacto directamente quando experienciam elas mesmas a 

exclusão ”.  
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Por seu lado Klasen (2001), refere que quando falamos de exclusão social na 

infância é necessário considerar que, sendo as crianças cidadãos a quem são 

atribuídos serviços e também competências no seu próprio direito, qualquer 

omissão no reconhecimento dos mesmos se apresenta como uma marca de 

exclusão social.  

De acordo com o mesmo autor, existem três razões instrumentais para 

considerar a exclusão social na infância: 

- As crianças socialmente excluídas poderão crescer no sentido de se tornarem 

adultos excluídos, representando, assim, o investimento no combate à exclusão 

social infantil, um mecanismo de combate à exclusão social dos adultos; 

- As crianças excluídas poderão, assim, ver comprometidas as possibilidades de 

desenvolvimento das suas potencialidades, o que poderá ter implicações 

negativas societais mais abrangentes, como, por exemplo, as relacionadas com 

os índices de crime, violência; 

- Considerando que a exclusão social é transmitida intergeracionalmente, tal 

poderá contribuir para a criação de profundas divisões dentro da sociedade. 

 

Parece-nos que Klasen (1998) nos apresenta uma noção de cidadania futuro-

orientada, apontando-se para o futuro as consequências da exclusão social na 

infância, omitindo a importância de a considerar no presente, nos efeitos que ela 

acarreta na (des)organização dos quotidianos infantis. Consideramos que uma 

conceptualização da exclusão social da infância terá necessariamente de 

considerar o presente, porque, afinal, é aí que a infância acontece, de considerar 

a acção das crianças na organização das suas ordens sociais, os mecanismos 

de valorização, rentabilização e aplicação das competências pessoais e sociais 

das crianças para a organização e resolução dos conflitos, dos problemas com 

que se confrontam.  

Um conceito de exclusão social associada à infância deverá também permitir 

explorar a identidade, o discurso e participação da criança, reconhecendo e 

criticando as estratificações de poder nas relações entre adultos e crianças, em 

vez de o limitar a uma relação dependente da situação de exclusão da família. A 

exclusão social das crianças decorre, também, das limitações arbitrárias com 
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que as crianças são confrontadas nas suas oportunidades de participação na 

sociedade (Hertzman, 2002). 

Se as noções de exclusão social, em geral, nos enviam para quadros de falta de 

participação e integração dos indivíduos na sociedade em que vivem, não será a 

melhor aposta para a combater a valorização das competências de participação 

dos mesmos?  

As crianças, pelo simples facto de serem crianças, são estrutural e 

institucionalmente excluídas, estão afastadas das esferas adultas do poder e da 

influência, apesar de serem membros da comunidade, não são consideradas 

cidadãos plenos, relativamente ao exercício dos seus direitos legais e políticos e 

os seus direitos sociais só chegam até elas, indirectamente, através dos adultos 

que as tutelam. 

Podemos, então, afirmar que as crianças são, desta forma, duplamente 

excluídas. Por um lado, a sua exclusão pode advir da situação de exclusão em 

que as suas famílias vivem (Klasen, 2001), sendo inegável o facto de que 

aquelas crianças que vivem em situação de pobreza têm mais comprometida a 

sua integração cívica, económica e social; mas, por outro lado, a exclusão social 

infantil decorre também da situação de dependência e tutela em que vivem, sem 

qualquer poder para poderem exercer os seus direitos.  

Para além do mais, a exclusão social entendida numa acepção adulta, enquanto 

exclusão de direitos na sociedade dominante, não contempla os registos que 

muitas crianças incluem no conceito, integrando, por vezes, um outro tipo de 

exclusão: a exclusão da ordem social das crianças, quando as crianças não 

encontram espaços positivos para interagir, para intervir, para ter uma 

participação activa, aceite e integrada com todos os outros membros-crianças, 

sendo rejeitadas e afastadas, impedidas de integrarem a ordem social das 

crianças de uma forma plena.  

A propósito, Ferreira, explica, no âmbito de um estudo etnográfico realizado com 

crianças em Jardim-de-Infância, a indispensabilidade de considerar os registos 

de exclusão social, nas interacções que as crianças estabelecem com os seus 

pares uma vez que “A atenção ao (...) quem faz o quê perante quem, como e a 

sua sistematicidade, torna-se um elemento fulcral para não esquecer que as 



 

 - 79 -

diferenças percebidas se podem constituir em desigualdades sociais” (Ferreira, 

2004:112).  

Parece-nos essencial que, na análise da exclusão social na infância, se atenda 

também, para além dos indicadores estruturais a que temos vindo a fazer 

referência, a registos recuperados da acção e interacção das crianças, que dão 

conta das complexidades que muitas vezes não são visíveis nas análises 

estruturais alargadas, tanto mais, que, como continua a referir Ferreira,  

 

“...os usos estratégicos do(s) poder(es) de cada um, muitas vezes 
contraditórios com os laços de dependência formalmente 
estabelecidos entre as variáveis estruturais – sexo, idade, 
pertença a um grupo social com uma dada posição social – que se 
tornam relevantes para compreender que o estatuto de dominado 
se pode revelar como não sinónimo de docilidade ou passividade 
e que as relações de poder não são fixas ou imutáveis.”  
(2004:113) 

 

Decorre daqui a importância de considerar a análise da voz e acção das 

crianças para a compreensão das complexidades que trespassam a noção de 

exclusão social na infância, que desafiam, por vezes, os enquadramentos e as 

formatações analíticas resultantes da análise da exclusão social em geral. 

Neste sentido, é imprescindível considerar a participação das crianças no 

trabalho de desocultação e de caracterização da situação de exclusão social da 

infância. Apresentamos, a propósito, uma investigação realizada no Reino Unido 

(Willow, 1997), com grupos de discussão de cerca de 100 crianças, com idades 

compreendias entre os 5 e 16 anos de idade, vivendo em zonas com elevadas 

taxas de pobreza e exclusão social, através da qual se pretendia saber como é 

que a pobreza afectava as suas vidas e o que poderia ser feito para erradicar a 

pobreza infantil.  

As representações sociais destas crianças acerca do fenómeno da pobreza e da 

exclusão social apontou as seguintes ideias: 

- As limitações que a pobreza tem para a satisfação das necessidades básicas 

das crianças, sendo identificadas as seguintes situações: crianças que referem 

que se não tiverem dinheiro podem acabar o dia esfomeadas; crianças que 
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roubam comida de lojas alimentares ou, então, comem alimentos fora de prazo; 

crianças que dormem em camas desconfortáveis; crianças que usam roupas 

pequenas demais para elas; crianças que tentaram cometer suicídio devido às 

pressões advindas da sua condição de pobres. 

- As limitações da pobreza nas oportunidades educativas são também 

identificadas pelas crianças ao descreverem a exclusão de crianças pobres dos 

passeios escolares e de outro tipo de actividades extra-escolares; ou, ainda, 

aspectos relacionados com as refeições escolares, identificando as crianças 

casos de colegas que não têm acesso a uma refeição ao meio do dia; ou de 

outras que são estigmatizadas na escola por usarem roupas fora de moda ou 

sujas. 

- A estreita ligação da pobreza com as limitadas oportunidades de lazer e 

oportunidades de brincar é apontada pelas crianças como um factor 

extremamente importante para a ocorrência de delinquência juvenil. 

- Finalmente, é possível ilustrar com as narrativas que as crianças produzem 

acerca das famílias, discursos sonhadores acerca dos desafios que enfrentam 

os pais com baixos rendimentos, considerando que estes têm um papel principal 

na realização dos seus sonhos e aspirações, não deixando, no entanto, de 

referir que os conflitos familiares podem acontecer devido à escassez de 

recursos económicos e não devido à falta de competências dos seus pais. 

 

 

6.3. Algumas faces da situação social da infância em Portugal 

 

A categoria social da infância tem, em Portugal, uma história distinta da dos 

países com quem partilha uma geografia e uma história semelhantes. Se é 

verdade que Portugal se pode orgulhar de uma tradição secular na produção 

legislativa para a infância (recordemo-nos, por exemplo, do pioneirismo da Lei 

de Protecção à Infância, de 1911, que, influenciada pelo movimento humanista e 

liberal do início do século XX, invocava o ‘interesse superior da criança’ para a 

intervenção junto de crianças em situação de risco), podemos dizer que, neste 

caso a tradição já não é o que era, ou seja, o pioneirismo de que nos 
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orgulhávamos no início do século XX pode ser substituído por um pessimismo 

moderado neste início de outro século. Se é verdade que fomos um dos 

primeiros países a ratificar a CDC, também é indesmentível o peso que os 

aspectos negativos identificados pelo Comité dos Direitos da Criança têm na 

avaliação que faz da implementação dos princípios da CDC na nossa lei interna 

e na sua aplicação prática; por outro lado, apesar de continuarmos a produzir 

abundante legislação, continua a ser escassa a sua aplicabilidade e, 

consequentemente, os efeitos positivos para a qualidade de vida das crianças. 

Portugal é um dos países europeus que mais tardiamente conseguiu 

desenvolver respostas efectivas em termos de educação e saúde das crianças, 

tendo feito um percurso lento, quer na diminuição da taxa de mortalidade infantil, 

quer na organização de respostas sócio-educativas para as crianças até aos 6 

anos de idade.  

Sistematicamente, ao longo de décadas, foram mais os silêncios e ausências da 

reivindicação e sustentação social e política das crianças como grupo social com 

direitos, do que a sua afirmação, sendo difícil encontrar na sociedade 

portuguesa, das últimas décadas, uma imagem consistente de infância com 

visibilidade social e política e detentora de direitos. Sebastião refere, a propósito, 

que “...a década de 70 constitui um período chave de estruturação das 

tendências de mudança que hoje podemos identificar no campo da infância, 

umas como efeito de transformações genéricas na estrutura da própria 

sociedade portuguesa, outras de medidas políticas específicas para a infância” 

(2000: 115). 

Propomo-nos, de seguida, apresentar um quadro configurador de alguns direitos 

sociais das crianças portuguesas, atendendo a alguns indicadores demográficos 

e sociais e ainda a algumas respostas sociais e educativas que lhe são 

destinadas.  

A população infantil em Portugal é, de acordo com o Census de 2001, de um 

milhão e seiscentas mil crianças, o que representa comparativamente com os 

dados de há duas décadas atrás (dois milhões e quinhentas mil crianças), uma 

significativa diminuição.  
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De acordo com Almeida e André (2003: 8) estes são resultados “...obviamente 

colados à dinâmica da fecundidade: queda abrupta nos anos 80, com o acesso 

generalizado à contracepção médica e eficaz, a difusão de novos valores sobre 

o casal e a família, o corpo, a sexualidade e a identidade de género, a 

emergência da representação moderna da criança e da infância.”   

 

Gráfico 6 

 Fonte: Almeida e André (2003) 

 

Da análise comparativa em termos de regiões, resultam quadros distintos em 

termos de variação da população infantil nestas duas décadas. Assim, sendo a 

região do Norte a mais representativa em termos de população infantil, é 

também uma das que regista maior queda na década entre 1981 e 1991, 

mantendo-se, no entanto, na década seguinte, mais estável em termos de 

decréscimo relativamente às restantes. Em contraste, a região do Alentejo, 

sendo a região com menor representatividade da população infantil, foi também 

aquela que maior decréscimo registou nas últimas duas décadas, tendo 

assistido a uma diminuição de cerca de 20,95% entre 1981 e 1991, e, entre 

1991 e 2001, aquela que conjuntamente com a RA Madeira, continuou a registar 

uma maior queda (24,17% e 24,36%, respectivamente). 
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Gráfico 7 
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Fonte: Almeida e André (2003) 

 

 

Segue-se, agora, uma análise da situação comparativa em termos de regiões, 

considerando indicadores de crescimento efectivo da população, natalidade, 

mortalidade e mortalidade infantil. 

Quadro 6  

A infância em Portugal de acordo com os indicadores de natalidade e 
mortalidade infantil  

 Taxa de 
crescimento 
efectivo da 
população 

 

Taxa de 
natalidade 

Taxa de 
mortalidade 

infantil 

Portugal 0,7 10,9 5,0 
 

Região Norte 0,5 11,4 5,9 
Região Centro 0,8 9,4 3,8 
Lisboa e Vale do Tejo 0,9 11,4 4,3 
Alentejo 0,1 8,4 3,6 
Algarve 2,7 10,6 4,3 
Açores -0,2 13,2 5,1 
Madeira 0,3 12,9 8,2 

Fonte: INE, Censos 2001 
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Os indicadores nacionais dizem-nos que continua a haver diferenças 

significativas na representatividade da população infantil em Portugal. É nas 

Regiões Autónomas que se encontram os valores mais elevados nos 

indicadores de natalidade e mortalidade, mas de uma forma desigual. É na 

Região Autónoma dos Açores que actualmente nascem mais crianças (13,2%), 

valor significativamente superior à média nacional, que se situa nos 10,9% e, 

ainda mais, quando comparado com a região onde nascem menos crianças, a 

região do Alentejo, cuja taxa de natalidade infantil se situa nos 8,4%; 

inversamente, é na Região Autónoma da Madeira que morrem mais crianças 

(8,2‰), taxa significativamente superior à taxa da média nacional, que se situa 

nos 5‰, e à da região que regista menor taxa de mortalidade infantil, que, mais 

uma vez, é a região do Alentejo com uma taxa de mortalidade infantil de cerca 

de 3,6‰. 

O quadro seguinte ajuda-nos a destacar algumas singularidades, que 

concorrem para a reafirmação da ideia de que o grupo social da infância é, 

inevitavelmente, um grupo trespassado por singularidades. 

Gráfico 8 

  

Fonte: INE, Estatísticas Demográficas, 1990-2002,  

Estatísticas Demográficas provisórias, 2003 
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Apuramos deste gráfico, que se verificou em Portugal, nos últimos anos, uma 

progressiva diminuição da taxa de natalidade, associando-se a tal um aumento 

do número de crianças que nascem fora do casamento. Ou seja, apesar de 

nascerem menos crianças em Portugal, elas nascem cada vez em maior número 

fora da instituição casamento: apesar de a maioria dos nascimentos continuar a 

ocorrer dentro do casamento (73,1%), verifica-se uma tendência crescente, que, 

entre 1998 e 2003, registou um aumento de cerca de sete pontos percentuais, 

fixando-se, em 2003, em 26,9% (30239). 

As crianças portuguesas nascem, cada vez mais frequentemente, em contextos 

familiares e culturais distintos dos contextos tradicionais, o que nos leva a 

considerar a indispensabilidade de novos olhares, que não se compadecem com 

os enquadramentos e classificações clássicas, acerca dos núcleos familiares 

predominantes e culturalmente mais legitimados.  

Neste quadro demográfico, de registar, ainda, de acordo com o INE, um 

aumento na idade das mães e dos pais nascidos em 2003, o que revela que as 

crianças portuguesas têm, cada vez mais, pais mais velhos, e há, também, cada 

vez mais filhos únicos.  

 

Destes dados registamos, então, quadros distintos de viver a infância, que 

acarretam desafios significativos, para a compreensão e integração deste grupo 

social, os quais são pincelados com mais um aspecto divergente, que tem a ver 

com as situações face ao emprego/desemprego dos progenitores das crianças. 

Na última década assistimos a um aumento extremamente significativo do 

número de mães empregadas, que passou de 51,4% em 1991, para 71,9% em 

2001, verificando-se, pelo contrário, um aumento do número de pais 

desempregados.  
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Gráfico 9 

 
 

Fonte: INE, Estatísticas Demográficas, 1990-2002,  

Estatísticas Demográficas provisórias, 2003 

 

As crianças portuguesas assistiram, de acordo com os dados acima 

apresentados, na última década, a uma significativa alteração dos padrões de 

organização económica e familiar face ao emprego, cujas marcas são uma 

presença mais assídua do pai, uma ausência cada vez mais acentuada da mãe 

do contexto familiar, o que poderá configurar novas relações, novos afectos, 

novas reorganizações das dinâmicas familiares, dos papéis assumidos por uns e 

outros e também novas formas de organização infantil. 
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Gráfico 1050 

As crianças portuguesas no Jardim-de-Infância em 2004/2005 
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Fonte: http://www.giase.min-edu.pt/estat 

 

Por outro lado, as crianças portuguesas até aos 6 anos de idade têm uma 

presença cada vez mais significativa nos contextos de educação pré-escolar. 

Como pode verificar-se através da análise do gráfico anterior, dos dados 

disponíveis, é possível afirmar que houve ao longo de oito anos (1996/2004), um 

crescimento do número de crianças a frequentar o jardim-de-infância, em todas 

as regiões de Portugal, sendo que aquelas que registaram um maior aumento, 

foram a região Norte, a região de Lisboa e Vale do Tejo e a região do Algarve.  

Decorre daqui, mais uma vez, um indicador que confere ao grupo social da 

infância, novos elementos acerca da forma os seus quotidianos têm vindo a ser 

alvo de reorganizações, dependentes das estruturas que envolvem os contextos 

onde vivem as crianças. O facto de as crianças portuguesas terem uma 

presença cada vez mais significativa na frequência do jardim-de-infância, vem 

alterar os tradicionais padrões culturais e sociais relativos à forma como eram 

organizados os seus primeiros anos de vida, passados essencialmente dentro 

do contexto familiar. Parece-nos que estas mudanças, sobre novas formas e 

novos espaços de viver a primeira infância, poderão ter implicações em termos 

                                                 
50 Na página do Ministério da Educação a partir da qual foram recolhidos os dados presentes 
no gráfico anterior não havia dados disponíveis para as regiões autónomas dos Açores e da 
Madeira. 
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da identidade pessoal e social das crianças, a qual se constrói através de 

interacções distintas, de tempos e espaços também distintos.  

As consequências deste fenómeno parece-nos que deverão ser alvo de 

acompanhamento, no futuro imediato de uma análise das representações 

sociais das crianças acerca das suas vivências em contexto de jardim-de-

infância parece ser uma das respostas mais consistentes nessa direcção.  

 

Quadro 7 

O abandono escolar das crianças e jovens em Portugal (%) 
 

 1991 2001 
   
Nº de crianças/Jovens que abandonaram a escola  
(De acordo com a definição do ME considera-se que são os indivíduos em idade de 
escolaridade obrigatória (dos 6 aos 15 anos) que abandonaram a escola antes de 
completar o 9º ano de escolaridade) 
 

8,1% 1,7% 

Nº de crianças/Jovens que saíram antecipadamente da escola 
(De acordo com a definição do ME são indivíduos entre os 18 e os 24 anos que 
saíram da escola antes de completarem a escolaridade obrigatória) 
 

54,1% 24,6% 

Nº de jovens que saíram precocemente da escola  
(De acordo com a definição do ME são indivíduos entre os 18 e os 24 anos que 
saíram da escola antes de completar o ensino secundário (12º ano) 

63,7% 44,8% 

 

Fonte: http://www.min-edu.pt/Scripts/ASP/destaque/numeros.asp 

 

De acordo com o registo do Ministério da Educação, o número de crianças ou 

jovens que abandonaram a escola, ou seja, aquelas crianças ou jovens que 

apesar de terem menos de 15 anos de idade, abandonaram o sistema educativo 

sem completar a escolaridade obrigatória, teve uma significativa regressão, 

passando para uma taxa de 1,7% em 2001. No entanto, o índice de abandono 

da escolaridade obrigatória apresenta uma expressão mais significativa no caso 

de jovens, com idades compreendidas entre os 18 e os 24 anos, os quais 

abandonaram o sistema educativo, sem terem concluído a escolaridade 

obrigatória (representavam cerca de 24,6%, no ano de 2001, apesar de terem 

registado, durante a época em consideração, uma descida de cerca de 30%). 

Apesar destes índices, que parecem mostrar uma tendência positiva 

relativamente à situação educativa das crianças e jovens portugueses, quando 

fazemos um cruzamento com os dados agora apresentados, e aqueles que já 
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tivemos oportunidade de apresentar anteriormente durante a caracterização 

mais alargada da infância a nível global, deparamo-nos com um quadro um 

pouco distinto, aparecendo Portugal como o país, que a nível Europeu, 

apresenta a maior taxa de abandono escolar.   

 

 

6.3.1. A Situação Social das Crianças em Perigo 

 

A situação social da infância em Portugal não é, de acordo com Almeida (2000: 

23/24) “...uma realidade plana, vivida ou representada no singular, mas antes 

um campo onde se distinguem e co-existem traços de diversidade, fruto das 

clivagens e das desigualdades em que assenta a sociedade portuguesa...”, que 

nos alerta para a complexidade de viver a infância em Portugal, (2000: 20) 

quando refere que “...se podem reconhecer, na periferia, situações sociais que 

destoam dos valores dominantes, problematizam o seu alcance universal e 

sinalizam terrenos de contraste e desigualdade entre as crianças no acesso a 

essa modernidade.” (ibidem). 

Deter-nos-emos então, sobre alguns dos indicadores que continuam a 

condicionar o pleno acesso de todas as crianças relativamente ao exercício de 

uma justiça social plena. 

Antes de mais, numa análise jurídico-histórica da situação de risco para a 

infância em Portugal, ao longo da segunda metade do século XX, destacam-se, 

de acordo com Pedroso e Gersão (1998), três momentos: 

- O primeiro momento situa-se entre 1942 e 1960 – caracteriza-se por um 

aumento significativo dos processos de crianças em situação de risco: cerca de 

435 processos em 1942, subindo em 1960 para cerca de 1523 processos; 

relativamente a uma outra categoria que é possível encontrar nas terminologias 

da época, podem encontrar-se cerca de 154 processos de menores 

“indisciplinados” em 1942, número que se mantém em 1969; 

- O segundo momento situa-se entre 1964 e 1988 – durante este período 

verifica-se uma tendência de diminuição dos processos relativos a jovens que 
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praticaram crimes: 2262 processos em 1964, contra 1790 processos em 1988; 

pelo contrário, os processos relativos a crianças em situação de risco 

aumentaram significativamente neste período, tendo passado de 622 processos 

em 1964, para 979 processos em 1988; 

- O terceiro momento situa-se entre 1989 e 1996 – durante este período verifica-

se uma diminuição do número de menores que praticaram crimes relativamente 

aos períodos anteriores: 1413 processos em 1989, diminuindo para 1313 

processos em 1996; relativamente aos processos de crianças em risco, verifica-

se pelo contrário uma tendência de crescimento, passando de 1185 processos 

em 1989, para 1492 processos em 1996. 

Pedroso e Gersão51 (1998) identificam durante este período, por dois grandes 

pontos de ruptura: 

- A primeira ruptura, em 1964, identifica um aumento significativo de menores 

que praticam crimes e uma diminuição das crianças em situação de risco. De 

acordo com os mesmos autores (Pedroso&Gersão:1998: II), esta ruptura deriva 

“...de uma alteração legislativa numa sociedade em que os rapazes eram 

mobilizados para a guerra colonial” ; 

- A segunda ruptura, em 1989, identifica uma acentuada diminuição do número 

de menores que praticam crimes e um aumento significativo de crianças em 

situação de risco. 

As faces das situações de menores em risco caracterizaram-se, inicialmente, por 

situações de mendicidade e vadiagem e, a partir da década de oitenta 

acentuando-se ainda mais na década de 90, por situações de maus-tratos e 

abandono. As faces dos menores infractores ao longo de todo o período em 

estudo manteve-se mais ou menos constante, revelando traços de crimes contra 

a propriedade, normalmente crimes de furto, de baixos valores, que estão 

geralmente associados aos hábitos de consumo destes jovens, tendo 

aumentado significativamente já na década de 90. 

                                                 
51 Pedroso e Gersão coordenaram um projecto de investigação sobre a justiça de menores em 
Portugal, com a direcção científica de Boaventura Sousa Santos e a participação de outros 
investigadores, nomeadamente, Graça Fonseca, Isabel Lourenzo, Paula Pinto e Renato 
Soares, centrado no estudo e análise do desempenho dos Tribunais de Menores, num período 
de 54 anos (entre 1942 e 1996), no âmbito do Observatório Permanente da Justiça 
Portuguesa. 
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Os contornos mais actuais da situação social das crianças em situação de risco 

são-nos proporcionados pelos seguintes indicadores: caracterização das 

situações de perigo para as crianças; caracterização das respostas dadas a tais 

situações e ainda o número de crianças que vivem institucionalizadas. 

As situações de perigo com que as crianças portuguesas se confrontaram, nos 

últimos dois anos (2002/2003), mantêm uma sistematicidade persistente em 

termos de frequência, ou seja, não se regista qualquer alteração da 

representatividade dos indicadores de risco para as crianças.  

De uma forma global, as situações de perigo têm uma expressão muito maior do 

que as condutas desviantes, quer em 2002, quer em 2003, havendo uma 

relação de 84,4% e 15,5%, respectivamente em 2002 e de 84,6% e 15,3% em 

2003. 

 
Quadro 8 

Indicadores das situações de perigo para as crianças em 2002/2003 

Problemáticas 2002 
 

2003 

   
Abandono  560               (5,3%) 739            (5,1%) 
Negligência 3647           (34,5%) 5294        (36,5%) 
Abandono escolar 2516              (23,8) 2984        (20,6%) 
Maus-tratos físicos e psicológicos 1601               (15,1) 2378           (16,4) 
Abuso sexual 251               (2,4%) 474            (3,3%) 
Exploração do trabalho infantil 29                 (0,3%) 45              (0,3%) 
Exercício abusivo da autoridade 101               (1,0%) 62              (0,4%) 
Prostituição infantil 45                 (0,4%) 21              (0,1%) 
Pornografia infantil 6                   (0,1%) 19                 (0,1) 

 
 
 
 
 
 
 
SITUAÇÕES  
DE  
PERIGO  
 Problemas de saúde 109               (1,0%) 157            (1,1%) 

TOTAL 
 
 

8936 12173 

Prática de acto qualificado como 
crime 

388               (3,7%) 338            (2,3%) 

Uso de estupecfacientes 140               (1,3%) 101            (0,7%) 
Ingestão de bebidas alcoólicas 45                 (0,4%) 122            (0,8%) 
Exposição a modelos de 
comportamento desviante 

911               (8,6%) 1444             (9,9) 

Mendicidade 128               (1,2%) 72              (0,5%) 

 
 
 
 
 
CONDUTAS 
DESVIANTES 

Corrupção de menores  
SUBTOTAL 

34                 (0,3%) 
1646 

127            (0,9%) 
2204 

    
 TOTAL 10582 14377 

Fonte: ISSS, Relatório de avaliação das CPCJ, 2003 
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Continuou, portanto, a verificar-se a tendência iniciada nos anos oitenta, de 

aumento do número de processos relativos a crianças em situação de risco. Das 

problemáticas mais persistentes dentro desta categoria são, sem dúvida, as 

situações de negligência (34,5% em 2002 e 36,5% em 2003), as situações de 

abandono escolar (23,8% em 2002 e 20,6% em 2003) e os casos de maus-

tratos físicos e psicológicos (15,1% em 2002 e 16,4% em 2003), que mais 

contribuem para o retrato deste tipo de risco. A diminuta representatividade das 

situações de processos de crianças envolvidas em condutas desviantes, 

relativamente às situações de crianças em situação de perigo, encontra, no 

entanto a sua máxima expressão, nas situações de exposição a modelos de 

comportamento desviante, que registaram um ligeiro acréscimo entre 2002 e 

2003 (1,3). 

Vejamos a análise do tipo de respostas que são dadas a estas problemáticas: 

 

Quadro 9 

Respostas sociais dadas às crianças em situação de risco  
2002/2003 

 
 
Resposta social 

 
2002 

 

 
2003 

Apoio em meio natural de vida 5344            (87,8%) 6628          (87,3%) 
Confiança a pessoas idóneas 123                  (2 %) 135              (1,8%) 
Colocação sob guarda de pessoas idóneas/ processo 
para adopção 

21                  (0,3%) 16                (0,2%) 

Colocação institucional 476                (7,8%) 662              (8,7%) 
Acolhimento familiar 124                   (2%) 152                 (2%) 
   

 Fonte: Relatórios de Actividades das CPCJ, 2002/2003; CNPCJR/ISSS 

Como se pode verificar através da análise do quadro anterior, a resposta mais 

significativa de encaminhamento é o apoio em meio natural de vida (87,8%), 

que devido à expressividade em relação às outras respostas dadas nos permite 

afirmar que há em Portugal a valorização de uma intervenção social em meio 

familiar natural da criança, privilegiando-se as relações afectivo-biológicas das 

crianças, antes de qualquer outra resposta social. Mas, apesar desta 

significativa tendência de manter a criança junto da sua família biológica, 
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registou-se entre 2002 e 2003 uma ligeira subida dos casos de crianças 

institucionalizadas (0,9%), o que vem reafirmar a imagem de Portugal como um 

dos países, que a nível europeu, possui maior número de crianças 

institucionalizadas. 

De acordo com os dados do Relatório de Caracterização da Situação das 

Crianças e Jovens em Situação de Acolhimento em 2004, Plano de Intervenção 

Imediata (PII) da Segurança Social há em Portugal cerca de 10714 crianças em 

acolhimento. 52 

Quadro 10 – Total de crianças e jovens em acolhimento em 2004 

 Nº de crianças e jovens 
CDSSS Aveiro 713 
CDSSS Beja 135 
CDSSS Braga 1512 
CDSSS Bragança 356 
CDSSS Coimbra 1037 
CDSSS Castelo Branco 213 
CDSSS Évora 372 
CDSSS Faro 883 
CDSSS Guarda 422 
CDSSS Leiria 435 
CDSSS Lisboa 1207 
CDSSS Portalegre 164 
CDSSS Porto 4226 
CDSSS Santarém 442 
CDSSS Setúbal 888 
CDSSS Viana do Castelo 303 
CDSSS Vila Real 561 
CDSSS Viseu 356 
IAS53 Açores 552 
CRSS Madeira 442 
Sta Casa da Misericórdia 
Lisboa 

307 

TOTAL 10680 
Fonte: Segurança Social, 2004 

                                                 
52 É referido no mesmo Relatório que …”foram excluídas as situações das crianças e jovens 
em acolhimento familiar com avós ou tios que têm o seu poder paternal e os jovens que estão 
a frequentar o ensino especial longe de casa, permanecendo em acolhimento familiar apenas 
durante a semana, na medida em que se consideram situações relativamente às quais não 
existe perigo. Foram também excluídas desta caracterização as crianças e jovens que se 
encontram nas “casas mães” das prisões com as suas mães, por se encontrarem sob tutela do 
Ministério da Justiça.” (2004: 6) 
 
53 CDSSS – Centro distrital de Segurança Social 
IAS – Instituto de Acção Social 
CRSS – Centro Regional de Segurança Social 
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De acordo com o mesmo relatório cerca de 53,2% são do sexo masculino e 

cerca de 46,8 são do sexo feminino, 

A sua distribuição em termos de faixa etária é a seguinte: 

 

Gráfico 11  

Idade das crianças e jovens em situação de acolhimento em 2004 (%) 
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Fonte: Segurança Social, 2004 

 

Como pode verificar-se pela análise do gráfico anterior são as crianças com 

idades compreendidas entre os 10 e os 14 anos que mais experienciam 

situações de acolhimento; no entanto de acordo com o Relatório de 

Caracterização da Situação das Crianças e Jovens em Situação de Acolhimento 

em 2004, há singularidades a destacar no grupo de crianças mais pequenas que 

por serem “…aquelas que assumem maiores níveis de adoptabilidade (…) 

exigem aos serviços responsáveis pelo seu acompanhamento e 

encaminhamento uma atenção redobrada…” e, ainda, o grupo de jovens com 

mais de 18 anos que continuam em acolhimento, que se situam sobretudo nos 

distritos de Braga e Viseu.  
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6.4. A situação social das crianças no mundo, através da sua voz 

 

Considerando o enfoque que tem guiado toda a análise e reflexão ao longo 

deste trabalho, ou seja, a consideração da voz e da acção da criança em todos 

os assuntos que lhe digam respeito, consideramos essencial recuperar, também 

através da voz das crianças, a caracterização de alguns indicadores acerca da 

sua situação social.  

O que a seguir se apresenta são alguns dos resultados de uma investigação a 

larga escala, levada a cabo pela UNICEF, entre Dezembro de 2000 e Fevereiro 

de 2001, uma investigação, com crianças entre os 9 e os 17 anos de idade, 

tentando deste modo, caracterizar a situação social mundial, através das suas 

vozes. 

Através da realização de entrevistas às crianças, a Unicef dinamizou a recolha 

das vozes de cerca de 10.000 crianças na zona da Ásia Ocidental e do Pacífico 

cerca de 15.200 crianças nas zonas da Europa e Ásia Central e cerca de 12.000 

crianças na zona da América Latina e Caraíbas. De acordo com a UNICEF, as 

vozes destas crianças, pretendem reflectir as vozes de cerca de 500 milhões de 

crianças, dos 72 países em que foram realizadas as entrevistas54. 

 

A voz das crianças acerca da discriminação da infância no mundo  

As representações das crianças relativamente à discriminação do seu grupo 

social são distintas em termos de contextos: o sentimento de discriminação é 

mais poderoso para as crianças da Ásia Ocidental e do Pacífico, uma vez que 

mais de 50% dos entrevistados referem que algumas crianças não são aceites 

no seu país, sendo que, cerca de 25% das crianças entrevistadas referem sentir 

discriminação relativamente a si próprias. Das crianças entrevistadas na Europa 

Ocidental e na Europa Central, 44% e 45%, respectivamente, consideram que 

as crianças pertencentes a grupos étnicos diferentes são tratadas de forma 

                                                 
54 Os resultados totais e mais pormenorizados desta investigação podem ser consultados em 
http://www.unicef.org/polls/intro/global.htm. 
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desigual no seu país, não identificando no entanto, tal sentimento relativamente 

a si próprias. De ressalvar ainda que 46% destas crianças, consideram que há 

no grupo social da infância alguns subgrupos que sentem de uma forma mais 

acentuada a discriminação, sendo o exemplo das crianças deficientes apontado 

mais frequentemente.  

 

A voz das crianças acerca da sua visibilidade nas agendas políticas, económicas 

e sociais mundiais 

As crianças entrevistadas são bastante cépticas relativamente à sua posição nas 

prioridades de intervenção dos órgãos de poder dos seus países. Consideram 

que o Estado deveria cumprir as promessas que faz, protegendo os pobres e 

demonstrando maior preocupação com os mais novos, o que na sua opinião fica 

aquém das expectativas, uma vez que das representações das crianças acerca 

da prioridade em que são integradas nas agendas dos seus países, somente 

30% das crianças entrevistadas na Europa e Ásia Central sentem que podem 

confiar no governo do seu país.  

 

A voz das crianças na identificação das questões que mais as preocupam a 

nível mundial 

A família e os problemas com que esta se confronta, ou poderão confrontar, são 

das preocupações mais frequentemente identificadas pelas crianças. Na Ásia 

Ocidental e no Pacífico, mais de 25% das crianças respondem que têm uma 

relação má com os seus pais, havendo falta de comunicação. 

Quando as crianças da América Latina ou das Caraíbas são convidadas a 

descrever as situações que mais as preocupam, a família aparece em primeiro 

lugar, identificando ou situações em que qualquer coisa de mau acontece à 

família (27%), ou então identificando conflitos familiares (17%). 

 

A voz das crianças acerca do HIV/SIDA 

As crianças consideram-se relativamente a esta problemática pouco informadas, 

havendo alguma variação em termos de contextos. Assim, enquanto na Ásia 
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Ocidental e Pacífico somente 15% dos jovens entrevistados, entre os 14 e os 17 

anos de idade, consideram saber bastante acerca do HIV/SIDA, também 

somente 28% referem saber de que forma se faz a despistagem do HIV/SIDA, o 

que de alguma forma devolve a urgência de se apostar na promoção do 

conhecimento das crianças e jovens acerca desta problemática. Aspecto, que 

continua a ter pertinência para as crianças dos países Bálticos e Europa 

Ocidental, onde cerca de 53% e 40% delas, respectivamente, consideram ter 

pouca ou nenhuma informação acerca do HIV/SIDA.  

Na América Latina e Caraíbas cerca de 33% delas referem que não estão 

informadas acerca da educação sexual, da SIDA e da prevenção do abuso de 

drogas. 

 

A voz das crianças acerca do insegurança, maltrato e exploração infantil 

Continua a haver, de acordo, com as representações que as crianças produzem 

acerca dos maus-tratos infantis, um cenário a nível mundial, de significativa 

exposição e/ou experienciação de situações de agressividade em contexto 

doméstico: este fenómeno é identificado por cerca de 26% das crianças 

entrevistadas na América Latina e Caraíbas, 23% das crianças entrevistadas na 

Ásia Ocidental e no Pacífico e com menor expressão, por cerca de 16% das 

crianças entrevistadas na Europa e Ásia Central.  

Para além do mais, o risco na infância aparece, de acordo com as vozes destas 

crianças, mais frequentemente fora de casa, podendo retirar-se das 

representações que elas produzem acerca desta realidade social um 

significativo sentimento de insegurança, identificando-se através das suas vozes 

o receio de andarem sozinhas na rua. A América Latina e Caraíbas aparecem 

como o local onde os entrevistados identificam com maior expressividade tal 

insegurança (cerca de 43% das crianças entrevistadas); na Ásia Ocidental e 

Pacífico 30% e na Europa e Ásia Central cerca de 20% das crianças consideram 

também que as suas comunidades são muitas vezes inseguras, tendo mesmo 

10% delas sido já roubadas. 
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A voz das crianças acerca da clareza dessa mesma voz  

Parece poder afirmar-se que, para a maior parte das crianças entrevistadas, as 

possibilidades de fazer ouvir a sua voz não se apresenta como um processo de 

fácil operacionalização. As crianças da Ásia Ocidental e do Pacífico são aquelas 

que menos se revêem no exercício do direito de participação, uma vez que 

menos de 50% delas consideram que as suas opiniões e as dos seus amigos 

são tidas em conta na sua comunidade. Também mais de 50% das crianças 

entrevistadas da América Latina e nas Caraíbas consideram não têm grandes 

possibilidades de fazer ouvir a sua voz em casa e na escola, valor que aumenta 

para 60% quando as entrevistadas são as crianças da Europa e Ásia Central, 

considerando, que a sua opinião não é devidamente tida em conta pelo 

Governo. 

 

A voz das crianças acerca da importância do direito à educação  

As crianças parecem estar conscientes do valor que o direito à educação 

assume na ordem social das crianças. 

São as crianças da América Latina e Caraíbas (60%), aquelas que mais 

identificam a escola, como um dos aspectos mais presentes nas suas conversas 

com os amigos. Na Ásia Ocidental e no Pacífico, 51% das crianças menciona 

espontaneamente a educação como um direito das crianças.  

Relativamente à utilidade acerca da frequência da escola, cerca de 52% das 

crianças na Europa e Ásia Central e 46% na América Latina e Caraíbas, 

consideram a escola como um local de aprendizagem. 

  

A voz das crianças acerca das situações de guerra  

As representações sociais das crianças acerca das condições de vida mais 

complexas identificam os contextos de guerra como os que mais comprometem 

os seus quotidianos. Cerca de 40% das crianças entrevistadas na Europa e Ásia 

Central referem que gostariam que no seu país houvesse paz – de facto, o seu 

desejo de um país em paz, sem violência e crime, é maior do que o desejo de 

que no seu país houvesse pleno emprego e uma situação económica melhor. 
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Este valor desce para cerca de 20%, quando são as crianças da América Latina 

e Caraíbas a enfatizar este desejo.  

  

A voz das crianças acerca da sua acção nas questões ambientais 

O direito a um ambiente sem poluição é também um direito com alguma 

expressão para as crianças entrevistadas, o que é revelador de alguma 

consciencialização ambiental da parte destas. Cerca de 7% das crianças da Ásia 

Central e do Pacífico identificaram espontaneamente o direito a um ambiente 

sem poluição como um dos direitos mais significativos no seu quotidiano. Para 

cerca de 10% das crianças da América Latina e Caraíbas, as condições que 

deveria observar o país ideal, seria a ausência de poluição. 

Também as crianças da Europa e Ásia Central (26%) e da Europa Ocidental 

(25%), referem que gostariam que o seu país não tivesse poluição. 

Outros aspectos ambientais, nomeadamente, a fraca iluminação e o trânsito, 

foram identificados por cerca de 20% das crianças entrevistadas na Europa e 

Ásia Central, como problemas ambientais, que lhes provocam sentimentos de 

insegurança nas suas relações e autonomia dentro do seu bairro.  

 

A voz das crianças acerca da pobreza  

O fenómeno social da pobreza é também comentado pelas crianças que fazem 

parte desta amostra, sendo possível destacar que mais de metade das crianças 

da Europa e Ásia Central (52%) consideram a existência de situações de 

discriminação relativamente às crianças das famílias pobres. 

As suas representações relativamente aos efeitos da pobreza a longo termo, 

demonstram algumas preocupações, nomeadamente para as crianças dos 

Estados Bálticos e CEE/CIS, uma vez que cerca de 50%, referem a vontade de 

o seu país ser um local com melhor situação económica e completo acesso ao 

emprego. A consciencialização ou comprometimento social das crianças 

relativamente à intervenção social em contextos de pobreza é também um dos 

aspectos mais significativos, pelo menos para as crianças da América Latina e 
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das Caraíbas, as quais identificam a ajuda aos pobres e necessitados, como 

uma das suas principais preocupações sociais.  

 

 

Síntese  

 

A discussão acerca da situação mundial da infância começa a ser um tema com 

visibilidade nas agendas sociais e políticas mundiais, obviamente com maior 

expressão nos países centrais, do que nos países periféricos, mas que aparece 

como um tema persistente, o que de alguma forma é legitimador do discurso 

acerca da importância que a infância assume enquanto grupo social. Ao longo 

da caracterização que aqui apresentamos, demos conta de algumas leituras que 

consideram a infância como unidade de análise, a partir do seu próprio campo, 

relativamente a fenómenos sociais de risco, o que alguma forma é revelador de 

uma consciência social acerca da importância que a infância assume na 

realidade social. 

Algumas das expressões que aqui ficam registadas acerca da situação mundial 

da infância, continuam a retratar contextos de risco para muitas crianças, 

profundamente intrincados com fenómenos de privação relativamente às 

necessidades mais básicas da sociedade em geral. Decorre na nossa opinião a 

partir desta caracterização, a indispensabilidade de pensar na situação social da 

infância de uma forma mais comprometida com o estatuto que os seus membros 

– as crianças – têm enquanto sujeitos de direitos. Pensar neste 

comprometimento, exige na nossa opinião, a consideração das crianças, não 

somente enquanto cidadãos com necessidades de protecção, mas também, de 

cidadãos que deverão ser implicados de uma forma participativa, na construção 

de quotidianos mais protectores.  

A construção participada de quotidianos infantis protectores, exige a 

reconsideração, antes de mais, das clássicas concepções acerca da 

(in)competências das crianças, do seu conhecimento e participação, propondo 

novos enquadramentos que privilegiem uma ideia de infância competente e 

informada, como a melhor estratégia para construir uma consciência social 
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activa acerca das possibilidades que as crianças têm para enfrentar quotidianos 

de risco. As crianças necessitam informação e conhecimento para se tornarem 

protectoras de si mesmas e também dos seus pares, uma vez que, se elas não 

estiverem alertadas para o direito que têm a não serem abusadas, ou acerca 

dos perigos que podem correr, serão com certeza mais vulneráveis ao abuso.  

O caminho para a construção de quotidianos protectores da infância passará 

então pela consideração das crianças como actores sociais e como uma 

prioridade nas agendas políticas, sociais e económicas.  

Da caracterização das faces da infância, ficamos com algumas expressões 

configuradoras de risco para a infância que apelam a uma maior dinamização de 

contextos de protecção deste grupo social.   

A caracterização da situação mundial da infância, através da voz dos seus 

actores, identifica de uma forma criteriosa, indicadores sociais configuradores de 

risco para as crianças e jovens, ajudando também a consolidar a 

indispensabilidade de registar a vez e a voz das crianças, se a intenção for a de 

construir com as crianças mundos sociais e culturais, mais genuínos e 

participados.  

 

 

 

7 - O contributo da Sociologia da Infância para a recolocação da tónica na 
criança como sujeito activo de direitos. 

 

A sociologia da infância surgiu, enquanto campo do conhecimento sociológico 

da infância, como um desafio a um extenso corpo de conhecimento que tinha já 

sido produzido, principalmente, ao longo de todo o século XX acerca do 

desenvolvimento infantil e da socialização da criança.  

As teorias tradicionais acerca da socialização são uma mistura de psicologia e 

sociologia, na qual as crianças são consideradas como objectos passivos, em 

vez de sujeitos activos no processo de socialização. 
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A visibilidade da infância dentro da teoria sociológica clássica foi condicionada 

pela forma como foi instrumentalizada, uma vez que se ignorou a pertinência da 

análise sociológica da infância em si própria, subordinando-a, como já foi 

referido anteriormente, à análise das instituições sociais como a escola ou a 

família, não permitindo o desenvolvimento de teorias, que sustentassem a 

construção de conhecimento científico dos mundos sociais e culturais da 

infância. De acordo com Mayall (2002: 23) “...As torres gémeas da sociologia e 

da psicologia fornecem um enquadramento interrelacionado e complementar 

para noções de senso comum da infância.” 

Decorrente deste legado sócio-psicológico, a imagem da criança como um ser 

débil, imaturo e irresponsável impôs-se como a imagem dominante da infância 

ao longo do século XX, tendo sido organizados espaços e tempos para a 

infância, que dessem respostas, essencialmente, em termos de protecção e 

provisão dos seus direitos básicos, concordando com Mayall (2001: 246), 

quando refere que “...as crianças são assim apresentadas como pré-

pessoas...para serem protegidas, numa arena a-política de pensamento e 

prática”. Mayall (ibidem) defende mesmo que o Jardim-de-infância é um exemplo 

emblemático desta perspectiva: a metáfora que está associada à própria 

designação, como um ambiente bucólico, natural e a-político onde as crianças-

flores florescem, condicionou qualquer possibilidade de considerar as crianças 

como actores sociais, como actores da sua própria socialização, educação e 

vida pessoal e social.55 

Um dos primeiros passos será, então, discutir o conceito de socialização que, 

desde as teorias funcionalistas56, foi considerado como um processo unilateral, 

na medida em que valoriza fundamentalmente o papel do adulto. A acção e a 

voz da criança são desvalorizadas e ela é encarada como um mero “projecto de 
                                                 
55 No entanto, apesar desta indesmentível conotação bucólica e a-política associada à 
designação de “Jardim-de-infância”, defendemos que dentro do sistema educativo português, o 
jardim-de-infância será talvez um dos contextos mais abertos e também promotores da imagem 
da criança como actor social, uma vez que são privilegiados métodos de trabalho baseados 
essencialmente na acção e iniciativa das crianças. 
 
56 De acordo com Durkeim a socialização é uma acção exercida pelas gerações adultas sobre 
as que ainda se não encontram amadurecidas para a vida social. 
Também Parsons defende que se a criança enquanto não for modelada, no sentido de adquirir 
um conjunto de valores e papéis que a ajudem a enquadrar-se na sociedade, será um perigo e 
uma ameaça para a ordem e equilíbrio dessa mesma sociedade. 
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ser”, consumidora das perspectivas das grandes instituições socializadoras, 

nomeadamente a família, a escola e os media. Os problemas concretos da 

criança, enquanto cliente e agente de tais instituições, não têm qualquer 

relevância nestas perspectivas. Acentua-se, assim, a sua exclusão de assuntos 

encarados como importantes pela sociedade adulta, assistindo-se desta maneira 

a uma espécie de apartheid infantil (Zinneckler, 1995). 

A teoria da socialização tradicional assegurou uma imagem de infância 

subjugada pelas normas sociais e reprodutora dessas mesmas normas, o que, 

na opinião de James e Prout (1997), foi um dos principais obstáculos para que o 

estudo das crianças permanecesse ocultado. Referem ainda os mesmos autores 

que a sociologia da família e a sociologia da educação começaram, também, a 

ser incapazes de darem resposta a novos fenómenos sociais, nomeadamente, 

os fenómenos de desviância infantil e juvenil, uma vez que não conseguia 

encontrar explicações para situações de crianças que, por exemplo, falhavam ou 

contrariavam os códigos culturais e as regras sociais, assumindo atitudes de 

desafio e rejeição das mesmas, através de comportamentos cuja complexidade 

não era passível de ser explicada pela teoria da reprodução social. 

A Sociologia da Infância vem propor um enfoque renovado que acentue e 

desoculte a acção social das crianças e a sua participação no processo de 

socialização. Este é agora considerado como um processo fluido, partilhado e 

implicado entre adultos e crianças. Esta perspectiva é também a de Corsaro 

(1997) quando identifica esse processo como sendo de reprodução 

interpretativa, no qual as crianças não se limitam a reproduzir os valores e as 

normas que os adultos lhe transmitem, mas os reinterpretam e devolvem aos 

adultos com faces renovadas, tendo, por isso mesmo, também implicações na 

forma como estes mesmos adultos olham para os fenómenos sociais, na forma 

como a realidade social, afinal, se expõe.  

No que respeita à construção de um discurso acerca dos direitos da criança, no 

mesmo período, houve uma consolidação da imagem da criança como sujeito de 

direitos de provisão ou protecção: a criança é um sujeito de direitos cujas 

dimensões se limitam à provisão e à protecção, o que de alguma forma é 

legitimado pelos discursos científicos reveladores da “irracionalidade” e 

“incompetência infantil”, da necessidade de proteger e controlar as crianças. 
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A questão coloca-se então com alguma pertinência: quem influenciou e quem foi 

influenciado? Foi a Sociologia da Infância que influenciou a Política Social a 

pensar numa dimensão alternativa de direitos para as crianças – os direitos de 

participação – ao avançar com a ideia de que é indispensável considerar a 

criança como um actor social, como um cidadão, que para além do 

reconhecimento dos seus direitos sociais, deverá também ver reconhecidos os 

seus direitos civis e políticos? Foi a Política Social que, através da constatação 

da falência de um modelo proteccionista e assistencialista da criança, 

considerou decisivo recuperar um princípio básico na luta pelo reconhecimento 

dos direitos dos grupos sociais minoritários, que á a participação activa do 

indivíduo na reivindicação do seu estatuto de sujeito de direitos? 

Sem qualquer certeza relativamente a esta questão, o que interessa aqui 

destacar é que assistimos desde há duas décadas ao desenvolvimento destas 

duas ideias: o surgimento e consolidação de uma área científica preocupada 

com a valorização da categoria social da infância como válida em si mesma para 

a produção de conhecimento social; o surgimento e consolidação de novas 

perspectivas acerca da imagem da criança como sujeito de direitos, com o 

reconhecimento da criança como sujeito de direitos de participação.  

Atrevemo-nos a considerar que elas resultam de um contexto histórico e social 

para o qual convergiram indicadores culturais, sociais, históricos, económicos 

que acentuavam a imagem da criança como um cidadão. 

Parece poder dizer-se, que qualquer sociólogo da infância é simultaneamente 

um patrono dos direitos da criança.  

As semelhanças que se podem estabelecer entre as perspectivas dos 

sociólogos da infância e dos defensores dos direitos das crianças são 

significativas, uma vez que tanto uns como outros consideram a criança como 

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

das quais decorrem também direitos específicos, e não meramente como 

sujeitos indiferenciadamente subordinados à ordem social dos adultos; uns e 

outros, privilegiam um enfoque na acção das crianças, considerando-as como 

actores sociais na construção dos seus mundos sociais, privilegiando também 
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uma imagem renovada da infância activa e com voz, em contraposição à 

imagem tradicional da infância protegida e silenciosa.  

Pode então afirmar-se que ao desafiar as tradicionais concepções de infância, 

de competência e de socialização, a Sociologia da Infância é o mais poderoso 

aliado do movimento de direitos das crianças; pode também afirmar-se que ao 

defender um conjunto de direitos políticos para as crianças os decisores sociais 

sustentam a possibilidade de concretização da acção e participação das 

crianças.  

Uma ideia chave da Sociologia da Infância reside exactamente na defesa de 

uma noção de socialização que não é, definitivamente, mera reprodução social e 

cultural, mas sim essencialmente activa e dependente da acção dos seus 

actores. 

A Sociologia da Infância permite um outro olhar sobre a infância: um enfoque, 

que partindo das leituras que as crianças fazem acerca dos seus quotidianos e 

dos problemas sociais com que se confrontam, permite recentrar a atenção para 

as problemáticas que condicionam as suas vidas, que porventura poderão 

passar despercebidas aos olhares adultos, que olham a ordem social das 

crianças através de lentes adultas. Concordamos portanto com Sarmento 

quando refere que “a sociologia da infância (se) propõe  interrogar a sociedade a 

partir de um ponto de vista que toma as crianças como objecto de uma 

investigação sociológica por direito próprio, fazendo acrescer o conhecimento, 

não apenas sobre a infância, mas sobre o conjunto da sociedade globalmente 

considerada” (2004:1)57. Ora, os filtros aplicados à ordem social dos adultos, 

serão com certeza distintos daqueles que são aplicados à ordem social das 

crianças, pois o que confere identidade a uns, não confere a outros. 

Uma das grandes tarefas da Sociologia da Infância é ultrapassar a ideia de 

negatividade da infância, referida por Sarmento, quando defende que “A criança 

é considerada como o não-adulto e este olhar adultocêntrico sobre a infância 

regista especialmente a ausência, a incompletude ou a negação das 

características de um ser humano “completo”. (2000: 155), considerando que a 

“infância não vive da não-infância: está aí presente nas múltiplas dimensões que 

                                                 
57 Cf. também Qvortrup, 1994. 
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a vida das crianças (na sua heterogeneidade) continuamente preenche.” (idem: 

157) 

Para tal, de acordo com Mayall (2001), a Sociologia da Infância deverá deixar de 

considerar as crianças como objecto do trabalho dos adultos, para as considerar 

como actores competentes e que contribuem; deverá considerar que as crianças 

são agentes que também influenciam as estruturas que enformam as suas 

vidas; deverá considerar, afinal, que as representações sociais das crianças 

acerca dos assuntos que lhes dizem respeito são relevantes para a construção e 

implementação das políticas sociais. 

Considerar o ponto de vista das crianças tem, para além do mais, uma 

implicação pragmática para o exercício efectivo dos seus direitos, uma vez que 

uma caracterização objectiva das suas condições de vida conduz também à 

definição de estratégias mais adequadas às suas necessidades e conduz, 

portanto, a um exercício dos direitos à medida de cada criança. 

A consideração das crianças enquadradas numa categoria social – a infância –, 

e não somente em termos individuais, leva-nos a reflectir acerca dos seus 

direitos numa dimensão colectiva, que na nossa opinião é um aspecto decisivo 

para a reivindicação de novas possibilidades de entender as crianças, os seus 

problemas e a forma como a sociedade se deverá organizar para dar conta das 

reivindicações deste grupo geracional. 

 

A Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC), como já tivemos oportunidade 

de referir58, é um mecanismo de excelência para a legitimação da ideia de 

participação das crianças e para a sua inscrição nos discursos sociais e 

científicos sobre da infância. A CDC é um instrumento indispensável, mais uma 

vez, para ultrapassar as contingências decorrentes da negatividade da infância, 

a que atrás fizemos referência, indispensabilidade essa relacionada quer com a 

morfologia jurídica que a compõem, quer com a complexidade da semântica 

social que recupera através da diversidade de direitos nela presentes. 

Devido ao seu alcance a CDC teve um impacto ético, cultural mas também 

político. Se é possível afirmar-se que a CDC promoveu a construção de novos 
                                                 
58 Cf. Capítulo 1. 
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discursos e, por vezes, também à reconstrução de novas práticas, com as 

crianças, onde é valorizada a sua voz e acção, continuam, também, a ser 

persistentes os paradoxos no exercício da cidadania das crianças. 

Os debates acerca das questões da cidadania das crianças desafiam, no 

entanto, esta aceitação tácita da importância de considerar as crianças como 

actores sociais e como sujeitos de direitos, nomeadamente, sujeitos de direitos 

de participação. Por um lado, a sociologia da infância debate-se com 

dificuldades de reconhecimento, enquanto área do saber específico sobre a 

infância, sendo alguns dos seus conceitos mas valiosos – participação infantil, 

cidadania da infância, investigação com e a partir das crianças – questionados e 

criticados por outras áreas ou abordagens científicas, nomeadamente a 

psicologia do desenvolvimento e a filosofia. Estas dificuldades de 

reconhecimento traduzem-se, depois, na construção de discursos e práticas 

acerca das crianças que acentuam “a incompetência”, a “irracionalidade”, a 

necessidade de protecção e controlo das crianças. Nestes discursos e práticas é 

difícil encontrar possibilidades de afirmação dos direitos da criança, nas suas 

variadas dimensões: provisão, protecção e participação, especialmente no que 

diz respeito à última dimensão.  

Se são valorizados essencialmente os direitos das crianças à protecção e 

provisão, assiste-se a uma valorização de um maior controlo, regulação e 

institucionalização, comprometendo-se, assim, quer o principal pressuposto da 

Sociologia da Infância – a acção e voz das crianças –, quer a grande inovação 

da Convenção dos Direitos da Criança – os direitos de participação –. 

 

Quais são então as exigências para repensar cenários reais de concretização da 

imagem da criança como actor de direitos sociais? 

Parece-nos, antes de mais, indispensável considerar que a análise do campo 

social da infância deverá ser feita de uma forma multi e interdisciplinar (Prout, 

2005), convocando todas as áreas científicas que de alguma forma abordam a 

infância, de modo a pôr em comum e em discussão as semelhanças e também 

as diferenças que cada área acrescenta ao estudo sobre a infância. Uma análise 

multi e interdisciplinar que convocasse a Psicologia, a Filosofia e tal como Prout 
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refere “…com as ciências biológicas e médicas, as quais, para o bem ou para o 

mal, desempenham um papel importante na compreensão e constituição da 

infância na sociedade dos nossos dias” (2004)59, poderia permitir desconstruir 

discursos por vezes contraditórios acerca das crianças, que influenciam a forma 

como as políticas e as práticas relativas à infância são desenvolvidas e 

aplicadas. 

A consideração de um enfoque interdisciplinar que crie canais de diálogo e 

rentabilização dos saberes que as várias áreas científicas – história, psicologia, 

direito, medicina, pedagogia, antropologia, geografia – têm desenvolvido e 

construído saberes sobre a infância é, na nossa opinião, um dos princípios 

básicos que poderá permitir construir elementos de tradução dos discursos das 

diferentes áreas, para dessa forma dar conta da complexidade que caracteriza 

actualmente os mundos sociais e culturais das crianças. 60 

A consolidação da imagem da criança actor de direitos sociais exige, também, 

que se considerem as possibilidades de mudança social a partir da acção 

humana, neste caso, que se considerem as crianças como actores competentes 

para a promoção da mudança social nos seus quotidianos. Daqui resulta a 

indispensabilidade de considerar uma Sociologia da Infância que não seja 

contemplativa dos mundos sociais e culturais das crianças, mas sim implicada e 

preocupada com a mudança das condições de vida do grupo social das 

crianças, necessitando para tal considerar a possibilidade de um trabalho em 

parceira com todos os parceiros sociais, nomeadamente com os movimentos de 

promoção dos direitos das crianças, que desenvolvem programas de 

intervenção com crianças, nos múltiplos e heterogéneos contextos de vida das 

mesmas. 

A consolidação da imagem da criança actor de direitos sociais implica também 

que se considerem as questões estruturais e de poder. Naqueles que são 

apontados como contextos clássicos de socialização – as famílias e as escolas –

, a relação do poder é inclinada para os adultos e as crianças não têm tantas 

possibilidades de exercer os seus direitos de participação. De acordo com M. 

                                                 
59 Conferir também Ferreira (2000). 
 
60 Este enfoque tem vindo a dar lugar a áreas emergentes: os Estudos da Infância. Cf. Kehily 
(2004) 
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Foucault (1984) o poder não é propriedade de uma classe, grupo ou pessoa: é 

uma estratégia com diferentes tácticas; é um jogo sempre em movimento, em 

fluxo e refluxo; é uma acção sobre acções (Martins e Neves, 2000). Mas quando 

falamos de questões de poder entre adultos e crianças, as tácticas, os fluxos e 

refluxos são distintos daqueles que se apresentam entre outros grupos sociais, 

nomeadamente entre homens e mulheres.  

Quando falamos das questões de poder nas relações entre adultos e crianças 

necessitamos considerar constrangimentos adicionais.61 É notório o controlo dos 

adultos sobre o tempo, ocupação de espaços, escolha do vestuário, horas de 

alimentação e mesmo os modos de interacção social das crianças.   

Há tensões permanentes entre o reconhecimento das crianças como pessoas no 

seu próprio direito, com competências de participação e a intensificação do 

controlo e da regulação.  

Propomos, então, considerar, tal como propõem Mannion e I’Anson, que "Em 

vez de apenas chamarmos a atenção para o facto de as crianças também serem 

seres completos, mostrámos como é útil considerar quer os adultos quer as 

crianças como seres parcialmente em formação" (2002: 21). 

Defendemos assim que a imagem da criança actor de direitos sociais exige que 

se repensem as conceptualizações de competência adulta e competência 

infantil, considerando distintas possibilidades de uns e outros poderem exercer e 

rentabilizar todas as suas oportunidades de comunicação e acção. Para tal será 

indispensável considerar a Sociologia da Infância como uma sociologia do 

simbólico que integre as culturas da infância como uma porta de entrada para 

aceder às competências das crianças e para desta forma desconstruir os 

constrangimentos que o poder adulto, baseado no argumento da incompetência 

das crianças, coloca às possibilidades destas últimas se afirmarem como 

cidadãos com competência e voz para participar na organização dos seus 

mundos sociais e culturais.62  

                                                 
61 Para a discussão das questões de poder na infância consultar ainda: Robinson e Kellett 
(2004), Wernham (2003), Sznaider (1997), John (2003). 
 
62 As ideias aqui apresentadas decorrem das reflexões desenvolvidas no âmbito do Seminário 
Permanente de Sociologia da Infância, orientado pelo Prof. Doutor Manuel Sarmento.  
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Parece-nos também indispensável para a consolidação da imagem da criança 

actor de direitos sociais o contributo de uma Sociologia da Infância reflexiva, que 

convoque e rentabilize a complexidade e diversidade de saberes que são 

produzidos sobre as crianças e que, para além do mais, seja socialmente 

implicada e responsável num trabalho em parceira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 111 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARTE II  

 
INFÂNCIA PARTICIPAÇÃO E INVESTIGAÇÃO  

PRESSUPOSTOS, MÉTODOS, ÉTICA E 
PROCEDIMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - 112 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2. 

 PRINCÍPIOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS E ÉTICOS  

“Nós temos o direito a participar mesmo em casos que nós temos algum 
conhecimento e não devemos ser postos de parte pelos adultos porque eles 
às vezes pensam que são os maiores: ”Ai nós somos os maiores” Mas às 
vezes nós temos outros conhecimentos que lhes podem ser úteis.”  
(Rodrigo, 9: EP)  
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1. Participação: génese, conceptualização e relevância para a infância. 

 

"Nós, as crianças, somos peritas em ter 8, 12, 17 anos nas sociedades actuais (…) 
Consultar-nos tornará o vosso trabalho mais efectivo e com melhores resultados para 

nós.A minha proposta é que nos torneis parte da vossa equipa” 63 
  Heide Graude, 17 

 (Delegada Norueguesa à Sessão Especial Sobre a Infância 

 2002)  
 

A participação infantil assume-se, na segunda modernidade, como um princípio 

incontornável em grande parte dos discursos científicos produzidos acerca da 

infância, nomeadamente, para a Sociologia da Infância, que, ao considerar as 

crianças como actores sociais e como sujeitos de direitos, assume a 

participação das crianças como uma questão central das suas reflexões. 

Começam a ser também significativas as sinergias entre investigação e 

intervenção social participativa com as crianças, que podem verificar-se, antes 

de mais, na produção bibliográfica que tem vindo a ser desenvolvida neste 

âmbito, desde os contributos para uma informação ética dos princípios 

presentes nos processos de investigação com crianças – Alderson, 1995, 2004; 

Boyden e Ennew, 1997; Crowley, 1998, Flekkoy e Kaufman, 1997, Prout, 2000, 

Shier, 2001, Verhllen, 1996, 1997 – aos contributos acerca da elucidação de 

pressupostos para a efectivação da participação – Lansdown, 1995, 2001, 2004 

–; e ainda acerca da documentação de práticas participativas – Willow, 1997, 

Adams e Ingham, 1998, Treseder, 1997, Miller, 1997, Hart, 1997, Shier, 1995. 

Concordando com Landsdown (2001:2), quando refere que “...a participação 

democrática (…) é um direito processual que permite à criança enfrentar os 

abusos e negligências dos seus direitos fundamentais e agir no sentido de 

promover e proteger tais direitos”, relançamos agora a reflexão acerca das 

dinâmicas que estão presentes, quer na conceptualização, quer na 

operacionalização da participação nos quotidianos infantis. 

                                                 
63 Este e outros testemunhos de criança que participaram na Cimeira Mundial sobre a Infância, 
em 2002, podem ser consultados em http://www.unicef.org/specialsession/voices/children.html 
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A forma intensa e insistente como a participação infantil se tem vindo a afirmar 

nos campos teóricos e de intervenção social poderia levar-nos a crer que 

estamos perante um fenómeno novo, mas o facto é que as crianças sempre 

participaram na vida social. O que realmente interessa aqui destacar é o 

significado que foi sendo atribuído à participação.  

Sem grandes esforços, encontramos testemunhos históricos da presença infantil 

no espaço doméstico, na comunidade, na esfera económica, nos contextos de 

guerra,64 testemunhos esses que sustentam imagens do envolvimento das 

crianças nas arenas de acção dos adultos, sem, na nossa opinião, assumirem 

os contornos que nesta reflexão pretendemos atribuir ao conceito de 

participação. Este envolvimento foi historicamente mais sustentado no interesse 

superior dos adultos do que no interesse superior das crianças, uma vez que se 

caracteriza por uma acção adulto-centrada de manipulação das crianças, sem 

atender às suas reais necessidades, interesses e direitos. 

 

 

1.1.O conceito de participação infantil 

 

É necessário, no âmbito desta reflexão, esclarecer os contornos que o conceito 

de participação assume para nós. 

Antes de mais, pretendemos acentuar uma conceptualização da participação 

infantil que recupere os interesses, necessidades e direitos da criança, que seja 

o testemunho da legitimidade da sua acção social, concordando com Bellamy 

quando refere que a questão da participação infantil recolhe visibilidade a partir 

do momento em que a “... Infância como construção social emergiu de 

sociedades e valores em mudança. E as crianças como grupo, gradualmente 

surgiram como indivíduos com direitos e actores sociais” (2003: 3). 
                                                 
64 Um exemplo emblemático da (pseudo) participação (manipulação) das crianças, é a Cruzada 
das Crianças, que em 1212, inserida no movimento religioso das Guerras Santas ou Cruzadas, 
organizado pelos cristãos com o objectivo de libertar a Europa das invasões dos árabes, que 
pertenciam à religião muçulmana, mobilizou milhares de crianças, que enfrentando a fome, as 
doenças e a crueldade da guerra, saíram das suas casas, na França e na Alemanha, para se 
deslocarem para Jerusalém, objectivo seriamente comprometido pela morte e também 
exploração de muitas destas crianças, que nunca chegariam a tal destino.   
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A esta mudança de paradigma não serão alheias as modificações do próprio 

conceito de infância, principalmente nos últimos três séculos. 

A este respeito, Hendrick (1990) defende que durante os séculos XVIII, XIX e 

XX, as crianças foram alvo de profundas reflexões médicas, pedagógicas e 

psicológicas, que ajudaram a definir conceitos, necessidades e direitos até então 

ausentes no entendimento acerca da infância.  

A criança médico-psicológica dos séculos XVIII e XIX e a criança-aluna do 

século XIX, caracterizadas por Hendrick como novas concepções de crianças e 

infância, vieram permitir um olhar científico acerca do desenvolvimento infantil, e 

da organização de respostas sociais no âmbito da sua protecção e educação.  

Actualmente, a infância é um grupo social com um conjunto de direitos 

reconhecidos no campo dos princípios, apesar da sua escassa aplicabilidade 

nos quotidianos de muitas crianças. Para estas o desenvolvimento de esforços 

que assegurem a sua participação é essencial, uma vez que a participação 

infantil é uma ferramenta importante para a construção de espaços de cidadania 

na infância.  

Na última Cimeira Mundial da Infância, em 2002, solidificou-se esta ideia, ao se 

considerar, na sessão de encerramento, entre outros aspectos, que é necessário 

“...mudar o mundo, não só pelas crianças, mas acima de tudo com a sua 

participação”, tendo sido identificadas as acções prioritárias futuras 

relativamente à participação infantil, das quais destacamos os seguintes 

aspectos: 

 

1. Assegurar que todas as crianças sejam registadas ao nascimento e que 

outras medidas que sejam consideradas necessárias sejam tomadas no 

sentido de proteger o direito à identidade de todas as crianças; 

2. Desenvolver estratégias e mecanismos para assegurar que as crianças 

participem nas decisões que afectem as suas vidas na família, na escola, 

na comunidade e assegurar que sejam ouvidas em procedimentos legais 

e administrativos que lhes digam respeito; 
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3. Promover a consciencialização acerca dos direitos da criança entre 

adultos e crianças, e mudanças nas atitudes e valores que influenciam o 

reconhecimento e respeito pelos direitos da criança, especialmente na 

prevenção de todas as formas de violência contra as crianças. 

Fonte: Annan, 2002: 122 

 

Falar de participação, numa acepção imediata, é falar de uma actividade 

espontânea, que etimologicamente se caracteriza como a acção de fazer parte, 

tomar parte em65, mas é também falar de um conceito multidimensional que faz 

depender tal acção ou tomar parte, de variáveis como o contexto onde se 

desenvolve, as circunstâncias que o afectam, as competências de quem o 

exerce ou ainda as relações de poder que o influenciam. A participação infantil 

terá que ser considerada numa estreita ligação, quer com as questões de poder 

e autoridade que trespassam as relações entre adultos e crianças, quer com as 

conceptualizações acerca das competências sociais, dos constrangimentos 

culturais e políticos que afectam e influenciam tais relações e, por isso mesmo, o 

exercício da participação. 

Se relacionarmos as variáveis aqui identificadas, confrontar-nos-emos, 

necessariamente, com uma complexidade mais acentuada do que acontece 

quando falamos em participação adulta. Antes de mais, se considerarmos que 

participação é também sinónimo de voz, acção e construção da autonomia e que 

criança é, etimologicamente, aquele que não fala66, afigura-se, à partida, 

comprometida a pretensão de considerar alguma afinidade entre os dois 

conceitos: como pode falar aquele que não tem voz? Ou então, se quisermos: 

como pode falar aquele que apesar de ter voz, esta é uma voz sem eco na 

sociedade adulta?  

 

São estes paradoxos que tentaremos discutir em seguida. 

                                                 
65 Cf. Cunha (1982), Dicionário Etimológico Nova Fronteira da Língua Portuguesa. 
 
66 Idem  



 

 - 117 -

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

direitos da criança em particular. E, como princípio básico, sustenta também um 

outro conjunto de direitos inalienáveis em todo este processo: é o caso dos 

direitos de reunião, dos direitos de associação e dos direitos políticos. A 

participação implica também alguns valores fundamentais como a liberdade, a 

igualdade e a solidariedade entre os indivíduos. 67 

A participação infantil é, para o Comité dos Direitos da Criança, um princípio 

fundamental para assegurar o cumprimento dos direitos que as crianças 

possuem, ou, tal como Crowley refere “...é um direito civil e político básico para 

todas as crianças e é, portanto, um fim em si mesmo” (1998:9). Acrescentamos 

ainda a ideia de que a participação social é um meio conducente à sociedade 

participativa, mas não é o único. As questões da igualdade, nas suas dimensões 

económicas, sociais, culturais são centrais na construção de sociedades 

participativas, pelo que as faces e significados que a participação das crianças 

assume, terão, necessariamente, que ser compreendidos e interpretados 

através da convocação de todas essas dimensões. 

Para além do mais, assistimos neste momento a mudanças significativas do 

conceito de participação, que, de acordo com alguns dos teóricos, 

nomeadamente Landsdown (1998) e Hart (1997), teve uma evolução positiva 

entre as duas Cimeiras Mundiais sobre a Infância, a última das quais registou a 

maior participação de sempre de crianças e jovens, que apresentaram as suas 

ideias e propostas68. 

A visibilidade e as modalidades da participação das crianças não são 

consensuais e a grande questão é saber como é que poderemos, 

simultaneamente, reivindicar competência, espaço de acção e intervenção das 

crianças no exercício dos seus direitos e dependendo do seu grau de 

dependência e vulnerabilidade, enfatizar o quanto precisam da protecção adulta.  

                                                 
67 Adaptado do manual da Amnistia Internacional (1995). Carpeta de materiales didácticos del 
centro de recursos educativos (CRE). IIDH, Costa Rica. 
 
68 Já tivemos ocasião de referir que a II Cimeira Mundial da Infância decorreu em 2002 e dela 
resultaram iniciativas fundamentais para a afirmação da participação infantil como um princípio 
indiscutível para a consideração da acção, intervenção e investigação com este grupo social. 
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A propósito, parece-nos pertinente apresentar os contributos de alguns teóricos 

da participação infantil que pretendem, de alguma forma, aferir a genuinidade e 

intensidade da participação das crianças. 69 

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

sobretudo através da metáfora da escada da participação, inspirada numa 

proposta inicial de S.R. Arnstein (1979), tem influenciado a generalidade das 

reflexões nesta área.  

A escada da participação de Hart considera etapas de não participação e etapas 

de participação. Os três degraus iniciais: a manipulação, a decoração e 

tokenismo70, correspondem aos degraus mais baixos da escada e também a 

etapas de não participação. No degrau da manipulação, o mais baixo da escada 

da participação, podem encontrar-se situações em que as crianças são 

utilizadas em determinadas iniciativas, são mesmo apresentadas como as 

inspiradoras das mesmas. No entanto, não lhes foi dado qualquer tipo de 

informação que lhes permita compreender os objectivos das causas em que os 

adultos as estão a envolver e o porquê da sua intervenção, uma vez que são 

manipuladas com o intuito de mais facilmente comoverem ou alertarem os 

destinatários de tais campanhas ou movimentos. Um dos exemplos mais 

emblemáticos deste degrau é a utilização das crianças em manifestações onde 

estão em causa interesses adultos e para os quais a criança não foi 

minimamente informada acerca da pertinência da sua participação em tal 

evento. O degrau da decoração é o segundo da escada, e aqui as crianças 

continuam a ser usadas, tal como no degrau anterior, para realçar as causas dos 

adultos de uma forma relativamente indirecta. O que distingue este degrau do 

anterior é o facto de os adultos já não pretenderem apresentar as crianças como 

dinamizadoras deste ou aquele movimento, mas sim como meras figuras 

decorativas. 

                                                 
69 Conferir também Abrioux (1998). 
 
70 O termo tokenismo resulta da designação original do autor – tokenism – uma vez que não há 
um termo correspondente em português. De acordo com o The American Heritage – Dictionary 
of the English Language, Tokenism refere-se a políticas ou práticas de inclusão limitada dos 
membros de um grupo minoritário, criando geralmente uma falsa uma aparência de práticas 
inclusivas, que pode ser ou não intencional. 
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O tokenismo é, ainda, um degrau de não participação na escada proposta por 

Hart e corresponde a iniciativas em que as crianças aparentemente têm voz no 

processo, mas, na realidade, a sua autonomia na escolha do assunto que lhes é 

entregue, o estilo de comunicação que utilizam e a possibilidade de emitir 

opiniões próprias, é praticamente inexistente. O tokenismo pode encontrar-se 

muitas vezes em conferências onde as crianças são criteriosamente 

seleccionadas de entre aquelas que ou são mais comunicativas, ou mais 

articuladas ou então mais atraentes, para fazerem parte de um painel de 

exposição de assuntos, para os quais não foram preparadas, que não reflecte a 

sua opinião ou dos seus pares. Os pontos de vista apresentados são de adultos, 

que, agindo muitas vezes em nome do melhor interesse da criança, consideram 

que a participação simbólica é uma estratégia efectiva para defender os direitos 

das crianças. Continua porém a não poder falar-se de participação infantil. 

Os restantes cinco degraus ilustram já posições crescentes em participação 

infantil. O primeiro deles – delegação com informação – diz respeito a uma fase 

do processo, em que a criança, apesar de delegar em outros a sua participação, 

está no entanto informada, compreende os objectivos do projecto em que está 

envolvida, sabe quem toma as decisões e o porquê delas, acabando por ter um 

papel significativo apesar de não muito interventivo. O segundo – consulta e 

informação – acontece quando as crianças são consultadas e informadas acerca 

de um projecto, que apesar de ser desenhado e dirigido por adultos, é também 

um processo em que as suas opiniões são tratadas seriamente. O terceiro 

degrau – iniciativa adulta com partilha de decisões com a criança – identifica o 

momento em que o adulto inicia o projecto, mas partilha decisões com a criança, 

acabando as duas partes por ter um papel activo no desenvolvimento do 

processo. O quarto degrau – iniciado e dirigido pelas crianças – retrata um 

momento em que o projecto é iniciado e dirigido pelas crianças, sem qualquer 

intervenção do adulto, não existindo portanto qualquer parceria entre eles. Isso 

acontece no topo da escada da participação proposta por Hart, onde o processo 

é iniciado pelas crianças, dependendo também delas toda a dinâmica, desde a 

concepção aos mecanismos de desenvolvimento e, mesmo, em relação à 

consideração da inclusão do adulto na partilha de decisões.  



 

 - 120 -

Assistimos, portanto, na subida desta escada, a um crescendo na implicação 

das crianças em processos de mobilização e participação, que apesar de nos 

permitir compreender a intensidade da participação infantil, não deve ser, de 

acordo com Hart (1992), considerada como um barómetro de qualidade de 

qualquer projecto, uma vez que não há crianças iguais e, por isso, é possível 

que diferentes crianças, em diferentes momentos e em diferentes contextos, 

prefiram desempenhar graus variados de participação ou envolvimento.  

O importante será que em qualquer momento, ou em qualquer contexto, as 

crianças tenham a oportunidade de participar à medida da sua vontade. 

H. Shier (2001) apresenta uma outra proposta, que apesar de ser inspirada pelo 

modelo inicial proposto por Hart (1992), explora, no entanto, diferentes aspectos 

do processo de participação infantil. A proposta de Shier não contempla níveis 

de não participação (a manipulação, a decoração e o tokenismo), iniciando a sua 

sistematização relativamente a atitudes positivas face à participação. 

 

Quadro 11 

Modelo de participação infantil de Shier (2001) 

Graus de responsabilização

Níveis de participação 

 
Abertura 

 
Oportunidades 

 
Obrigações 

 
 

 
 
 

As crianças partilham poder e 
responsabilidade na tomada de 

decisão 

Está preparado para 
partilhar algum do seu 
poder adulto com as 
crianças? 

Há algum procedimento 
que permita às crianças e 
aos adultos partilharem 
poder e responsabilidade 
nas decisões? 

É uma exigência política 
que crianças e adultos 
partilhem poder e 
responsabilidade nas 
decisões? 
 

 
 

As crianças são envolvidas no 
processo de tomada de decisão 

Está preparado para 
permitir que as crianças 
se juntem ao seu 
processo de tomada de 
decisão? 

Há algum procedimento 
que permita às crianças 
juntarem-se no processo 
de tomada de decisão? 

É uma exigência política 
que as crianças tenham 
que ser envolvidas no 
processo de tomada de 
decisão? 
 

 
As perspectivas das crianças são 

tidas em conta 

Está preparado para ter 
em conta as opiniões das 
crianças? 

Tem um conjunto de 
ideias para ajudar as 
crianças a expressarem 
as suas opiniões? 
 

É uma exigência política 
que as opiniões das 
crianças sejam tidas em 
consideração? 

 
 

As crianças são apoiadas no sentido
de expressarem as suas 

perspectivas 

Está preparado para 
apoiar as crianças a 
expressarem as suas 
opiniões? 

Tem um conjunto de 
ideias e actividades que 
ajudem as crianças a 
expressarem as suas 
opiniões? 

É uma exigência política 
que as crianças sejam 
apoiadas no sentido de 
expressarem as suas 
opiniões? 
 

 
As crianças são ouvidas 

 
 
 

Está pronto para ouvir as 
crianças? 

Desenvolve um trabalho 
que lhe permita ouvir as 
crianças? 

É uma exigência política 
que as crianças sejam 
ouvidas? 

Traduzido e adaptado por Soares (2003) 
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Ao contemplar três graus de responsabilização em cada nível de participação – 

abertura, oportunidades e obrigações –, este modelo exige que os indivíduos 

e/ou organizações implicados no processo da participação infantil clarifiquem a 

sua intervenção relativamente à natureza que a mesma poderá assumir. O grau 

da abertura ocorre sempre que o indivíduo assume uma responsabilização ou 

mostre interesse em trabalhar de uma determinada maneira. O grau da 

oportunidade caracteriza o momento em que se questiona o tipo de estratégias a 

desenvolver, no sentido de implicar as crianças no processo. Para tal, são de 

considerar as suas competências e conhecimento. O grau da obrigação decorre 

da consideração da participação das crianças como uma questão e exigência 

política.  

Ao identificar uma interrogação para cada nível e estádio, esta sistematização 

permite ilustrar as possibilidades que o participante tem relativamente à sua 

posição e também a identificação dos passos que poderá tomar para aumentar o 

seu nível de participação. A identificação num nível muito preciso do esquema 

poderá não ser um processo linear, pois, por vezes, a participação das crianças 

poderá acontecer em simultâneo em diferentes estádios e níveis. O modelo de 

Shier considera cinco níveis crescentes de participação das crianças, que vão 

desde atitudes mais elementares, como é a capacidade do adulto ouvir as 

crianças, ao apoio à expressão destas, à consideração das suas opiniões, ao 

seu envolvimento na tomada de decisões e, finalmente, ao seu protagonismo na 

referida tomada de decisão.  

Trilla y Novella (2001), propõem-nos uma outra conceptualização de 

participação infantil, em que são consideradas quatro possibilidades: a 

participação simples, que caracteriza o acto de tomar parte num determinado 

processo como espectador, sem intervir na sua preparação; a participação 

consultiva, que pressupõe uma atitude de escuta das crianças sobre os 

assuntos que lhe dizem directa ou indirectamente respeito; a participação 

projectiva, que pressupõe que as crianças sintam que o projecto é seu, 

participando em todos os momentos; e, finalmente, a metaparticipação, na qual 

as crianças pedem, exigem, constroem novos espaços e mecanismos de 

participação. 
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Outros autores, principalmente ligados aos movimentos sociais da América 

Latina71, têm vindo a discutir um outro conceito, com um alcance mais alargado, 

na sua opinião, do que a participação infantil – o protagonismo infantil.72 

 O protagonismo infantil pretende ilustrar as possibilidades de as crianças se 

organizarem, de forma a pensarem, proporem e agirem, no fundo, de terem 

capacidade de determinar a sua própria vida. Manifesta-se na vida quotidiana, 

quando as crianças exigem ser tomadas em consideração ou então quando 

assumem responsabilidades económicas ou familiares.  

A. Gaitán considera, a propósito, que: 

 

 “O protagonismo é processo social, mediante o qual se pretende 
que crianças e adolescentes desempenhem um papel principal no 
seu desenvolvimento e no da sua comunidade para alcançar a 
realização plena dos seus direitos atendendo ao seu interesse 
superior. É tornar real a visão da criança como sujeito de direitos e 
portanto, deve dar-se uma redefinição de papéis nos diferentes 
sectores da sociedade: infância e juventude, autoridades, família, 
sectores não organizados, sociedade civil, entidades, etc.” (1998: 
86).   
 

Para o efeito, o autor considera a existência de três mecanismos essenciais para 

desenvolver este processo: 

A organização infantil, que é uma forma de sensibilização do contexto familiar e 

doutros contextos mais institucionais, desenvolvida pelas crianças, a título 

individual ou de grupo, com a finalidade de exercer e fazer valer os seus 

próprios direitos de acordo com os seus interesses. Este deve ser um processo 

lúdico, flexível, funcional, mas também definido, regulamentado e democrático. 

                                                 
71 Nomeadamente ligados a movimentos sociais de crianças trabalhadoras (Ex. NATRAS 
(Movimento de crianças e adolescentes trabalhadores da América Central)). 
 
72 Há que destacar que este conceito surge como uma extensão do conceito de protagonismo 
popular, no qual se fazia uma crítica às teorias de desenvolvimento e modernização dos anos 
70, que consideravam as desigualdades como naturais e como consequência do triunfo dos mais 
competentes. Estas teorias conceptualizavam as minorias, os grupos étnicos e os pobres como 
grupos atrasados e subdesenvolvidos culturalmente. A noção de protagonismo popular resgatou 
na altura a soberania e a criatividade destes grupos sociais como agentes activos na luta por 
melhores condições de vida. 
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A participação infantil, que pretende incrementar o poder da infância organizada 

na sua relação com os adultos. Não basta incentivar as actividades das crianças 

dentro do grupo: é necessário, simultaneamente, facilitar a abertura de espaços 

nos quais a decisão do grupo tenha uma margem de aceitação e 

implementação, e estabelecer as formas, conteúdos, qualidades e quantidades 

para acesso ao poder. A participação infantil garante a legitimidade e incidência 

social do protagonismo infantil. Neste processo, o poder é um factor 

determinante, e à medida que se passa do nível mais baixo do exercício do 

poder infantil, que é a adultocracia (ou seja, a anulação de qualquer espécie de 

acção das crianças) e se começa a percorrer um caminho que passa 

inicialmente pela sinalização e depois pela consulta e representação, inicia-se 

também um percurso crescente de acesso ao poder, à acção e participação. 

A expressão infantil, que é a manifestação do ser, pensar e sentir das crianças. 

Este ser, pensar e sentir deverão estar em correspondência com os seus 

interesses, mas são também reflexo das influências que a criança sente da parte 

dos pais, professores, meios de comunicação social, revelando portanto 

diferentes graus de autenticidade.  

Cussiánovich et al. defendem que o protagonismo infantil “...não (é) somente 

uma proposta conceptual, mas possui de modo inerente um carácter político, 

social, cultural, ético, espiritual, que reclama uma pedagogia e convida a um 

repensar do estatuto social da infância e do mundo adulto, dos seus papéis na 

sociedade local e na reunião entre os povos.” (2001: 61). O aspecto principal 

do conceito, para estes autores, é a possibilidade de construção de uma 

consciência colectiva sobre as características dos quotidianos que as crianças 

partilham, do direito a serem respeitados como seres humanos e sujeitos 

capazes de tomar decisões. Para o autor "O protagonismo significa a 

redefinição do poder na sociedade, um questionamento frontal do poder 

baseado na condição adulta. Não somente torna possível uma nova forma de 

repensar novas culturas das crianças nas suas sociedades, mas exige também 

a demolição e reconstrução de uma nova cultura adulta." (Cussianovitch, 1995: 

60). 
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O protagonismo infantil não é reconhecido nas práticas sociais entre adultos e 

crianças, sendo difícil a sua aplicação e visibilidade nos quotidianos infantis, 

reafirmando no entanto os seus defensores que isso revela um 

desconhecimento da infância como criativa, capaz de desenvolver pensamento 

produtivo, privando-a, deste modo, de contribuir com as suas percepções, juízos 

e acções para a organização dos seus mundos sociais e culturais. O conceito de 

protagonismo das crianças terá que desafiar a ideia de negatividade associada à 

definição de infância das sociedades centrais.73 

Se na modernidade, as tensões entre controlo e autonomia privilegiaram o 

controlo das crianças74, na segunda modernidade, como consequência da 

constatação dos limites ao controlo racional da sociedade e da natureza, a 

autonomia, a auto-realização assumem um renovado vigor. A individualidade e a 

procura de uma identidade própria passam a ser um dos princípios fundamentais 

da acção dos indivíduos, assim como a participação é encarada como um valor 

indispensável na procura de tal individualidade, pois somente dessa maneira os 

interesses e as prioridades de cada indivíduo poderão ser representadas e 

alcançadas. 

A definição das arenas de acção em que as crianças podem participar é, no 

fundo, uma questão de poder. As dificuldades na partilha deste poder decorrem, 

em muito, do facto de dominantemente se considerar que participação infantil é 

sinónimo de diminuição do poder e tutela dos adultos sobre as crianças. 

Decorrem também do facto de se continuar a defender predominantemente a 

perspectiva da criança como ser dependente da protecção do adulto e incapaz 

de assumir responsabilidades. 

A questão do poder apresenta-se então como uma questão essencial para 

compreender a participação das crianças na sociedade. Convocamos os 

                                                 
73 Aqui o conceito de protagonismo das crianças é encarado com maior reserva, podendo 
nalguns contextos ser mesmo encarado como um atentado a direitos adquiridos por outros 
grupos sociais. Relembra-se a propósito o caso Norte-americano, relativo à resistência 
desencadeada por movimentos de associações de pais, que, à altura de ratificação da CDC, se 
manifestaram contra a mesma, exactamente pela não-aceitação de direitos de participação 
para as crianças. Refere-se ainda o caso do movimento dos Comunitaristas que reforça esta 
mesma ideia e defende para os pais o monopólio dos direitos de participação. 
 
74 Já desenvolvemos esta questão no Capítulo 1 quando nos referimos às tensões no exercício 
dos direitos da criança. 
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contributos de Michel Foucault e Norbert Elias para uma reflexão acerca do 

poder. Quer M. Foucault, quer N. Elias acentuam a importância de compreender 

o poder através da sua dimensão relacional. Ambos consideram que o poder se 

caracteriza pelo seu carácter difuso e polimorfo, considerando importante a 

análise das mudanças que ocorreram e ocorrem na estrutura das relações da 

vida quotidiana. 

 Para Elias o poder,  

“...é um aspecto de uma relação, de cada uma das relações 
humanas. Tem a ver com o facto de existirem indivíduos ou grupos 
de indivíduos que podem reter ou monopolizar aquilo que os outros 
necessitam (...) quanto maiores são as necessidades, maior é a 
proporção de poderes que os primeiros assumem. Por outro lado, os 
indivíduos a quem são negados os meios para satisfazer as suas 
necessidades possuem geralmente algo de que carecem e que, por 
sua vez necessitam aqueles que os monopolizam.” (1994: 53) 
 

Para Foucault,  

“O poder é concebido como um conjunto de acções sobre acções 
possíveis; ele opera sobre o campo de possibilidades onde vem 
inscrever-se o comportamento dos sujeitos actuantes: incita, induz, 
contorna, facilita ou torna mais difícil, alarga ou limita, torna mais ou 
menos provável; no limite, constrange ou impede completamente; 
mas é sempre uma maneira de agir sobre um ou vários sujeitos 
actuantes, na medida em que agem ou em que são susceptíveis de 
agir. Uma acção sobre acções.” (1984: 313). 

 

Como é que o poder, tal como o definem os dois autores, se implica ou está 

implicado na participação das crianças na sociedade? 

Consideramos, antes de mais, que o poder se tece nas relações que se 

estabelecem entre o grupo geracional dos adultos e o grupo geracional das 

crianças. O grupo geracional dos adultos monopoliza e circunscreve aquilo que 

são as necessidades, as vontades, as acções das crianças, as quais, numa 

posição de dependência, se situam na situação de desprovidas de poder, e 

portanto dependentes dos primeiros.  

Nas análises que têm vindo a ser desenvolvidas acerca do poder nas relações 

entre adultos e crianças, nomeadamente com Mayall (2000), sublinha-se o poder 
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assimétrico das relações entre infância e mundo adulto como um princípio de 

organização social, uma vez que ao dividir-se a ordem social em dois grupos 

maioritários (adultos e crianças), se consideram, também, condições específicas 

que caracterizam as vidas de cada grupo: provisões, leis, direitos, 

responsabilidades e privilégios mas também constrangimentos.  

Parece-nos, no entanto, que no exercício do poder se deve considerar que as 

relações entre ambos os grupos geracionais não são lineares, havendo 

influências recíprocas, tanto maiores quanto maior for a consciencialização da 

criança face à possibilidade de participar nos assuntos que lhe dizem respeito. 

Se é indesmentível que o grupo geracional dos adultos tem maior conhecimento, 

maior influência e portanto maior poder em relação ao grupo geracional das 

crianças, também não é linear ou isento de importância o facto de estas mesmas 

crianças, através das suas acções ou reacções acerca do poder que sobre elas 

é exercido, influenciem a forma como os adultos entendem o mesmo poder. 

De referir ainda a indispensabilidade de considerar que os adultos não são um 

grupo homogéneo, tal como acontece com o grupo das crianças, havendo no 

seu seio contradições nuns e noutros, o que por sua vez se traduz em 

interacções onde estas mesmas contradições são simultaneamente 

reprodutoras e modificadoras das condições históricas. 

Parece-nos importante considerar a participação das crianças como um princípio 

que, estritamente ligado aos seus quotidianos, se imponha também como 

mecanismo de reorganização das relações entre adultos e crianças que, para 

ser efectivo, terá que estar implicado na realidade social que é significativa para 

a criança.  

Para além do mais, a participação das crianças deverá ser um processo genuíno 

decorrente dos sentidos e dos significados que estas lhe atribuem para não se 

correr o risco dela não passar da ideia defendida por Martins e Pinheiro quando 

referem que “...o poder que nos intima à participação é uma nova forma de 

poder disciplinar que atravessa toda a sociedade” (2000: 60).  

Quando a participação das crianças é encarada como um processo controlado 

pelas instâncias educativas, sociais ou outras, legitimado por elas como 

estratégia de normalização de determinadas princípios e práticas, sem os 
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relacionar com os quotidianos concretos de existência das crianças, com as 

suas vontades, necessidades e direitos, falar de participação infantil não passará 

de mais um lugar-comum esvaziado de significado e de efectiva importância 

para a construção de quotidianos de cidadania das crianças.  

As crianças parecem, então, concordando com Ennew (2000), continuar sem 

nenhuma garantia de liberdade de expressão e pouca liberdade da supervisão 

adulta, mesmo quando estão fora da infância e o jogo se chama participação: 

"O paternalismo pós-moderno já não diz: "Calem-se crianças, eu sei o que é 

melhor para vocês", mas prefere dizer: "falem crianças, eu sou a vossa voz" 

(Thery, cit in Ennew, 1991: 105). Desta forma a questão dos direitos de 

participação das crianças assumirá, mais uma vez, a face da regulação e 

controlo que em nada valoriza a imagem da criança cidadã e reivindicativa dos 

seus direitos. 

 

Parece que a participação infantil terá que seguir outros caminhos. Esses 

atalhos terão que passar, inevitavelmente, pela consideração da “ideologia do 

cuidado” (Prout, 2000), ou seja, pela ideologia resultante das transformações de 

que a família moderna tem sido alvo, que levaram, entre outros aspectos, à 

institucionalização, cada vez mais precoce e prolongada das crianças. Passando 

a criança grande parte do seu tempo em contextos formais de atendimento, a 

intervenção terá que partir daqui, assente num paradigma que associe direitos 

de protecção, provisão e participação de uma forma interdependente, ou seja, 

que atenda à indispensabilidade de considerar que a criança é um sujeito de 

direitos, que para além da protecção, necessita também de margens de acção e 

intervenção no seu quotidiano. É a defesa de um paradigma impulsionador de 

uma cultura de respeito pela criança cidadã: de respeito pelas suas 

vulnerabilidades, mas de respeito também pelas suas competências.  

A este propósito, consideramos a ideia de cosmopolitismo infantil (Tomás e 

Soares, 2004), que decorre da conceptualização inicial proposta por Boaventura 

Sousa Santos (2001), acerca da sistematização relativa aos modos de produção 

da globalização. O cosmopolitismo infantil será então uma forma de globalização 

alternativa, contra-hegemónica, que considera não só o desenvolvimento de 
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movimentos formais mas, também, a necessidade de (re)pensar formas de 

promover mecanismos teóricos e práticos junto do grupo social das crianças e 

dos seus principais interlocutores (pais, professores, pares...), que permitam 

desvelar os intrincados trilhos da sua acção e participação, mesmo 

considerando os constrangimentos da institucionalização que condicionam a 

organização dos quotidianos infantis. A consideração de tais constrangimentos 

passa pela indispensabilidade de combater a massificação do atendimento à 

infância, a imagem da criança-utente, para desta forma recuperar uma outra 

imagem, da criança-cidadã, o que implica que se repensem conceitos e imagens 

que influenciam a formação dos profissionais que com elas partilham os 

contextos institucionais, educativos ou sociais. 

Em suma, falar da participação das crianças implica considerá-las como actores 

sociais com competências para desenvolver acções sociais dotadas de sentido, 

nas distintas interacções que vão estabelecendo com os outros indivíduos, 

sejam eles adultos ou crianças. Implica, também, considerar o percurso de vida 

do indivíduo e a forma como aí vai desenvolvendo a sua acção individual. 

Implica, por outro lado, considerar uma dimensão mais alargada de participação 

– da dimensão sócio-política. Esta dimensão sócio-política implica que o 

indivíduo seja competente para desenvolver uma acção desencadeadora de 

influência. Neste sentido M. Sarmento75 defende que a participação é um modo 

de exercício de uma acção influente num contexto concreto. Implica o exercício 

do poder de decisão, indo desta forma para além da acção, que apesar de ter 

intencionalidade, pode não ter poder, ser circunscrita, limitada e não ter 

possibilidade de influenciar o espaço colectivo.  

Se convocarmos a participação das crianças para enfrentar os discursos 

paternalistas que remetem as crianças para a condição de grupo oprimido e 

com dificuldade em fazer ouvir a sua voz relativamente ao grupo dominante, 

então a participação é uma possibilidade de emancipação do grupo social das 

crianças relativamente ao grupo social dos adultos, no sentido de resgatar o 

papel activo das crianças para enfrentarem a realidade social, para intervirem, 

darem opiniões e participar em nas decisões que as afectam. As possibilidades 
                                                 
75  As ideias aqui apresentadas decorrem das reflexões desenvolvidas no âmbito do Seminário 
Permanente de Sociologia da Infância, orientado pelo Prof. Doutor Manuel Sarmento.  
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de emancipação que defendemos inscrevem-se numa ordem social que deverá 

ser, necessariamente, uma ordem social plural e partilhada entre adultos e 

crianças.  

 

1.2. A legitimação normativa da participação infantil 

 

A promulgação e ratificação da CDC são momentos fulcrais para atribuir 

visibilidade social aos direitos de participação das crianças.  

Apesar de no extenso conjunto de artigos que compõem a CDC, a expressão 

‘participação’ aparecer, somente, três vezes explicitamente nomeada, 

concretamente no artº 9, nº2 e no artº 32, nº1 e nº2, outros artigos convocam o 

conceito e pressupõem-no, mesmo não o referindo explicitamente.  

No primeiro conjunto (artº 12, 13, 14, 15,17) agrupamos, então, os artigos que 

fazem referência directa ao conjunto de princípios e mecanismos indispensáveis 

ao exercício da participação, ressaltando deles, conceitos como opinião, 

expressão, pensamento, associação, reunião, informação.  

O artº 12 da CDC76 costuma ser invocado como o núcleo do direito de 

participação infantil. O direito que aí está contido coloca um desafio radical às 

atitudes tradicionais de exclusão das crianças das arenas de acção e de 

decisão. Ele não se refere directamente à necessidade de atribuir à criança o 

direito de autonomia, ou de controlo por si só, sem atender a outros requisitos 

como a maturidade, a competência social; por isso mesmo, introduz alterações 

profundas às limitações de participação dependentes de critérios etários 

estritamente entendidos, pois defende que todas as crianças são capazes de 

expressar os seus pontos de vista. Os critérios idade e a maturidade deverão 

sempre ser entrecruzados com variáveis como o contexto social em que a 

                                                 
76 Artigo 12º da CDC 

1. Os Estados Partes garantem à criança com capacidade de discernimento o direito de exprimir livremente a sua 
opinião sobre as questões que lhe respeitem, sendo devidamente tomadas em consideração as opiniões da 
criança, de acordo com a sua idade e maturidade.  

2. Para este fim, é assegurada à criança a oportunidade de ser ouvida nos processos judiciais e administrativos que 
lhe respeitem, seja directamente, seja através de representante ou de organismo adequado, segundo as 
modalidades previstas pelas regras de processo da legislação nacional.  
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criança se insere, a natureza da decisão, a experiência de vida da criança e o 

apoio adulto em todo o processo, de forma a respeitar as suas opiniões e a 

permitir rentabilizar as suas competências de participação. Para além do mais, 

implica um envolvimento dos adultos que tenham responsabilidades 

profissionais ou familiares face às crianças, no sentido de assegurar que estas 

sejam estimuladas relativamente às suas possibilidades de participação. É um 

direito substantivo, na medida em que diz que as crianças devem ser 

consideradas agentes activos dos seus quotidianos, de forma a participarem nas 

decisões que as afectam. É, por outro lado, um direito processual, uma vez que 

define os meios através dos quais se pode operacionalizar a participação infantil, 

especificando que as crianças têm o direito a denunciar os abusos e 

negligências dos seus direitos e a agir no sentido de protegerem e promoverem 

esses mesmos direitos: “...é assegurada à criança a oportunidade de ser ouvida 

nos processos judiciais e administrativos que lhe respeitem...”(artº 12, alínea2). 

O artº 1377 defende a liberdade de expressão da criança, que passa pela 

liberdade de procurar, receber e difundir informações de qualquer natureza, 

podendo ela recorrer a qualquer meio, oral, escrito, impresso, artístico para 

atingir tal objectivo. 

O artº 1478 faz referência ao direito da criança à liberdade de pensamento, 

consciência e religião, salvaguardando, no entanto, o respeito pelos direitos e 

deveres dos pais ou representantes legais da criança, na orientação e exercício 

do referido direito.  

                                                 
77 Artigo 13º da CDC 

1. A criança tem direito à liberdade de expressão. Este direito compreende a liberdade de procurar, receber e expandir 
informações e ideias de toda a espécie, sem considerações de fronteiras, sob forma oral, escrita, impressa ou 
artística ou por qualquer outro meio à escolha da criança.  

2. O exercício deste direito só pode ser objecto de restrições previstas na lei e que sejam necessárias:  
a. Ao respeito dos direitos e da reputação de outrem;  
b. À salvaguarda da segurança nacional, da ordem pública, da saúde ou da moral públicas.  

78 Artigo 14º da CDC 
1. Os Estados Partes respeitam o direito da criança à liberdade de pensamento, de consciência e de religião.  
2. Os Estados Partes respeitam os direitos e deveres dos pais e, sendo caso disso, dos representantes legais, de 

orientar a criança no exercício deste direito, de forma compatível com o desenvolvimento das suas capacidades.  
3. A liberdade de manifestar a sua religião ou as suas convicções só pode ser objecto de restrições previstas na lei e 

que se mostrem necessárias à protecção da segurança, da ordem e da saúde públicas, ou da moral e das 
liberdades e direitos fundamentais de outrem.  
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O artº 1579 faz referência ao direito de associação e reunião da criança, o que 

implica o direito de planificar e fazer valer decisões para atingir a realização dos 

direitos da criança. O artº 1780 refere que a criança tem o direito de aceder à 

informação e a documentos que tenham como objectivo promover “...o seu bem-

estar social, espiritual e moral, assim como a sua saúde física e mental”. A 

observação deste direito é um requisito fundamental para que a criança perceba 

o alcance, a utilidade e interesse da sua participação.  

Refere ainda a importância dos esforços necessários para tornar tal informação 

acessível e apropriada às crianças, seja no contexto familiar, seja no contexto 

escolar, seja ainda no contexto alargado da comunidade. 

 

Num segundo conjunto (artº 2, 9, 21, 23, 24 e 31), agrupamos artigos, que 

apesar de terem como objectivo o alcance de outros aspectos dos quotidianos 

das crianças (relacionados com os direitos e deveres da família, com a não 

separação dos pais, com a adopção, com os direitos das crianças deficientes, 

com o direito à saúde e ainda com o direito ao repouso e tempos livres), têm 

subjacente uma concepção participativa na forma como tais direitos poderão ser 

exercidos pelas crianças. 

Estamos a falar, antes de mais, do artº 281 que, ao defender que todas as 

crianças podem usufruir dos direitos previstos na CDC, independentemente da 

                                                 
79 Artigo 15º da CDC 
1. Os Estados Partes reconhecem os direitos da criança à liberdade de associação e à liberdade de reunião pacífica.  
2. O exercício destes direitos só pode ser objecto de restrições previstas na lei e que sejam necessárias, numa 

sociedade democrática, no interesse da segurança nacional ou da segurança pública, da ordem pública, para 
proteger a saúde ou a moral públicas ou os direitos e liberdades de outrem.  

 
80 Artigo 17º da CDC 
1. Os Estados Partes reconhecem a importância da função exercida pelos órgãos de comunicação social e asseguram 

o acesso da criança à informação e a documentos provenientes de fontes nacionais e internacionais diversas, 
nomeadamente aqueles que visem promover o seu bem-estar social, espiritual e moral, assim como a sua 
saúde física e mental.  

2. Para esse efeito, os Estados Partes devem:  
a. Encorajar os órgãos de comunicação social a difundir informação e documentos que revistam utilidade social e 

cultural para a criança e se enquadrem no espírito do artigo 29.º;  
b. Encorajar a cooperação internacional tendente a produzir, trocar e difundir informação e documentos dessa 

natureza, provenientes de diferentes fontes culturais, nacionais e internacionais;  
c. Encorajar a produção e a difusão de livros para crianças;  
d. Encorajar os órgãos de comunicação social a ter particularmente em conta as necessidades linguísticas das 

crianças indígenas ou que pertençam a um grupo minoritário;  
e. Favorecer a elaboração de princípios orientadores adequados à protecção da criança contra a informação e 

documentos prejudiciais ao seu bem-estar, nos termos do disposto nos artigos 13.º e 18.º  

 
81 Artigo 2º da CDC 
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sua raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política, origem nacional, étnica ou 

social, posição económica, incapacidades físicas, nascimento ou qualquer outra 

condição da criança, sustenta, afinal, que para além de outros, a criança tem 

direito à participação. Também o artº 982 salvaguarda o direito da criança a não 

ser separada dos seus pais, excepto quando for para o seu bem, referindo na 

alínea 2, que “Em todos os casos previstos no nº1, todas as partes interessadas 

devem ter a possibilidade de participar nas deliberações e de dar a conhecer os 

seus pontos de vista” (idem). Fica assim explícita a possibilidade de a criança ter 

uma participação activa no seu projecto de vida, quando este envolve situações 

e decisões determinantes na vida familiar. No artº 2183 relativo à resposta da 

                                                                                                                                               
1. Os Estados Partes comprometem-se a respeitar e a garantir os direitos previstos na presente Convenção a todas as 

crianças que se encontrem sujeitas à sua jurisdição, sem discriminação alguma, independentemente de qualquer 
consideração de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra da criança, de seus pais ou 
representantes legais, ou da sua origem nacional, étnica ou social, fortuna, incapacidade, nascimento ou de 
qualquer outra situação.  

2. Os Estados Partes tomam todas as medidas adequadas para que a criança seja efectivamente protegida contra 
todas as formas de discriminação ou de sanção decorrentes da situação jurídica, de actividades, opiniões expressas 
ou convicções de seus pais, representantes legais ou outros membros da sua família.  

 
82 Artigo 9º da CDC 
1. Os Estados Partes garantem que a criança não é separada de seus pais contra a vontade destes, salvo se as 

autoridades competentes decidirem, sem prejuízo de revisão judicial e de harmonia com a legislação e o processo 
aplicáveis, que essa separação é necessária no interesse superior da criança. Tal decisão pode mostrar-se 
necessária no caso de, por exemplo, os pais maltratarem ou negligenciarem a criança ou no caso de os pais 
viverem separados e uma decisão sobre o lugar da residência da criança tiver de ser tomada.  

2. Em todos os casos previstos no n.º 1 todas as partes interessadas devem ter a possibilidade de participar nas 
deliberações e de dar a conhecer os seus pontos de vista.  

3. Os Estados Partes respeitam o direito da criança separada de um ou de ambos os seus pais de manter 
regularmente relações pessoais e contactos directos com ambos, salvo se tal se mostrar contrário ao interesse 
superior da criança.  

4. Quando a separação resultar de medidas tomadas por um Estado Parte, tais como a detenção, prisão, exílio, 
expulsão ou morte (incluindo a morte ocorrida no decurso de detenção, independentemente da sua causa) de 
ambos os pais ou de um deles, ou da criança, o Estado Parte, se tal lhe for solicitado, dará aos pais, à criança ou, 
sendo esse o caso, a um outro membro da família informações essenciais sobre o local onde se encontram o 
membro ou membros da família, a menos que a divulgação de tais informações se mostre prejudicial ao bem-estar 
da criança. Os Estados Partes comprometem-se, além disso, a que a apresentação de um pedido de tal natureza 
não determine em si mesmo consequências adversas para a pessoa ou pessoas interessadas. 

83 Artigo 21º 
1. Os Estados Partes que reconhecem e ou permitem a adopção asseguram que o interesse superior da criança será a 

consideração primordial neste domínio e:  

a. Garantem que a adopção de uma criança é autorizada unicamente pelas autoridades competentes, que, nos 
termos da lei e do processo aplicáveis e baseando-se em todas as informações credíveis relativas ao caso 
concreto, verificam que a adopção pode ter lugar face à situação da criança relativamente a seus pais, 
parentes e representantes legais e que, se necessário, as pessoas interessadas deram em consciência o 
seu consentimento à adopção, após se terem socorrido de todos os pareceres julgados necessários;  

b. Reconhecem que a adopção internacional pode ser considerada como uma forma alternativa de protecção 
da criança se esta não puder ser objecto de uma medida de colocação numa família de acolhimento ou 
adoptiva, ou se não puder ser convenientemente educada no seu país de origem;  

c. Garantem à criança, sujeito de adopção internacional, o gozo das garantias e normas equivalentes às 
aplicáveis em caso de adopção nacional;  

d. Tomam todas as medidas adequadas para garantir que, em caso de adopção internacional, a colocação da 
criança se não traduza num benefício material indevido para os que nela estejam envolvidos;  

e. Promovem os objectivos deste artigo pela conclusão de acordos ou tratados bilaterais ou multilaterais, 
consoante o caso, e neste domínio procuram assegurar que as colocações de crianças no estrangeiro sejam 
efectuadas por autoridades ou organismos competentes.  
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adopção84, se considerarmos que a criança faz parte do grupo “pessoas 

interessadas” a que se faz referência, então terá também direito a dar o seu 

consentimento para adopção (fica, no entanto, muito ambígua a interpretação do 

que se entende na letra do artº por “pessoas interessadas”). No artº 23, nº1 ao 

reconhecer “à criança mental e fisicamente deficiente o direito a uma vida plena 

e decente” garante-se também que a estas mesmas crianças é assegurada a 

participação activa na vida da comunidade85. 

No artº 24, quando se fala do direito da criança à saúde, é assegurado que 

“...nomeadamente os pais e as crianças, sejam informados, tenham acesso e 

sejam apoiados na utilização de conhecimentos básicos sobre a saúde e a 

nutrição da criança” (artº24, nº2, alínea e). Salvaguarda-se assim uma condição 

indispensável para a participação, que é a informação. 

No artº 3186, relativo ao direito a brincar, ressalva-se o direito de as crianças 

participarem em jogos e actividades recreativas próprias para a sua idade e 

ainda em actividades culturais e artísticas, de uma forma livre e também 

igualitária.  

 

Destacamos agora uma dimensão colectiva da participação, presente no artº 

1587 da CDC, onde o direito à participação aparece implicado nas interacções 

que se estabelecem entre os grupos de pares. A importância que reveste esta 

                                                 
84 Em Portugal, através do Dec.Lei nº 120/98 de 8 de Maio, é definido que em caso de adopção 
as crianças com mais de 12 anos de idade terão que dar o seu consentimento para a 
formalização de tal processo. Os 14 anos de idade, são o limite mínimo a partir do qual os jovens 
podem emitir a sua opinião em assuntos familiares de particular importância, mesmo em 
processos judiciais. 
 
85 É consagrado através do artº 71, nº1 da Constituição da República Portuguesa que a criança 
ou jovem com deficiência tem, para além de outros, o direito à participação em igualdade de 
oportunidades, em todas as actividades da comunidade. 
 
86 Artigo 31º da CDC 
1. Os Estados Partes reconhecem à criança o direito ao repouso e aos tempos livres, o direito de participar em jogos e 

actividades recreativas próprias da sua idade e de participar livremente na vida cultural e artística. 
2.  Os Estados Partes respeitam e promovem o direito da criança de participar plenamente na vida cultural e artística e 

encorajam a organização, em seu benefício, de formas adequadas de tempos livres e de actividades recreativas, 
artísticas e culturais, em condições de igualdade 

 
87 Artigo 15º da CDC 
1. Os Estados Partes reconhecem os direitos da criança à liberdade de associação e à liberdade de reunião pacífica.  
2. O exercício destes direitos só pode ser objecto de restrições previstas na lei e que sejam necessárias, numa 

sociedade democrática, no interesse da segurança nacional ou da segurança pública, da ordem pública, para 
proteger a saúde ou a moral públicas ou os direitos e liberdades de outrem.  
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dimensão colectiva dos direitos de participação é essencial para a construção 

das identidades sociais das crianças, para considerar a sua participação activa 

na construção de regras sociais, na organização das ordens sociais que 

compõem os seus quotidianos e que poderão influenciar a sua intervenção nas 

arenas de acção política e social mais alargadas. 

Para além da CDC, vários outros documentos têm vindo a conferir espaço à 

participação infantil.  

Falamos, por exemplo, da Convenção Europeia para o Exercício dos Direitos 
da Criança (1996), que defende no seu artº nº3, o “direito de esta ser informada 

e a expressar as suas opiniões nos procedimentos que lhe dizem respeito”. 

Refere ainda que, se uma criança for considerada pela lei interna como tendo 

capacidade suficiente de discernimento, lhe deverão ser garantidos no 

procedimentos judiciais que a afectem, o direito a receber informação relevante, 

a ser consultada e expressar as suas opiniões e, finalmente, a ser informada das 

possíveis consequências da concordância com tais opiniões e de qualquer 

decisão. 

A Recomendação 1286 (1996), da Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa, que define uma Estratégia Europeia para as Crianças, defende, 

também, que sendo as crianças cidadãos da sociedade de hoje e de amanhã, o 

respeito pelos seus direitos e uma maior igualdade entre crianças e adultos, 

deverão ser salvaguardados, de forma a preservar o pacto entre gerações e a 

contribuir para a democracia. Para tal, propõe uma intervenção, no âmbito do 

Comité de Ministros, no sentido de “...fazer com que as perspectivas das 

crianças sejam tidas em conta na tomada de decisões que as afectam, e facilitar 

a sua participação activamente, responsavelmente e de uma forma apropriada 

às suas capacidades, na escola e outras instituições, em procedimentos judiciais 

e nos governos nacionais (alínea ii), e ainda “...ensinar as crianças a agirem 

como cidadãos responsáveis, encorajá-las a terem interesse nos assuntos 

públicos e a reconsiderar a idade de voto” (alínea iii).  

 

A recomendação nº R (98) 8, do Comité de Ministros do Conselho da Europa, 

acerca da Participação das Crianças na Família e na Vida Social, faz referência 
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também à oportunidade de participação das crianças, sem qualquer tipo de 

discriminação, considerando que a participação é um mecanismo essencial para 

exercício de todos os direitos que estão consagrados na CDC. Neste 

documento, a participação infantil é considerada como um aspecto fundamental 

para que os valores de uma sociedade multicultural e os princípios da tolerância 

sejam uma realidade consistente na vivência democrática, com implicações 

directas nas condições das suas próprias vidas, sendo a participação na vida 

familiar entendida como fundamental e exercida o mais precocemente possível, 

de forma a promover o diálogo e a capacidade de negociação e resolução 

pacífica de conflitos. Para além do mais, esta Recomendação salienta ainda que 

a participação na vida social será um mecanismo essencial de exercício de 

cidadania, permitindo a aprendizagem de direitos e responsabilidades individuais 

e colectivas. 

Estes contributos legislativos são contemporâneos do aparecimento do novo 

paradigma da infância na investigação social – o paradigma da criança como 

sujeito de direitos, com voz e acção política e social, o qual é para a Sociologia 

da Infância, o paradigma fundamental na investigação e intervenção social com 

as crianças, indispensável para a consolidação da imagem das crianças como 

sujeitos de direitos e não somente como objectos de protecção, preocupação e 

controlo. 

 

 

1.3. Algumas notas para uma cidadania da infância 

 

A participação das crianças, bem como a consideração da sua cidadania, têm 

sido nos últimos tempos retoricamente invocados, esgotando-se muitas vezes 

em enunciados legais prescritivos de uma educação para a cidadania adulto-

orientada, ou então em práticas sociais orientadas em função dos interesses dos 

adultos.  

Parece-nos, portanto, que será indispensável neste momento de reflexão acerca 

da genuína participação e cidadania das crianças, colocar em diálogo algumas 

perspectivas que poderão contribuir para atribuir à noção da cidadania infantil, 
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um efectivo significado: um significado que vá essencialmente de encontro aos 

interesses, necessidades e direitos das crianças, resgatados através da sua 

acção social e da sua voz. 

Para tal será, antes de mais, necessário desafiar “Os efeitos conjugados da 

uniformização, paternalismo, desapossamento e colonização (que) 

resultam(ram) da acção de múltiplas instâncias reguladoras.88” (Sarmento, 

Tomás e Soares, 2004:1), para afrontar o estatuto minoritário atribuído às 

crianças. Sendo a infância considerada, essencialmente, a partir de uma 

perspectiva de negatividade será necessário desafiar as representações sociais 

que entendem as crianças, unicamente, enquanto objectos de protecção, como 

portadoras de incipiente conhecimento relativamente aos adultos, porque, afinal, 

estes são argumentos enviesados, se não forem organizados espaços e 

possibilidades de as crianças poderem intervir e participar na vida social que as 

envolve.  

Desafiar a negatividade será, então, indispensável para ultrapassar os 

paradoxos que continuam a condicionar a afirmação plena da cidadania da 

infância, nomeadamente, relacionados com os hiatos persistentes entre os 

princípios proclamados na CDC e a prática social. Ao considerarem um exercício 

interdependente dos direitos das crianças, entre as dimensões de provisão, 

protecção e participação, estes legitimam uma imagem da criança como actor 

social, a qual, no entanto, rapidamente se esgota na precariedade das 

condições sociais/estruturais e simbólicas que contribuem para a construção da 

identidade do grupo social das crianças, como uma identidade baseada 

essencialmente em “...conceitos reinterpretativos da cidadania que a submetem 

a concepções neo-conservadoras, autoritárias e disciplinadoras, ao reduzir a 

ideia da participação pública à submissão aos deveres de convergência com a 

norma social” (Sarmento, Soares e Tomás, 2004: 2).  

Significa, também, desafiar as metáforas retóricas dos discursos que mais 

poderosamente continuam a influenciar o estatuto social e político da infância. 

Estamos a falar das retóricas presentes quer no discurso pedagógico, quer no 

discurso social e de protecção, os quais continuam a basear as suas 

                                                 
88 Os autores identificam as seguintes instâncias reguladoras: instituições educativas, justiça, 
família, espaço produtivo e políticas públicas. 
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intervenções em modelos de criança-aluno ou da criança-utente, compreendida 

essencialmente em termos de necessidades e promoção de competências, sem 

se considerar a sua dimensão enquanto actor social. Apesar de influenciada 

pelas instituições sociais, a criança também as influencia e participa activamente 

na construção das suas dinâmicas e dos seus significados.  

Alfageme et al. (2003: 43) ajudam-nos a ampliar esta reflexão ao denunciarem 

alguns conceitos, que continuam a sustentar a cidadania infantil negada, diferida 

ou recortada, nomeadamente, a negação advinda do conceito jurídico dominante 

de cidadania e das concepções acerca da condição de ser criança; a negação 

jurídico-normativa, baseada na concepção de cidadania activa, a qual pressupõe 

um indivíduo que seja capaz de eleger e também de ser eleito; a negação 

jurídico-cultural, baseada em considerações culturais que por vezes não 

resgatam a diversidade das vivências da infância89; a negação alicerçada na 

concepção da criança enquanto ignorante e dependente do adulto, ou, ainda, 

devido à vulnerabilidade que advém da sua ignorância; e, finalmente, a negação 

encarada como discriminação positiva, ou seja, como mecanismo de protecção 

das crianças. 

A negação da cidadania das crianças tem sido sustentada pelo argumento 

adultocêntrico da necessidade de considerar a sua vulnerabilidade inerente e 

imaturidade, impedindo-as de um exercício completo dos seus direitos, 

fundando-se, na maior parte dos casos, este argumento no princípio do melhor 

interesse da criança. A inibição de exercício dos direitos de participação das 

crianças, da parte dos adultos, refugia-se, assim, no argumento de que esta será 

a melhor estratégia para que o exercício dos seus direitos de provisão e 

protecção seja acautelado.  

Esta negação encontra muita visibilidade nos debates clássicos acerca da 

cidadania.  

As definições clássicas de cidadania acentuam os direitos e obrigações do 

cidadão-adulto de participação nas esferas política, social e económica. Ao 

                                                 
89 As autoras apresentam como exemplo desta negação, o caso das crianças trabalhadoras, pelo 
facto de não ser contabilizada a contribuição que fazem para a economia do seu país, o que 
contribuiu para a invisibilidade e insignificância económica do trabalho das crianças, pelas 
culturas económicas e estatísticas dominantes. 
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mesmo tempo, as noções clássicas de infância acentuam a dependência das 

crianças em relação aos adultos, sem serem consideradas quaisquer 

possibilidades destas terem visibilidade e intervenção social nas esferas 

económica, política e social.  

J.M. Viegas e Dias ajudam-nos a esclarecer esta ideia, quando referem que:  

 

“...a cidadania surge com as primeiras disposições legais que 
conferem direitos cívicos aos indivíduos com a implementação dos 
Estados democráticos liberais (...), no entanto, a cidadania neste 
período está longe de abranger a generalidade dos indivíduos e de 
situações, quer em termos formais, nomeadamente como o voto 
censitário e as obstruções à liberdade de opinião e associativa, quer 
em termos reais, devido às condições de vida de grande parte da 
população trabalhadora, sem possibilidades efectivas de fazer valer 
os seus direitos, nem entrar no jogo da democracia representativa.” 
(2000: 1) 
 

Estes debates assentam então sobre um conceito de cidadão-adulto, com 

capacidade de eleição, através da qual elege representantes nos órgãos 

políticos e sociais e economicamente produtivo. De acordo com Stalford (2000), 

o modelo político de cidadania vê a dependência da criança em relação aos 

adultos como um símbolo da sua incompetência e vulnerabilidade, ao invés de a 

considerar em termos do direito de as crianças serem protegidas apoiadas e 

guiadas.  

Moreno (1998) defende a existência de alguns obstáculos que comprometem a 

construção de uma cultura de direitos, de uma forma geral, que têm também, 

implicações sérias para a construção de uma cultura de direitos das crianças, 

para a construção de uma cidadania infantil. Estes obstáculos relacionam-se 

quer com as dificuldades de reconhecimento do outro como igual e diferente, 

quer, ainda, com a aceitação da lei como reguladora das relações sociais.  

Relativamente ao primeiro obstáculo, o autor considera que na construção de 

uma cultura de direitos é indispensável considerar que o outro é tão cidadão 

como eu, que tem os mesmos direitos, responsabilidades e deveres. Se 

considerarmos que, de um ponto de vista generacional, as crianças são os 

outros relativamente aos adultos, e que os adultos nas sociedades democráticas 
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delegam em terceiros a representação dos seus interesses, então a visibilidade 

pública dos direitos das crianças poderá ler-se como uma questão dos “outros 

dos outros”. A ideia pretende sublinhar o espaço e a importância social e política 

da criança na sociedade, que na nossa opinião se caracteriza por um vazio 

social, afastado e anónimo, que não compromete, nem exige da parte dos 

adultos a consideração das crianças como uma prioridade política, continuando 

estas a apresentar-se como um grupo a-político, como um grupo social 

relativamente ao qual a questão da cidadania não tem qualquer espaço. 

O segundo obstáculo identificado por Moreno (idem) tem a ver com a aceitação 

da lei como reguladora das relações sociais. Neste sentido, a CDC é encarada 

como um pacto social que regula as relações entre adultos e crianças, que 

deverá ter visibilidade na lei interna dos países que a ratificam. Moreno 

considera, no entanto, que há dificuldades na visibilidade deste pacto social nos 

quotidianos infantis, que resultam, em grande medida, de historicamente se 

atribuir pouco valor social à lei como reguladora e moderadora das relações 

sociais. Considera mesmo que o nosso comportamento relativamente à lei é 

mais um comportamento de manipulação do que de respeito. A CDC poderá ser 

alvo de interpretações da parte dos grupos sociais que considerem o seu melhor 

interesse e não o melhor interesse das crianças, favorecendo a continuidade do 

autoritarismo e da desigualdade nas relações e não permitindo, assim, 

considerar a questão da cidadania da infância. 

Outros teóricos dos direitos da criança, como Franklin (1986; 1998), têm vindo a 

defender a ideia de que excluir as crianças do acesso a um estatuto político 

pleno “...é um enigma que nenhuma sociedade democrática deveria permitir...o 

que aqui se sustenta não é simplesmente a negação de direitos de cidadania, 

mas o direito a ser cidadão.” (Franklin, 1986: 24). Para além do mais, considera 

que adicionalmente a esta constatação, a exclusão é a base da assumpção do 

conjunto de exclusões na tomada de decisão, não somente do Estado, mas 

também da comunidade, da escola ou da família. 

Ennew (2000) retira da realidade de exclusão das crianças duas consequências: 

por um lado, as crianças são sujeitas a leis, nas quais não tiveram qualquer tipo 

de participação – aspecto que é essencial em qualquer estado democrático –, 

por outro lado, concordando com Franklin (1986), as crianças são o único grupo 
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social numa democracia, cujos direitos políticos são confiados a outro grupo, 

para os exercerem no seu melhor interesse, sem haver mecanismos de controlo 

da sua aplicação e respeito. 

A negatividade que trespassa o exercício da cidadania das crianças está, em 

suma, alicerçada em concepções clássicas e tradicionais acerca das crianças e 

das suas (in) competências sociais e cívicas. Na nossa opinião, a cidadania das 

crianças terá então que ser considerada no domínio do exercício real de direitos 

de participação social, sem esquecer que:  

“Não há cidadania sem cidade. São por isso deletérias todas as 
considerações que pretendam promover a cidadania das crianças 
sem simultaneamente priorizarem a satisfação das necessidades 
básicas e sem salvaguardarem os direitos de protecção e de 
provisão. Os direitos fundamentais das crianças são, antes de mais, 
direitos sociais, extensíveis, consequentemente, ao conjunto da 
sociedade“ (Sarmento, Soares e Tomás, 2004: 2).  
 

O discurso e praxis dos adultos, empenhados na promoção de um paradigma de 

participação para a infância, na consolidação da cidadania da infância, deverão 

discutir as questões de competências, sentimentos de pertença e implicação na 

comunidade, participação, etc., em vez de se seguir centrando na discussão 

sobre a situação de dependência e tutela em que vivem as nossas crianças e 

jovens. O desmantelamento do argumento paternalista, de que “as crianças não 

podem esperar ter direitos iguais aos dos adultos”, porque não possuem as 

competências necessárias para o exercício de tais direitos, deverá ser assumido 

como um dos primeiros desafios na consolidação da cidadania da infância. 

O debate científico tem vindo a acentuar um novo paradigma, o “paradigma da 

competência” Hutchby e Moran-Ellis (1998), sustentado por alguns 

investigadores nesta área, como James e Prout (1990), Waksler (1991), Mayall 

(1994), Qvortrup et al (1994), que defendem a infância como uma arena 

dinâmica de actividade social, que envolve lutas de poder, significados 

contestados e relações negociadas, onde as crianças são consideradas agentes 

sociais no seu próprio direito.  

O “paradigma da competência” sublinha a indispensabilidade de considerar as 

crianças como agentes sociais no seu próprio direito, de atender à forma como 

as construções sociais da infância são simultaneamente estruturantes dos 
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quotidianos infantis, mas também estruturadas pelas actividades das próprias 

crianças e, para além do mais, de interpretar as competências sociais que as 

crianças manifestam nos seus quotidianos, nas relações que estabelecem com 

outras crianças, com os adultos e na diversidade das outras arenas da acção 

social (Moran-Ellis e Hutchby, 1998).  

 

Os debates sobre a cidadania das crianças enfatizam essencialmente uma 

dimensão social de cidadania, em contraponto com a dimensão política 

classicamente sustentada, aspecto essencial para atender à diversidade e 

complexidade que atravessa a categoria social da infância.  

Jans (2002) ajuda-nos a consolidar esta ideia quando refere que a cidadania não 

deverá ser encarada, nem como um todo de direitos, nem como um todo de 

responsabilidades. Para este autor a cidadania das crianças não poderá ser 

recusada sob o argumento de que só poderá ser atingida quando estas tiverem 

os mesmos direitos e deveres que os adultos, sendo indispensável a valorização 

da participação como princípio básico para a construção da cidadania da 

infância.  

Acrescentamos a esta ideia outros aspectos presentes numa dimensão de 

cidadania social, a qual, para além de incorporar noções ideológicas de 

participação, acrescenta outras como a inclusão e igualdade, focalizando-se, 

também, nas necessidades materiais das crianças e nas suas contribuições 

como actores na vida social quotidiana.  

Para além do mais, não é possível considerar o debate da cidadania sem 

incorporar na sua análise, 

 “...novas formas de organização social e familiar, alterações na 
estrutura das desigualdades sociais, e mudanças nas relações de 
género, nas relações intergeracionais e mesmo nas relações entre 
pares. Estas novas marcas contribuem para uma enorme 
diversidade de viver em sociedade, implicam a redefinição de novos 
papéis, novos espaços e novas vozes no exercício da cidadania. Do 
mesmo modo, permitem desocultar condições de restrição de 
direitos, que, aparentemente, apareciam garantidos pela norma 
jurídica. “ (Sarmento, Soares e Tomás (2004, 1) 
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A cidadania infantil é, então, um processo profundamente devedor das questões 

da desigualdade. Por um lado, é um processo que tem de enfrentar obstáculos 

relacionados com as questões de poder que se intrometem nas relações entre 

adultos e crianças, e em muitos casos não permitem que as relações de controlo 

e regulação sejam ultrapassadas e substituídas por relações de igualdade e 

participação. Por outro lado, tem também de considerar as desigualdades 

estruturais, de natureza social e económica, cujas implicações na visibilidade 

das crianças na organização dos seus quotidianos são indesmentíveis. Pensar 

na cidadania infantil sem pensar nas questões estruturais que afectam a vida 

das crianças e que atribuem ou retiram significado à sua participação social, 

assume-se como um exercício estéril, uma vez que se descura um dos 

princípios básicos da cidadania que é a implicação dos indivíduos na construção 

de possibilidades de reorganização dos seus quotidianos de acordo com as 

necessidades com que se enfrentam, na pugnação, afinal, pela mudança social.  

 

 

2. A consideração da participação infantil para o resgate metodológico da 
Infância e das Crianças como Sujeitos de Direitos  

 

A consideração dos olhares das crianças acerca dos seus mundos sociais e 

culturais, a partir do seu próprio campo e através das suas vozes, é uma das 

estratégias mais adequadas para a consolidação do discurso da cidadania 

infantil. 

O processo de investigação social que considere a questão da cidadania da 

infância sublinha o reconhecimento da infância enquanto categoria social 

estudada em si e, também, através de si mesma. Sublinha, ainda, a 

indispensabilidade de considerar processos inovadores de investigação social 

com crianças, eticamente informados (Alderson, 2004) e praxeologicamente 

atraentes.  
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2.1. Objectivos e Questões da Investigação 

 

O trabalho Infância e Direitos: Participação das crianças nos contextos de vida – 

representações, práticas e poderes, ao pretender dar conta das representações 

sociais que as crianças possuem relativamente ao seu estatuto de sujeitos de 

direitos, sustenta-se em dois vectores fundamentais. O primeiro tem a ver com a 

valorização da voz e acção social das crianças, tentando dar espaço à 

pluralidade das suas formas de comunicação, mesmo quando os silêncios, os 

gestos, as atitudes, assumem também significado. O segundo regista o papel da 

investigadora, que deverá ser de escuta activa e interpretativa, quer das vozes e 

silêncios, quer das acções que vão pincelando as narrativas das crianças, de 

forma a estabelecer relações entre a acção social das crianças, as 

representações que estas possuem relativamente ao exercício desta acção e as 

influências da estrutura social que as incorpora.  

As questões de partida, baseadas na convicção da indispensabilidade de 

considerar as crianças como sujeitos de direitos competentes, pretenderam ser 

unicamente orientadoras de um processo partilhado de construção da 

informação, onde o ponto de chegada não era seguramente a aferição de 

qualquer norma ou a tentativa de estabelecer generalizações. Pelo contrário, 

considerou-se sempre um ponto de chegada aberto, dependente das 

complexidades e singularidades da acção das crianças e das suas 

representações sociais, não esquecendo as influências das interacções que se 

iam estabelecendo com a investigadora. Portanto, um ponto de chegada 

também construído pelas crianças, através da sua participação em todo o 

processo.  

Interessava-nos, como uma das questões de partida, ter em consideração a 

influência dos contextos e quotidianos de vida das crianças nas suas 

representações enquanto sujeitos de direitos, considerando para tal que “A 

infância é simultaneamente o espaço cultural no qual as crianças aprendem, não 

somente aquilo que são, mas também o que não são e o que serão” (James, 

1993: 29), ou seja, de que forma as condições sociais configuram a construção 
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da identidade social da criança, a forma como se define a si e aos outros, se 

revê enquanto cidadão, titular de direitos e responsabilidades. 

Interessava-nos, também, perceber a natureza das vivências que estão 

presentes na realização dos direitos da criança, na tripla dimensão família, 

protecção e participação; que tipo de estratégias as crianças registam quando se 

revêem como protagonistas no exercício dos seus direitos, ou, pelo contrário, 

que tipo de constrangimentos identificam quando consideram a ausência quer 

de protagonismo, quer mesmo da identificação enquanto sujeitos com direitos.  

Considerando ainda que a interpretação e compreensão das narrativas e 

representações sociais das crianças não podem ser feitas de uma forma 

impressionista e descritiva, mas deverão sempre considerar que as crianças 

estão inseridas em estruturas sociais que as influenciam e que são influenciadas 

também por elas, um aspecto central deste trabalho foi tentar compreender as 

lógicas e dinâmicas inerentes (implícitas e/ou ocultas(das) a cada contexto, que 

condicionam (positiva ou negativamente) o exercício dos direitos da criança.  

 

 

 

3. Infância e Investigação: competência, participação, acção 

 

A infância como objecto de investigação autónomo e independente, apresenta-

se no campo da investigação social como um desafio para quem pretende 

restituir a voz e a acção dos seus actores sociais, as crianças. Um desafio que 

toca em esferas com âmbitos e interesses variados, mas dos quais destacamos 

a esfera científica, que, como teremos oportunidade de desenvolver mais 

adiante, carrega sobre os ombros uma tradição profundamente penalizadora, 

donde ressalta o sustento da invisibilidade social da infância e das suas 

competências. Para tal, não se pode ignorar um modelo epistemológico, 

universalmente conhecido e profundamente influenciador da investigação 

desenvolvida junto das crianças: estamos a falar do modelo da criança em 

desenvolvimento. Este modelo, profundamente dependente do legado da ciência 
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psicológica, influenciou também a investigação sociológica, tendo como 

pressuposto de base que a criança tem um estatuto social diferente do adulto, 

baseado num deficit de racionalidade e competência.  

As investigações baseadas neste conjunto de pressupostos apresentam 

invariavelmente o critério idade como principal variável de estudo, esquecendo 

outras variáveis, como por exemplo, a classe social, a etnia e o género, e 

utilizam os métodos quantitativos como o formato que mais contribui para a 

procura da ideia de “criança universal”. 

As implicações que daí decorreram afectaram decisivamente a forma de 

compreender a infância, os seus papéis, espaços, emoções, nos mais diversos 

contextos, desde logo o contexto familiar, o contexto educativo ou ainda o 

contexto judicial. 

A conjugação de todos estes pressupostos e a “...manipulação unilateral da 

criança dentro das teorias da socialização que a condena a uma presença 

ausente” (Jenks, 1992:13) conduziram a um desconhecimento generalizado das 

vidas e experiências das crianças, as quais são enganadoramente 

caracterizadas pelos olhos dos adultos e reproduzidas num discurso e 

interpretação adulto-centrado, onde os sentidos das vozes das crianças são 

também, essencialmente, sentidos condicionados à voz do adulto. 

A investigação com crianças tem registado nos últimos anos significativos 

investimentos, que decorrem de um movimento de reconceptualização da 

infância que se iniciou na década de 80, do século XX, com alguns sociólogos 

da infância, Ambert (1986) Jenks (1992); James e Prout (1990); Qvortrup (1995), 

os quais defendem, entre outros aspectos, a necessidade de considerar as 

crianças como actores sociais e a infância como grupo social com direitos, 

sublinhando também a indispensabilidade de considerar novas formas de 

investigação com crianças.  

Parece poder dizer-se que foi através do paradigma interaccionista, e 

concretamente através do interaccionismo simbólico, que surgiram os primeiros 

trabalhos na área da sociologia da infância, com os contributos de Denzin. Este 

ao defender entre outros aspectos, que  
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"...as crianças têm que ser vistas como produções históricas, 
culturais, políticas, económicas e sociais. Não há nada intrínseco ao 
'objecto' designado por crianças que o torne mais ou menos infantil. 
Assim, as crianças tal como são vistas na teoria social e psicológica 
podem de facto ser produtos históricos e culturais dos séculos XIX e 
XX" (1977:2);  

 

abre espaço para que no percurso de construção de conhecimento na área da 

Sociologia da Infância, o recurso às metodologias interpretativas se comece a 

desenhar como importante para satisfazer a ideia da infância como construção 

social e das crianças como agentes sociais. 

As conceptualizações que foram sendo produzidas acerca da posição da criança 

na investigação podem agrupar-se, de acordo com Christensen e Prout (2002), 

em quatro perspectivas: as crianças como objectos; as crianças como sujeitos; 

as crianças como actores sociais e as crianças como participantes (Alderson, 

1995, 2000), desafiando as tradicionais imagens de infância como meros 

objectos da investigação90.  

As duas primeiras encerram grande parte da investigação social tradicional. As 

suas vidas e bem-estar são assim investigados a partir das perspectivas dos 

adultos. Ambas negligenciam a imagem da criança como um actor social por 

direito próprio, baseando-se em assumpções de dependência das mesmas, 

reflectindo o desenho metodológico destas investigações a aspiração, muitas 

vezes genuína, mas paternalista, de proteger a criança incompetente e imatura. 

A terceira perspectiva de investigação com crianças – as crianças como actores 

sociais (Christensen and James, 2000) –, considera que estas não são meras 

informantes, mas são também activas na interpretação e mudança do processo 

de pesquisa. A emergência desta imagem atribui-lhes voz nos assuntos que lhe 

dizem respeito, o que cria novos problemas e dilemas éticos para o investigador 

e também novas responsabilidades. 

A quarta perspectiva – as crianças como participantes activos – pretende 

recuperar a ideia de que as crianças devem ser tão activas nas pesquisas como 

na vida social (Alderson, 2000, 2001; Thomas e O’Kane, 1998). Esta perspectiva 
                                                 
90 Conferir a propósito desta discussão acerca da posição das crianças na investigação a 
reflexão desenvolvida por Woodhead e Faulkner (2000), acerca dos dilemas que se 
apresentam na investigação psicológica com crianças. 
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desenvolve-se a par com novas perspectivas metodológicas nas ciências sociais 

que encaram a investigação como uma co-produção, para a qual contribuem 

quer o investigador, quer o informante. A partir desta conceptualização tem sido 

desenvolvida a ideia de que as crianças devem ser encaradas, cada vez mais, 

como co-investigadoras nos processos de pesquisa que lhe dizem respeito. 

Estas perspectivas consideram as crianças como actores sociais com voz e 

acção no processo de investigação onde participam em parceria, mais ou menos 

consolidada, com os adultos. 

As investigações com crianças vieram desvendar as suas perspectivas enquanto 

investigadas e, mais recentemente, também enquanto investigadoras 

(Christensen e James, 2000; Alderson, 2000), esclarecer os insucessos e as 

situações problemáticas em que as crianças se envolvem na escola ou em casa, 

através da consideração das suas reacções e opiniões informadas acerca dos 

seus quotidianos familiares e educativos e os constrangimentos que os afectam 

(Montandon, 1997; Mayall, 2002), demonstrar os condicionalismos das teses 

tradicionais sobre a incompetência infantil e valorizar as competências sociais da 

criança (Hutchby e Moran Ellis, 1998). 

A nossa proposta de investigação decorre da consideração da criança como 

participante activo (Alderson, 1995), alicerçando-se a reflexão na questão da 

participação infantil e nas possibilidades metodológicas de rentabilizar esta 

participação na construção do conhecimento acerca dos mundos sociais e 

culturais das crianças. 

Sustentamos, assim, que a investigação sociológica dos quotidianos infantis é, 

antes de mais, uma investigação policromática e multifacetada. É também uma 

investigação aberta a outros campos disciplinares nomeadamente a 

antropologia, a demografia, a geografia, a psicologia, o direito e as ciências da 

educação. As necessárias implicações metodológicas que daí resultam 

multiplicam-se também numa pluralidade de instrumentos susceptíveis de serem 

utilizados em contexto, de forma a desvendarem e desocultarem as vozes e as 

acções das crianças.91  

                                                 
91 Conferir a propósito Solberg (1997), na discussão que desenvolve acerca dos desafios que 
se colocam à investigação no sentido de considerar as crianças também como participantes do 
processo. 
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A investigação aplicada a este grupo geracional terá que ir mais além para 

recuperar a sua alteridade, que não é unitária, nem essencial, mas sim fluida e 

inconstante, alimentada por múltiplas fontes e adquirindo uma infindável 

diversidade de formas.  

A abordagem metodológica que propomos para o desenvolvimento da 

investigação assenta nos contributos do paradigma participativo (Heron, 1996). 

Este paradigma aparece como uma nova possibilidade de entender a 

investigação92, onde se considera a pesquisa científica como um acto de 

participação social.  

Considerando a realidade social simultaneamente objectiva e subjectiva, Heron 

(1996), defende que o paradigma participativo deve ser considerado em duas 

dimensões: 

- Uma dimensão epistémica, que ontologicamente considera que a realidade 

social é moldada pela mente, subjectivamente porque essa mesma realidade 

somente é conhecida através da forma que a mente lhe dá, e objectivamente, 

porque a mente penetra no mundo social conhecido, moldando-o. 

Epistemologicamente, defende uma relação participada entre investigador e 

investigado93, onde, o investigado é também um investigador, estabelecendo-se 

entre os dois uma relação interactiva e aberta à mudança. Metodologicamente, a 

investigação é considerada como um espaço intersubjectivo, para onde 

confluem múltiplas formas práticas, conceptuais, imaginárias e empáticas de 

conhecimento, através de processos partilhados de produção de conhecimento 

entre investigadores e investigados. 

- Uma dimensão política, axiologicamente preocupada com o valor do 

desenvolvimento humano: este é valioso como um fim em si mesmo. A 

investigação é considerada como um processo de participação social, no qual é 

fundamental considerar um equilíbrio mutuamente possível de autonomia, 

                                                                                                                                               
 
92 Denzin e Lincoln (2000) apresentam uma análise comparativa entre cinco paradigmas de 
investigação: paradigma positivista, paradigma pós-positivista, paradigma da teoria crítica, 
paradigma construtivista e paradigma participativo. 
 
93 Os termos originais utilizados pelo autor são Knower e Known. 
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cooperação e hierarquia com e entre as pessoas, sendo a tomada de decisão 

partilhada entre todos os parceiros do processo de investigação.  

É, também, um processo de investigação densamente trespassado de 

significados e valores em todas as etapas do seu percurso, o que se apresenta 

como um desafio complexo na investigação com crianças, na medida em que os 

significados e valores que estão aí presentes terão sempre uma dupla 

interpretação: a dos adultos e a das crianças. 

No esforço de reescrever os contributos do paradigma participativo, 

relativamente à investigação com crianças, defendemos a necessidade de 

considerar uma epistemologia alargada do conhecimento prático e vivo da acção 

social das crianças, através de uma atitude colaborativa entre adultos e crianças 

na co-construção desse mesmo conhecimento, afastando deste modo as 

limitações que outros paradigmas poderiam estabelecer à investigação, 

nomeadamente, os condicionalismos positivistas e pós-positivistas da 

manipulação e da experimentação do conhecimento. Ao posicionarmo-nos 

enquanto investigadores, como tradutores e intérpretes na reconstrução das 

múltiplas vozes das crianças, não esquecemos a competência emocional e a 

personalidade democrática que é exigida a um investigador participativo.  

O paradigma participativo ajuda-nos, também, a recuperar a ideia de acção na 

investigação, ao considerar que a investigação será sempre uma investigação 

incompleta se não houver acção dos participantes. A acção dos participantes 

envolvidos no processo de investigação insere-se em dinâmicas democráticas, 

recíprocas e criativas, e tem de ser entendida como um processo activo e 

afectivo revelador das diversas intersubjectividades. Não encontramos qualquer 

dificuldade em aceitar que as crianças são actores sociais com competência 

para construírem conhecimento com os adultos investigadores acerca dos seus 

mundos sociais e culturais. 

Finalmente, encontramos no paradigma participativo espaço para princípios 

metodológicos que, centrados na criança, a consideram não como uma unidade 

isolada, mas inserida numa realidade social cujas estruturas a influenciam, mas 

são também por ela influenciadas e que consideram os contextos de vida das 
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crianças como inerentemente sociais, fluidos e dinâmicos, onde constantemente 

se constroem e reconstroem relações sociais. 

 

 

 

4. A Investigação Participativa Com Crianças 

 

A investigação participativa resulta da confluência de algumas correntes de 

investigação, nos finais dos anos 80 e inícios dos anos 90, do século XX, 

nomeadamente da investigação participativa activa de Paulo Freire (1972), da 

análise agro-sistémica de Conway (1987); da antropologia aplicada, associada 

às perspectivas neo-marxistas de desenvolvimento comunitário e aos 

movimentos activistas dos direitos humanos (Kemmis e McTaggart, 2000), 

correntes essas com algumas características comuns, nomeadamente: a 

inovação local, o respeito pela diversidade e complexidade, o desenvolvimento 

das capacidades locais, a análise interactiva e o diálogo e o apoio para acções 

futuras (Pretty, 1995). 

A investigação baseada na acção participativa desenvolve-se em vários âmbitos: 

a investigação crítica, a investigação na acção na sala de aula, aprendizagem 

activa, ciência activa. Os investigadores da acção participativa acreditam na 

relação partilhada, entre investigadores e investigados, dos projectos de 

investigação, bem como no valor da análise dos problemas sociais numa 

perspectiva comunitária.  

Os atributos invocados para estabelecer uma distinção entre a investigação 

participativa e as investigações convencionais, são três (Boyden e Ennew, 

1997): há uma tutela partilhada dos projectos de investigação, que implica um 

esbatimento das relações de poder entre investigadores e investigados com 

recuperação da acção e voz destes últimos; os problemas sociais que são 

identificados na investigação resultam de uma análise comunitária, 

contextualizada, e por isso mesmo com significado para as pessoas que fazem 

parte da investigação; finalmente, o processo de investigação deve desenvolver 
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ferramentas e competências com os investigados, no sentido de eles poderem 

intervir e agir com autonomia e significado nos seus quotidianos. 

As perspectivas participativas utilizadas na investigação com crianças vão 

buscar inspiração a um conjunto heterogéneo de fontes e tradições que se 

podem enquadrar nas designadas ‘Participatory Rural Appraisal (PRA)’. As PRA, 

actualmente mais conhecidas como ‘Participatory Learning and Action (PLA)’ 

foram originalmente desenvolvidas no trabalho com comunidades cujos níveis 

de literacia e fracas competências linguísticas e de relacionamento com o poder 

apelavam à utilização de técnicas investigativas mais vividas, gráficas e 

concretas, de forma a reaver as suas representações e a sua participação 

(Chambers, 1998). 

As PRA surgiram no contexto do desenvolvimento de trabalho rural, 

principalmente nos países da América Latina, e, apesar de serem 

essencialmente um conjunto de técnicas, foram identificadas como uma 

metodologia ou filosofia de trabalho própria que fugiu às características da 

pesquisa contemporânea, profundamente influenciada pelo paradigma 

positivista, para defender uma investigação preocupada com a interpretação e 

transformação da realidade social em profundidade. Enquanto os positivistas 

convencionais privilegiam a utilização de inquéritos lineares e fechados, com o 

objectivo de medir, agregar e modelar comportamentos, as metodologias 

participativas privilegiam o esbatimento das relações de poder, permitindo maior 

profundidade, riqueza e realismo da informação (Chambers, 1994)94. As 

perspectivas participativas, sendo interactivas, abertas e intuitivas, permitem 

ilustrar as singularidades mais significativas dos quotidianos da infância. 

A investigação participativa aplicada à infância confronta-se, no entanto, com 

algumas dificuldades epistemológicas, decorrentes quer da alteridade da 

infância, quer da heterogeneidade das suas condições de existência.  

Considerar a alteridade da infância implica o reconhecimento das culturas da 

infância como modo específico, geracionalmente construído, de interpretação e 

de representação do mundo (Sarmento, 2001). O contributo das metodologias 

participativas neste âmbito visa desenvolver um trabalho de tradução e 
                                                 
94 Nieuwenhuys (2004) apresenta-nos uma perspectiva da aplicabilidade da investigação 
participativa a um nível mais global. 
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desocultação das vozes das crianças, que permaneceram ocultas nos métodos 

tradicionais de investigação, através de argumentos geracionais etnocêntricos.  

Com as metodologias participativas, a criança é parceira no trabalho 

interpretativo que o sociólogo da infância vai desenvolvendo com ela, 

mobilizando para tal um discurso polifónico e cromático, em que se assume 

como indispensável a presença da voz e acção da criança em todo o processo.  

O desafio que as metodologias participativas colocam aos sociólogos da infância 

é duplo: por um lado, um desafio à imaginação metodológica, à sua criatividade, 

para a definição de ferramentas metodológicas diversificadas; por outro lado, a 

redefinição da sua identidade enquanto investigadores, que têm de se 

descentrar do papel de gestores de todo o processo, para encarnarem o papel 

de parceiros que farão a co-gestão da sua intervenção com os outros 

intervenientes – as crianças.  

Atendendo a que “a participação não é uma campanha política que coloca as 

crianças em 1º lugar, tal como propõem os teóricos da libertação, mas sim um 

processo de construção de uma sociedade inclusiva para os cidadãos mais 

novos” (Milne, 1996: 41), consideramos que a participação das crianças na 

investigação é mais um passo para a construção de um espaço de cidadania da 

infância, onde a sua acção é tida em conta e é indispensável para o 

desenvolvimento da investigação.  

A investigação participativa tem sobretudo a ver com a conquista de uma 

participação democrática e justiça social para as crianças, “…ao influenciarem o 

que está a ser investigado e a forma como as suas vidas são representadas, 

elas participam em processos institucionais de tomada de decisão. Quanto mais 

as crianças forem activamente envolvidas na investigação, maiores serão os 

ganhos a nível pessoal” (Kirby, 1999: 1)95.  

A participação é, sem dúvida, um factor decisivo e poderoso para compreender 

a exclusão ou inclusão dos cidadãos nos processos de negociação e tomada de 

decisão acerca dos seus quotidianos.  

                                                 
95 Conferir a propósito Norton (1998), na discussão que desenvolve acerca da importância que 
a investigação participativa para a construção da mudança social. 
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A participação das crianças tem que ser entendida também à luz das 

perspectivas que consideram a infância como uma construção social, as 

crianças como actores sociais, como sujeitos de direitos; tem ainda que ser 

considerada à luz das preocupações éticas que enformam o desenvolvimento de 

investigação junto de grupos sem poder, como o é indiscutivelmente o grupo das 

crianças. Estamos a falar, por exemplo, do respeito pela privacidade da criança 

e o seu consentimento ou recusa em participar na investigação; estamos ainda a 

falar da necessidade de considerar as suas capacidades, ao invés de 

considerar, logo à partida, a sua falta de competência; estamos, finalmente, a 

falar da necessidade de considerar que qualquer indivíduo precisa de 

desenvolver competências para conseguir participar significativamente em 

qualquer processo. 

O desenvolvimento de dinâmicas participativas da infância, implica, de acordo 

com Landsdown, considerar alguns princípios essenciais, nomeadamente: 

- A necessidade de as crianças compreenderem qual é o projecto ou 

processo, qual a sua finalidade e o seu papel em tal dinâmica; 

- as relações de poder e as estruturas de tomada de decisão precisam de 

ser transparentes96; 

- o envolvimento das crianças desde as etapas iniciais de qualquer 

processo; 

- o tratamento igual de todas as crianças, independentemente da sua 

idade, situação, etnia, competências ou qualquer outro factor de 

discriminação (2001:9). 

 

A consideração destes princípios adquirirá uma relevância cada vez maior à 

medida que a participação da criança no processo for aumentando. Para tanto 

Landsdown (Idem:16) considera a existência de três tipos de processos, 

apresentados no quadro 12: 

 

                                                 
96 K. Robinson (2004) apresenta-nos também uma discussão mais alargada acerca da 
influência do poder na investigação com crianças. 
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Quadro 12 

Natureza dos processos de investigação com crianças 

 

 Processos consultivos Iniciativas Participativas Processo de 
empowerment  

Características  Não há mudanças estruturais
nas relações entre adultos e
crianças. As relações de
poder mantêm-se 

Apesar de o trabalho se
iniciado pelos adultos, há já
uma parceria e diluição de
poder entre adultos e
crianças; 

Implica o reconhecimento
da parte dos adultos de
que as crianças também
têm o poder de controlar o
processo e os resultados
do mesmo. 

Papel  
das crianças 

Não têm nenhum controle dos
resultados; 
Pode ser-lhes dada a
oportunidade de se
organizarem, adquirirem
capacidades e confiança e
contribuir para resultados com
significado; 

Criação de estruturas
através das quais as
crianças podem alterar ou
influenciar os resultados; 
As crianças têm uma acção
mais directa depois do
projecto estar em curso. 

As crianças identificam os
pontos de preocupação; 
 
Todo o processo é
controlado pelas crianças.

Papel  
dos adultos 

São iniciados pelos adultos; 
São conduzidos e orientados
pelos adultos; 

São iniciados pelos adultos; Os adultos são
unicamente facilitadores
do processo. 

Adaptado de Landsdown (2001) 

 

Na análise destas três possibilidades de desenvolver investigação está em 

causa a intensidade da implicação das crianças, a qual se estabelece quer nas 

relações de poder entre adultos e crianças, quer nos papéis assumidos por uns 

e outros. Nos processos consultivos, mantém-se a tradicional relação entre 

adultos e crianças, onde os primeiros controlam todo o processo. À medida que 

vamos caminhando para as outras duas possibilidades – a participação e o 

empowerment –, as relações de poder vão-se esbatendo, as crianças vão 

gradualmente assumindo maior acção no processo. Na última destas 

possibilidades – o empowerment – são as crianças que assumem o desenrolar 

do processo, sendo os adultos parceiros disponíveis, que interagem com elas 

sempre que necessário, mas que deixam nas suas mãos a organização das 

dinâmicas do processo.  

A participação e empowerment das crianças estão estritamente ligados a uma 

mudança nas relações entre adultos e crianças, onde deixa de haver espaço 

para o paternalismo e autocracia dos adultos na orientação do processo de 

investigação e onde se destaca a competência das crianças.  
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A opção por metodologias participativas na investigação com crianças actualiza, 

portanto, um dos paradigmas mais valiosos para a sociologia da infância: “o 

paradigma da competência” (Moran-Ellis e Hutchby, 1998), o qual ajuda a 

desarmar a dicotomia tradicional entre adulto competente e criança 

incompetente. Moran-Ellis e Hutchby, defendendo que as crianças também são 

racionais, competentes e sociais, acentuam no entanto que:  

 

“Embora o paradigma que defende a ideia da competência 
reconheça que ‘criança’ e ‘infância’ são construções variáveis social 
e culturalmente e não naturais, temos, ainda assim, de evitar uma 
postura relativista que nos impeça de perceber que há, de facto, uma 
diferença essencial entre criança e adulto – a relação de poder que 
assume, por vezes, consequências bem reais.” (1998:17). 

 

O seu postulado principal é que a competência social da criança tem que ser 

vista como uma realização prática, implica a acção das crianças para atingir 

determinados objectivos por mérito próprio. Certamente que é influenciada por 

factores estruturais que podem dificultar ou facilitar tal processo, mas tem que 

ser essencialmente vivida pelas crianças, enquanto agentes sociais com 

protagonismo nas suas vidas.  

As primeiras orientações metodológicas da Sociologia da Infância utilizaram os 

contributos das perspectivas etnográficas, a utilização da observação 

participante, das entrevistas e da análise de documentos. Situaram-se nesta 

linha investigadores como James e Prout (1990), Waksler (1991), Thorne (1993) 

e Mayall (1994). James e Prout chegaram mesmo a defender, nos inícios dos 

anos 90, do século XX, que a etnografia era a metodologia mais indicada para 

dar “voz” à criança no processo de investigação97. Com o desenvolvimento que 

se verificou na investigação com crianças através da utilização destas 

perspectivas começaram a surgir algumas questões de difícil resposta, como, 

por exemplo, até que ponto consegue o adulto participar nos mundos sociais da 

infância?  

 

                                                 
97 Numa publicação mais recente James, Prout e Jenks (1998) identificam já outras 
metodologias, nomeadamente a utilização da investigação participativa. 
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Convocamos, a propósito, Mandell (1991), que ao identificar três tipos de papéis 

que podem ser adoptados pelos etnógrafos da infância, nos permite 

compreender as dificuldades que decorrem do estatuto do investigador adulto, 

relativamente ao desenvolvimento de relações o mais equitativas possível com 

as crianças: o observador desligado, em que se reconhece uma distinção 

absoluta entre os mundos sociais, culturais e sociais das crianças e dos adultos; 

o papel de semi-participativo desligado, no qual apesar de se defender que não 

há uma distinção absoluta entre adultos e crianças, há, no entanto, relações de 

poder assimétricas entre adultos e crianças, baseados fundamentalmente no 

critério idade; o papel de menos-adulto, o qual defende que todos os aspectos 

de superioridade do adulto em relação à criança podem ser afastados, excepto a 

superioridade física, permitindo assim ao investigador entrar no mundo das 

crianças como um membro activo e participativo.  

Na sua investigação, tendo adoptado um papel de menos-adulto, o autor 

confrontou-se com algumas dificuldades (não relacionadas com a entrada e a 

aceitação dos adultos nos mundos das crianças, factor que, à partida, parece 

não ter apresentado muitas dificuldades), decorrentes da incapacidade que a 

adopção deste papel pelo adulto pode trazer para a produção de narrativas 

autênticas e reais.  

A tudo isto não será alheia a incompetência do próprio adulto em ser menos-

adulto, ou seja, as dificuldades que resultam das diferenças entre adultos e 

crianças, que não se limitam à superioridade física, mas são também, e, 

fundamentalmente, diferenças culturais. Tais diferenças são, por um lado, das 

crianças que foram habituadas desde sempre a considerar o adulto como aquele 

que sabe, que pode e que manda, sendo elas próprias a negação de tudo isso e, 

por outro lado, do próprio adulto, que, por mais esforçado que seja, acaba por 

trazer para as interacções com as crianças o seu modo de estar, falar e agir, que 

inevitavelmente introduz ruídos no processo de investigação.  

Admitir as diferenças de tamanho, idade e autoridade que os adultos 

investigadores têm relativamente às crianças, “...tendo em conta que por mais 

amigáveis ou pequenos que sejamos, nós somente poderemos ter um papel de 

semi participação nas vidas das crianças” (James, Jenks e Prout, 1998: 183), é 

admitir também a indispensabilidade de considerar na investigação processos 
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mais eficazes, para ultrapassar as limitações que são impostas pela nossa 

adultez, para assim poder alcançar uma participação plena na investigação com 

crianças. 

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

crianças implica que se considere a sua participação activa no processo de 

investigação. Para tal e contrariamente ao que defendem Moran-Ellis e Hutchby 

(1998) quando dizem que será através da observação etnográfica e da análise 

da conversação que melhor se conseguirá ilustrar o paradigma da competência 

na investigação social com crianças, pensamos que terão de ser consideradas 

outras metodologias que recuperem a participação das crianças no processo de 

investigação. 

Partilhamos a posição de Thomas e O’Kane (1998), quando referem que a 

validade e a qualidade ética de uma investigação com crianças será tanto mais 

sucedida quanto maior for o controlo da criança sobre o processo de 

investigação e dos seus métodos.  

P. Alderson (1995) permite-nos aferir a intensidade deste mesmo controlo, 

através de uma tipologia relativa aos tipos de relações que os sujeitos da 

investigação estabelecem durante o processo. Alderson identifica então três 

tipos de relações: os clientes, os participantes e os sujeitos. Os clientes, neste 

âmbito, apelam a uma atitude de respeito do investigador e este tem como 

principal objectivo servir e ajudar as pessoas observadas ou entrevistadas; os 

participantes descrevem uma situação ideal, em que as pessoas fazem parte da 

investigação de uma forma informada e comprometida, podendo, no entanto, por 

vezes, transmitir uma falsa ideia de igualdade; os sujeitos são para a autora a 

melhor forma de designar as pessoas envolvidas na investigação, afastando-se 

dessa maneira uma distinção clara entre cuidados/serviços/tratamento e 

investigação.  

Por isso mesmo, uma investigação com uma dimensão participativa, que 

privilegie a utilização de técnicas onde as crianças possam expressar as suas 

ideias e representações, à sua maneira, sem ficarem sub-representadas nas 

formas adultas de pensar e falar, será um dos caminhos a seguir.  
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Boyden e Ennew consideram que é fundamental desocultar as crianças dos 

modos adultos de pensamento e expressão, sendo indispensável para tal: 

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

do processo de investigação; 

- Recuperar as representações das crianças através de métodos que 

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

diferente uso e compreensão que dão às palavras e a sua relativa falta de 

experiência, utilizando para tal técnicas que sejam menos dependentes 

da linguagem e revelem a excelência de outras competências que as 

crianças possuem, nomeadamente as visuais e as dramáticas; 

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

investigação. (1997:53) 

 

O conjunto de princípios que influenciam as perspectivas participativas tenta, por 

um lado, dar resposta a formas subtis e por vezes irreflectidas de exclusão, pois 

a negação de direitos de participação às crianças é uma forma de as excluir do 

processo de diálogo, negociação e tomada de decisão acerca de aspectos que, 

em grande parte, somente dizem respeito a elas mesmas.  

As perspectivas participativas, ao considerarem pressupostos como a 

visibilidade, a participação, o ‘empowerment’ das crianças, defendem dinâmicas 

de investigação que possam atender à diversidade que caracteriza a categoria 

social da infância, decorrente de factores como o género, a religião, a etnia, a 

classe social e o subgrupo etário. Todos estes indicadores têm implicações nas 

competências de participação das crianças, mas, ao mesmo tempo, desafiam 

também os preconceitos acerca das suas competências, defendendo que é 

essencial desenvolver dinâmicas e interacções com elas que consigam resgatar 

as suas competências enquanto actores sociais, com voz e acção98. 

Nas perspectivas participativas o investigador é visto como um parceiro, o 

ambiente é flexível, tendo o participante-criança da investigação um maior 

controlo sobre a agenda da investigação, o que contribui para que as relações 

                                                 
98 Destacamos aqui algumas dos contributos que recuperam estas exigências na investigação 
com crianças: Roberts (2000); Punch (2002), Kirby (2002); Jones (2004). 
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de poder entre adultos e crianças se esbatam. O sucesso da utilização das 

técnicas participativas depende da qualidade da facilitação e do contexto em que 

é aplicada, sendo fundamental que o investigador encontre estratégias para 

implicar as crianças de forma a construir uma relação onde seja evidente o 

respeito, a abertura e uma genuína tentativa de escutar e dar voz.  

De acordo com O’Kane estas perspectivas “...podem ajudar a resolver um 

conjunto de problemas éticos na pesquisa com crianças e podem ajudar na 

validação e fiabilidade dos resultados da investigação” (2000:154). Na medida 

em que permitem que sejam as próprias crianças a conduzir os conteúdos das 

discussões e a explicar ao investigador as suas interpretações da realidade, são 

uma poderosa ferramenta para a promoção das vozes, necessidades e 

interesses da criança.  

Também James, Jenks e Prout (1998) reconhecem que as actividades 

centradas em tarefas que explorem os interesses e talentos das crianças serão 

mais indicadas do que aquelas que se baseiam unicamente na oralidade das 

mesmas, sublinhando assim a importância de desenvolver estratégias 

participativas para investigar com crianças. 

 

 

 

5. Métodos e técnicas na investigação participativa com crianças 

 

Nenhum método de investigação é intrinsecamente participativo (Boyden e 

Ennew, 1997). É através da forma como é desenvolvida que a investigação se 

torna participativa ou não participativa. Para tal, ao investigador exigem-se 

atitudes criativas e flexíveis de forma a promover contextos de investigação 

onde a criança possa ter margens de escolha ou selecção dos temas e tópicos 

que irão ser trabalhados, onde a sua acção se faça sentir na recolha de dados, 

na sua interpretação e análise e ainda na utilização desses mesmos dados para 

disseminar os resultados da investigação (Boyden e Ennew, 1997). 
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Para além do mais, deve considerar-se que, tal como não há uma noção de 

infância universal, também não pode haver métodos e técnicas de recolha de 

dados ideais e apropriadas para todas as situações. As perspectivas 

participativas pretendem desenvolver métodos que possam adequar-se a 

crianças com diferentes competências de participação, competências que, como 

já referimos, não estão isentas das influências dos indicadores sociais que 

atribuem a diversidade à infância.  

O contexto onde se desenvolve a investigação deverá ser confortável, quer 

fisicamente, quer psicologicamente, e a melhor estratégia para assegurar este 

aspecto será deixar ao critério da criança a escolha do espaço onde a 

investigação se poderá desenvolver. Também as estratégias de recolha da 

informação deverão promover momentos de discussão e análise entre o 

investigador e as crianças. Desta forma, recupera-se a validade e o rigor 

naquele que é o aspecto central de toda a investigação participativa com 

crianças – a valorização da sua voz, dos seus saberes e emoções. 

 

Em síntese, o desenvolvimento de investigação participativa com crianças 

implica a consideração de três aspectos: a necessidade de considerar as 

crianças como unidade de observação no processo de decisão sobre a 

investigação; a necessidade de colocar as crianças no centro do processo de 

investigação e, finalmente, a necessidade de desenvolver métodos que 

permitam recolher as representações das crianças acerca das suas vidas, 

apesar dos constrangimentos levantados pela sua relativa falta de poder, quer 

no contexto restrito da família, quer no contexto mais alargado da comunidade, 

pelo diferente uso e compreensão que elas atribuem às palavras e ainda pela 

sua relativa falta de experiência (Boyden e Ennew, 1997). 
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5.1. A variedade de métodos na investigação participativa com 
crianças 

 

Consideramos que os recursos metodológicos utilizados no desenvolvimento de 

uma investigação com crianças dependerão essencialmente do grau de 

implicação da criança nesse mesmo processo. Baseados na teorização que tem 

sido feita relativamente às margens de participação das crianças (Hart, 1992; 

Shier, 2001), definimos três possíveis patamares de participação das crianças 

na investigação: 

 

- O patamar da mobilização identifica um processo iniciado pelo adulto, em que 

a criança é convidada a participar, sendo encarada como parceira, com 

possibilidade de escolhas relativamente aos timings, à organização do processo 

e ainda com uma possibilidade, ainda que reduzida, de escolha dos temas que 

atravessam a investigação em causa; 

- O patamar da parceria identifica um processo em que a implicação da criança 

na investigação se faz desde logo no design da investigação, processo 

desenvolvido entre crianças e adultos, sendo a tomada de decisão relativamente 

a todos os outros aspectos que caracterizam o processo em causa definidos em 

conjunto; 

- O patamar do protagonismo identifica um processo dependente em exclusivo 

da acção da criança, quer seja na definição dos objectivos e design da mesma, 

no timing e recursos, encarando-se o adulto como consultor disponível e 

presente.  

 

Parece-nos que as ferramentas metodológicas, fundamentais para a recolha e 

construção da informação pretendida, deverão ser escolhidas não 

aleatoriamente, mas sim através da ponderação destes três patamares com a 

diversidade de aspectos que conferem identidade à investigação. Estes 

relacionam-se nomeadamente com a natureza e questões levantadas pela 

investigação, o contexto onde a mesma decorre e com a diversidade que 
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caracteriza o grupo social da infância, expressa em termos sociais, económicos, 

culturais, mas também etários e de género.  

A partir desta ponderação, as possibilidades são imensas e decorrem 

essencialmente da criatividade dos implicados no design da investigação, sejam 

eles investigadores-adultos ou investigadores-crianças.  

 

As entrevistas, enquanto ferramentas metodológicas tradicionais, podem ser 

utilizadas na investigação participativa com crianças, assumindo dimensões 

variadas: entrevistas individuais, entrevistas em grupo, entrevistas temáticas ou 

entrevistas abertas, sendo que o aspecto central que distingue a sua utilização 

no âmbito da investigação participativa, com outros tipos de investigação, será a 

possibilidade de a criança influenciar o seu formato, a sua orientação ou ainda a 

sua duração. Mauthner (1997) considera que as entrevistas individuais são mais 

aconselhadas para crianças mais velhas99.  

A observação participante é, mais uma vez, uma ferramenta metodológica 

tradicional que, ao ser utilizada no âmbito da investigação participativa 

conjuntamente com a análise de outros produtos da criança, como sejam a 

escrita, o desenho ou ainda as discussões individuais ou em grupo, permite 

traduzir com mais acuidade a voz das crianças e ultrapassar enviesamentos 

decorrentes das relações de poder. 

A organização de grupos de interesse e pequenos grupos de discussão 

com crianças que tenham alguma afinidade ou confiança entre si, – na opinião 

de Mauthner, 1997, não devem ultrapassar as 3 crianças –, poderá ser uma 

outra estratégia metodológica possível, onde a discussão se desenrola à volta 

de um número limitado de tópicos de conversa, assumindo o investigador o 

papel de facilitador, deixando a conversa desenrolar-se entre os sujeitos que 

nela participam. 

A utilização de registos escritos da criança, que poderão assumir o formato de 

ensaios, de diários ou ainda de observações que a criança faz relativamente ao 

seu quotidiano, ou a aspectos específicos previamente definidos com o 

                                                 
99 Consultar a propósito Pugh e Selleck (1997) que discutem estratégias de discussão e 
comunicação com crianças. 
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investigador, são uma outra ferramenta metodológica passível de utilização com 

crianças que dominem já o registo escrito. 

A utilização da fotografia e do vídeo são, na investigação participativa, formas 

alternativas ao registo escrito, o qual, por si só, promove a exclusão de muitas 

crianças como informantes e investigadoras válidas. Encarar as crianças como 

competentes para o manuseamento de equipamentos de registo em vídeo e em 

fotografia é uma atitude indispensável para lhes permitir aceder a ferramentas 

metodológicas inovadoras. Estas serão indispensáveis para documentar e tornar 

visíveis as representações acerca do mundo que as rodeia, possibilitando-lhes 

tornarem-se parceiras no processo da investigação, com margens de autonomia 

e criatividade que serão negociadas entre elas e o adulto parceiro do processo.   

A utilização de técnicas visuais individuais ou em grupo é uma outra 

possibilidade, muito comum na investigação participativa em geral, e que no 

caso da investigação com crianças, permite outros formatos de caracterização 

dos seus contextos de vida. A utilização da cartografia aplicada à infância, por 

exemplo, permite a recolha de informação acerca das representações sociais 

que a criança possui relativamente à sua posição no espaço da comunidade. 

A utilização de técnicas dramáticas, de role-play ou ainda a observação de 

situações de faz-de-conta, permitem recuperar representações, que por vezes, 

podem ficar ocultas ao olhar adultocentrado do investigador. Com os cuidados 

éticos indispensáveis, a observação de situações de faz-de-conta, bem como a 

realização de pequenas dramatizações à volta de um determinado tema são 

propostas pertinentes para desenvolver investigação com crianças mais 

pequenas, através das quais as crianças recriam as suas representações acerca 

dos mundos, dos sentimentos e das acções que os trespassam e que acabam 

por retratar com evidente particularidade a complexidade de emoções e 

vivências, que seria impossível resgatar com métodos tradicionais. 

Na investigação participativa é possível, ainda, considerar um conjunto de 

materiais, que designaremos por material de estímulo, que permitem 

ultrapassar situações iniciais de desconforto ou falta de à vontade e promover a 

discussão acerca de temáticas relevantes para a investigação em curso. 

Referimo-nos, por exemplo, à utilização de fotografias, gravuras, vídeos, que 
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mediante o assunto em questão, permitam organizar contexto de construção de 

informação mais abertos, mais lúdicos e mais participados100. 

 

 

 

6. A Ética na Investigação com Crianças 

 

As considerações de natureza ética aplicadas à investigação com crianças são, 

ainda, em muitas áreas, de acordo com Alderson (1995), elitistas, 

adultocêntricas e descontextualizadas.  

Na última década salientam-se, no entanto, os contributos de alguns autores, 

que vieram relançar a reflexão acerca da indispensabilidade de considerar a 

investigação com crianças eticamente informada, nomeadamente, através dos 

contributos de Alderson (1995), uma das referências incontornáveis nas 

abordagens metodológicas com crianças; como Morrow e Richards (1996), que 

têm vindo a explorar questões relacionados com o consentimento das crianças e 

com as dinâmicas de acesso; como Thomas e O'Kane (1998), para a sugestão 

de possibilidades metodológicas que permitam ultrapassar problemas éticos no 

trabalho com crianças relacionados, nomeadamente, com o desenvolvimento de 

técnicas participativas; e ainda o contributo de alguns etnógrafos da infância, 

(Corsaro, 1997; Davies, 1998) que se têm vindo a debruçar sobre questões 

relacionadas com a responsabilidade do investigador relativamente à 

monitorização e resposta a aspectos éticos no trabalho de campo.  

O debate actual acerca da ética remete-nos para duas direcções101: uma 

considera que a solução mais adequada para a sua definição é a construção de 

regulamentos e códigos de investigação ética, ou, mais modestamente, a 

formulação de princípios éticos; a outra enfatiza a responsabilidade individual e 

                                                 
100 Os trabalhos desenvolvidos por S. Punch (2002) influenciaram algumas das estratégias 
desenvolvidas na nossa investigação. 
 
101 Para uma discussão mais alargada acerca deste aspecto consultar Alderson e Morrows 
(2004) 
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as competências pessoais do investigador, através de uma perspectiva de 

contínua reflexividade acerca da sua própria prática102. Christensen e James, 

(2000) defendem que as duas abordagens são necessárias e complementares, 

de modo a desenvolver um conjunto de valores éticos estratégicos que permitam 

ao investigador a flexibilidade indispensável para enfrentar as variadas 

circunstâncias que pode descobrir durante a investigação. 

A CDC (1989), através do articulado do seu conteúdo, dá, também, alguns 

contributos fundamentais para as questões éticas de investigação com crianças, 

uma vez que identifica meios que justificam e permitem o desenvolvimento de 

práticas de investigação informadas eticamente (Alderson, 2004). Desde logo, 

através do disposto no artigo nº3, onde se salvaguarda o “melhor interesse da 

criança”, como consideração indispensável em todas as acções ou através da 

consideração do seu direito a expressar as suas perspectivas livremente nos 

assuntos que lhe digam respeito (artº12), se salvaguarda a possibilidade de a 

criança participar activamente na sua vida social, revendo-se ainda através dos 

artº 13, 14, 16 e 17. Uma outra dimensão ética, relacionada com a consideração 

de medidas de protecção relativamente a formas de violência, abuso ou 

negligência, é salvaguardada através do artº 19, assegurando-se, desta forma, 

um dos princípios éticos mais importantes, relacionado com a ponderação dos 

danos que a investigação poderá causar à criança; acrescido ainda com o 

disposto no artº23, onde se defendem os direitos de participação daquelas 

crianças que tenham problemas físicos ou mentais em termos de 

desenvolvimento. 

 

P. Alderson (1995) considera que nas questões éticas de investigação com 

crianças se deve considerar uma trilogia entre direitos, deveres e 

danos/benefícios, devendo o trabalho do investigador social orientar-se pela 

observância destes três pilares fundamentais: No pilar dos deveres, a questão 

fundamental é deontológica, ou seja, o questionamento da equidade e da 

                                                 
102 G. Christians (2000) ajudou-nos a desenvolver uma reflexão mais alargada acerca das 
questões éticas na investigação qualitativa em geral. 
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adequabilidade dos objectivos e dos métodos utilizados na investigação.103 No 

pilar dos direitos acautela-se a não interferência ou intrusão do investigador, 

acautelando também a liberdade e vontade de participação da criança na 

investigação, a sua protecção relativamente ao dano, negligência e 

discriminação. No pilar dos danos/benefícios acentua-se uma dimensão utilitária, 

no sentido de questionar as estratégias de redução ou prevenção dos danos e 

aumentar a possibilidade de usufruir de benefícios a partir da investigação; 

atende-se, também, à hierarquia de interesses relativos à criança, aos pais, aos 

profissionais ou à sociedade em geral, ou, mesmo ainda, ao questionamento 

acerca das possibilidades de causar danos à criança pelo facto de não a incluir 

na investigação.104 

Grave e Walsh (1998) recuperam, de alguma forma, o último aspecto desta 

trilogia, quando referem que o comportamento do investigador social junto da 

infância deverá ser um comportamento responsável, que considere e minimize 

os danos, que possam decorrer ou ser despoletados durante o processo da 

investigação, nomeadamente, possíveis situações de risco em que as crianças 

estejam envolvidas e que exigem uma intervenção dos adultos, isto apesar de 

em muitas pesquisas a atitude do investigador ser a de um observador sem 

participação.  

 

Como se caracteriza, então, uma investigação social informada de princípios 

éticos com crianças? 

 

                                                 
103 Alderson exemplifica na sua última obra (2004), através de um exemplo, a forma como estes 
três enquadramentos se podem ver na prática, considerando o episódio de uma criança que está 
a morrer com cancro. Coloca-se a questão de saber se os médicos deverão tentar um 
tratamento de alto risco, que não oferece quase nenhuma esperança a esta criança, apesar de 
poder contribuir para o desenvolvimento do conhecimento, do qual poderão beneficiar muitas 
crianças no futuro. Num enquadramento baseado nos deveres, acentuar-se-ia a ideia de que 
qualquer criança deve ser respeitada como um ser único e não deve ser usada na esperança de 
beneficiar outras pessoas; num enquadramento baseado nos direitos, acentuar-se-ia o direito da 
criança a ser protegida de investigação que não lhe trouxesse nenhum benefício directo; 
finalmente, num enquadramento relativo a danos/benefícios, acentuar-se-ia a ideia de que os 
possíveis benefícios para esta criança deveriam ser ponderados relativamente aos possíveis 
danos do tratamento e aos danos que poderiam decorrer da inexistência de tratamento.  
 
104 Para a discussão destes aspectos conferir outras obras da autora, nomeadamente Alderson 
(1993), Alderson e Montgomery (1996), Alderson (1999), Alderson (2000), Alderson e Morrow 
(2004). 
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Num exercício prévio de revisitação do nosso relacionamento diário com as 

crianças, descobrimos, facilmente, que frequentemente nos intrometemos, sem 

lhes pedir autorização, nas suas brincadeiras, nos seus momentos de jogo, de 

descanso, de actividade...Quantas foram as vezes que interrompemos um 

momento de jogo da criança, sem lhe dar ouvidos, somente porque estava na 

hora da refeição, ou na hora de passar para outra actividade? Qual foi a opinião 

que prevaleceu? Preocupamo-nos, pelo menos, em explicar à criança porque 

era assim tão inadiável a incumbência com que a confrontávamos? 

Tal como nestes singelos momentos do quotidiano das crianças, nas suas 

relações com os adultos, onde facilmente se esquece o quão intrusos estes são 

nos mundos das crianças, também na investigação os adultos continuam a ser, 

em larga medida, os detentores do conhecimento, os definidores das regras e os 

doadores de permissão.  

Em suma, considerar as crianças como sujeitos de investigação e a infância 

como objecto de investigação por seu próprio direito, encarar e respeitar as 

crianças como pessoas e abandonar as concepções conservadoras e ancestrais 

de exercício do poder e tutela do adulto sobre a criança, para que lhe seja 

restituída a voz e a visibilidade enquanto actores sociais, são atitudes essenciais 

na construção de uma ética de investigação com crianças, que é afinal mais um 

processo de construção da cidadania da infância.  

Quando o poder é encarado como uma forma de controlo, quando os adultos 

investigadores utilizam o seu poder enquanto adultos, não prescindindo dele, 

nem o acautelando nas relações de investigação que estabelecem com as 

crianças para atingirem determinados objectivos científicos, as dinâmicas de 

investigação que daí decorrem dificilmente poderão ser consideradas dinâmicas 

informadas eticamente.  

A visibilidade deste constrangimento pode ser entendida, de acordo com Lukes 

(1974), através da consideração de três tipos de poder como controlo: 

- Quando o poder é considerado através de uma força óbvia, que pode ser 

reconhecida e também combatida; 
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- Quando o poder se baseia na limitada informação que é dada aos indivíduos, 

de forma que estes não conseguem tomar decisões, submetendo-se ao que já 

está instituído como única estratégia possível; 

- Quando o poder é exercido através da persuasão, ou seja, quando os 

indivíduos são levados a considerar que têm somente uma possibilidade de 

acção, de decisão, não lhes restando qualquer outra possibilidade a não ser 

acondicionarem-se ao que está instituído pela ordem social dominante. 

 

As implicações que qualquer uma destas três possibilidades têm na forma como 

a investigação se desenvolve são bastante negativas, uma vez que se afastam 

diametralmente de cuidados éticos essenciais. É este o caso do consentimento 

informado, em contraposição ao exercício do poder com base na manipulação 

do acesso dos indivíduos à informação, como é, ainda, o do esclarecimento 

acerca das possibilidades que os indivíduos têm de não participar ou abandonar 

o processo de investigação, em contraposição ao exercício do poder através da 

persuasão coagida, e ainda o último tipo de poder identificado por Lukes (idem). 

Da consideração dos pressupostos anteriores parece-nos importante destacar 

que se é inegável que os adultos possuem, em geral, conhecimentos mais 

alargados do que a maior parte das crianças, decorrentes do seu percurso de 

vida, também é inegável que quem melhor sabe o significado de ser criança, de 

pertencer ao grupo social das crianças, são as crianças, logo são elas que nesta 

área possuem um conhecimento mais alargado acerca do conjunto de aspectos 

que lhe conferem identidade. Pensar em processos de investigação com 

crianças, que sejam informados eticamente implica, então, valorizar as 

competências destas na interpretação da realidade social, e valorizar, ainda, 

interacções negociadas e abertas entre adultos e crianças.  

Christensen e Prout (2002) propõem que se considere uma simetria ética entre 

crianças e adultos, ou seja, relações de investigação baseadas num permanente 

diálogo entre adultos e crianças ao longo do processo de investigação, em que 

os princípios éticos que orientam a investigação são partilhados pelo grupo 

social das crianças e pelo grupo social dos adultos.  
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Christensen e Prout (2002) defendem, ainda, que a consideração deste princípio 

de simetria ética implica que cada direito ou consideração ética relacionada com 

o mundo social dos adultos encontre o seu contraponto no mundo social das 

crianças; implica ainda o afastamento de pressuposições acerca das possíveis 

diferenças entre adultos e crianças no desenvolvimento de qualquer processo de 

investigação, sustentando que estas diferenças deverão decorrer e ser 

consideradas a partir da complexidade da realidade social em que adultos e 

crianças partilham os seus quotidianos.  

A ideia de simetria ética significa que os princípios éticos que orientam qualquer 

investigação com crianças deverão valorizar as competências, as experiências, 

os interesses, os valores e percursos de vida das crianças. Para tal, o 

investigador deve estar atento às formas de comunicação que as crianças 

utilizam entre si, às suas acções sociais, à utilização que fazem da linguagem e 

aos significados que atribuem às palavras, noções e acções (Christensen, 

1999), em suma, considerar a questão das culturas da infância, como uma 

questão central no desenvolvimento da investigação (Sarmento, 2004). 

As abordagens metodológicas com crianças, que sejam informadas eticamente, 

não deverão, então, limitar-se à mera negociação de acesso e consentimento 

das crianças, mas, pelo contrário, deverão ser uma preocupação que trespassa 

todo o processo, desde a negociação do consentimento até à devolução da 

informação.   

 
Construir um roteiro ético de investigação com crianças, para além de ter 

sempre presentes os já discutidos conceitos da alteridade e diversidade da 

infância, implica a consideração de princípios básicos em cada momento da 

investigação: na definição do seu âmbito e objectivos; na escolha e utilização 

dos instrumentos metodológicos para recolha da informação e na construção e 

divulgação do conhecimento resultante da investigação.  

Concordamos com Boyden e Ennew (1997) na defesa de uma postura crítica de 

contínua reflexão e redefinição de tais princípios, uma vez que é essencial 

encarar o processo de investigação como um processo contínuo, em 

construção, com aspectos múltiplos, decorrentes da idade das crianças, do seu 
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grau de competência e experiência, do seu contexto sócio-cultural e ainda da 

questão do género.  

Os primeiros passos do roteiro ético implicam a consideração criteriosa, logo à 

partida, da definição do âmbito e objectivos da investigação, ou seja, considerar 

se o referido projecto pretende traduzir-se em conhecimento válido acerca dos 

quotidianos, experiências, sentimentos e competências dos seus informantes e 

parceiros no processo, as crianças. De outra forma, começa a ser difícil 

sustentar o processo como sendo eticamente informado, uma vez que 

facilmente se poderá considerar a utilização ou manipulação das crianças em 

investigações que são unicamente do interesse do adulto. 

Ainda previamente à participação das crianças na investigação, importa avaliar 

mais alguns princípios éticos. 

Considerar os custos que a investigação possa acarretar para as crianças 

implica repensar o design da investigação, as estratégias e ferramentas 

metodológicas e as possíveis consequências que estas poderão ter, 

nomeadamente, em termos de tempo, de medo, de coerção ou ansiedade, etc. 

O investigador social necessita ser sensível e atento relativamente à 

vulnerabilidade dos sujeitos envolvidos na investigação e, no caso de 

investigação com crianças, tal percepção deverá estar ainda mais presente, 

devido às relações de poder que inevitavelmente se apresentam. Muitos 

investigadores defendem que o poder dos adultos no processo de investigação 

poderá ser reduzido se forem empregues técnicas que permitam à criança sentir 

que faz parte de tal processo.  

Mauthner (1997) refere, a propósito, que será através de um processo de 

reflexividade, responsabilidade e pesquisa de objectivos e métodos, que 

permitam à criança definir a sua agenda e falar dos assuntos que para ela são 

relevantes, das opiniões que constrói sobre a realidade social, que se 

conseguirá minimizar a hierarquia e as relações de poder entre adultos e 

crianças. Por outro lado, considerar os benefícios, implica ressalvar o processo 

de investigação como um processo positivo, em que a criança participe, se sinta 

integrada e activa no mesmo e do qual resultem algumas vantagens para ela, 

sejam elas de natureza emocional, social ou de qualquer outra.  
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Ainda nesta fase, assume-se como princípio ético indispensável, a consideração 

e respeito pela privacidade e confidencialidade das crianças envolvidas. Este 

aspecto, para além de salvaguardar a identidade e identificação pública da 

criança, pretende também salvaguardar aspectos singulares da relação com o 

adulto-investigador, nomeadamente, a consideração da presença ou ausência, 

ou mesmo o conhecimento que os pais ou responsáveis legais da criança têm 

do processo de investigação, ou, pelo menos, dos dados que resultam das 

vozes das crianças.  

Se as crianças são legalmente dependentes dos adultos, devem atender-se os 

deveres legais que decorrem da situação de menoridade que as caracteriza, 

cuja tutela legal é feita pelos adultos responsáveis pela sua protecção, aspectos 

a que o investigador não pode ser alheio nem pode desvalorizar. Os 

compromissos estabelecidos entre as três partes – crianças, pais e 

investigadores – para terem alguma validade ética, deverão ser negociados por 

todos os parceiros, num processo em que a voz das crianças assuma também 

visibilidade na procura de consensos e compromissos.  

Um outro aspecto, ainda decorrente da salvaguarda da confidencialidade, tem a 

ver com as decisões do investigador-adulto relativamente à forma como lida com 

episódios paralelos à investigação, nomeadamente, com confidências que se 

possam, que poderão ser reveladoras de situações de risco para as crianças 

confidentes ou outras. Será que o investigador deve divulgar as confidências das 

crianças?  

Grave e Walsh (1998) ao considerarem que, por vezes, as crianças fazem 

declarações ou têm comportamentos espontâneos que dizem ao investigador 

coisas que ele não quer ouvir, ou fazem coisas que ele não quer ver, alertam-

nos também para a necessidade de encarar a investigação como um processo 

híbrido, onde se entrecruzam dimensões teóricas, metodológicas e interpessoais 

que, no fundo, são a expressão da complexidade da realidade social das 

crianças, interessando sobretudo respeitar o princípio do melhor interesse da 

criança.  

Consideramos, também que a investigação deve ser encarada como um 

processo trespassado pela responsabilidade social, ou seja, no qual o interesse 



 

 - 172 -

superior da criança se apresenta como inquestionável, o que permitirá ao 

investigador encontrar, em parceria com as crianças envolvidas, a melhor 

solução para as problemáticas que possam decorrer das confidências, das 

declarações ou dos comportamentos que possam surgir no seu decurso. 

Ainda previamente à implicação das crianças no processo de investigação, 

importa considerar a forma como essas mesmas crianças serão seleccionadas 

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

investigação deverá ser eticamente informada, salvaguardando possíveis 

discriminações baseadas em critérios de competência, etnicidade, de estatuto 

social ou qualquer outra forma de discriminação. Além do mais, a referida 

selecção deverá decorrer também da implicação das crianças, pois, por vezes, 

os critérios adultos, apesar de bem intencionados, são desajustados pelas 

lógicas que regulam os quotidianos concretos e singulares dos grupos de 

crianças com quem se desenvolve o trabalho de investigação.   

A consideração e salvaguarda do princípio da não discriminação deverá ser um 

cuidado ético sempre presente ao longo de todo o processo de construção da 

informação com as crianças, especialmente, se estivermos a trabalhar com 

crianças que de algum modo experienciaram ou continuam a experienciar 

situações de exclusão social.  

O episódio que a seguir se descreve é elucidativo da importância que deverá 

assumir a observação do princípio da não-discrimação, nas relações que 

estabelecemos com as crianças em contextos de investigação: 

 

“O episódio que me leva a escrever esta nota de campo é muito breve mas 
muito significativo, atendendo a alguns antecedentes. Como tenho estado 
a trabalhar com as crianças em grupo, no sentido de promover uma 
reflexão acerca das possibilidades que eles, enquanto cidadãos, poderão 
ter no sentido de identificar estratégias que possibilitem o melhoramento 
dos direitos de que temos vindo a falar, tenho levado algum material, entre 
o qual, um poster dos direitos da criança, que cada um deles recebeu no 
início da nossa relação. Hoje, enquanto estendia o referido poster na mesa 
para iniciar o trabalho com um grupo de três meninos – O Tomás, o Jorge 
e o Pedro –, ouvi de repente uma voz baixinha, quase sumida a dizer-me: 
“Você esqueceu-se do meu elástico”.  
Com espanto inicial, imediatamente percebi a afirmação do Pedro.  
O Pedro tinha sido o menino que, devido a circunstâncias já anteriormente 
referidas, tinha ficado sem o pack informativo que eu distribuí a todos eles 
e que quando eu lho entreguei, no dia seguinte, me fez reparar que o dele 
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era diferente, porque faltava o elástico que prendia o poster. Passados 9 
meses, o Pedro veio recordar-me a minha falta. Para este menino assumiu 
uma grandeza exponencial o facto de eu lhe ter dado, apesar de 
involuntariamente, um tratamento diferente do dado aos seus pares 
naquele contexto. Um adereço que, à partida, parece tão insignificante, 
assumiu para o Pedro a marca da discriminação, marca essa que, 
aparentemente, se cravou bem fundo no seu mundo emocional.”  

(Nota de campo nº 9, Colégio dos Rouxinóis, Junho de 2003) 

 

Este episódio ajuda-nos a perceber a importância de acautelar situações de 

discriminação, as quais poderão assumir tantas faces quantas as crianças com 

quem se estabelece uma relação de investigação, o que se coloca como um 

importante desafio e uma enorme responsabilidade social, se considerarmos 

que a investigação deve acima de tudo apresentar vantagens para as crianças 

envolvidas na mesma. 

A definição de protocolos e contratos para o desenvolvimento da investigação é 

mais um passo na construção do roteiro ético de investigação com crianças. Por 

vezes é indispensável considerar na negociação feita com as crianças acerca da 

sua participação num projecto de investigação, formas de compensar, de 

alguma forma, a sua disponibilidade para participar em tal processo.  

Alderson (2004) identifica cinco razões para a existência de compensações: 

como uma forma de reembolso de despesas que aconteceram devido à 

participação das crianças na investigação; como uma forma de compensar o 

tempo, a inconveniência e o possível desconforto da criança; como uma forma 

de demonstrar apreço pelo contributo das crianças na investigação; como uma 

estratégia de motivações para participar na investigação; e ainda, como uma 

forma de estabelecer relações igualitárias entre o tratamento dado aos 

participantes, quer se trate de adultos, quer se trate de crianças.  

Este é, na nossa opinião, um aspecto ético bastante delicado, que exige alguma 

sensibilidade na forma como é apresentado aos participantes da investigação, 

pois tanto pode funcionar como estratégia de motivação, como factor de coerção 

dos informantes no sentido de estes divulgarem mais do que aquilo que 

pretendem. As fronteiras entre a valorização séria do esforço das crianças na 

investigação e o suborno implícito para conseguir delas outro tipo de informação 

que o investigador adulto espera obter, são muito débeis, exigindo cuidados 
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éticos acrescidos sempre que esta seja uma questão relevante no 

desenvolvimento da investigação. 

Uma das fases mais significativas na investigação participativa neste roteiro 

ético de investigação com crianças é, sem dúvida, o seu consentimento 

informado das crianças105 (Cf. Alderson, 1995; O’Kane, 1998; Mahon e McAuley, 

1996; Morrow e Richards, 1996). Contrariamente à investigação clássica, que 

confronta as crianças com a obrigatoriedade de colaborar na mesma 

independentemente da sua vontade, numa dinâmica de investigação 

participativa, o primeiro passo do processo é a informação da criança acerca do 

trabalho que o investigador pretende desenvolver. Este passo é essencial, 

porque somente através da informação a criança pode tomar decisões acerca da 

vontade e possibilidade de participar, sendo que neste processo é também 

importante que compreenda que a sua participação é voluntária e que tem toda 

a liberdade para se recusar a participar em tal processo, ou então desistir a 

qualquer momento; com o seu consentimento, as crianças que se dispõem a 

colaborar no processo de investigação têm uma participação activa na definição 

da possível amostra de indivíduos que farão parte da mesma; significa, 

finalmente, discutir com as crianças quais as técnicas de pesquisa que elas 

consideram mais adequadas ou com aquelas que se sentem mais confortáveis.  

Falar de consentimento informado significa, então, falar de estratégias de 

negociação entre adultos-investigadores e crianças-informantes, falar também 

de um processo de permanente construção de conhecimento, de uma partilha 

de informação e de uma valorização das competências das crianças na 

investigação. Para Alderson (1995) o direito ao consentimento tem impacto em 

todos os outros direitos e a competência das crianças poderem dar o seu 

consentimento depende, em grande parte, da possibilidade que tiverem em falar 

e fazer-se ouvir em todo o processo. Logo, o consentimento informado das 

crianças na investigação social, como pressuposto ético fundamental, está 

estritamente ligado ao direito de participação das mesmas. 
                                                 
105 O conceito de consentimento nada tem a ver com permissão. De acordo com Morrow e 
Richards (1996) consentimento é um processo através do qual alguém (normalmente o adulto) 
partindo da presunção que as crianças não são competentes para dar consentimento informado 
voluntariamente concorda em participar num projecto de investigação, baseado na análise de 
informação pertinente; permissão tem a ver com um processo paralelo, no qual o pai ou tutor 
permite que a criança participe no projecto de investigação e a criança concorda em ser sujeito 
da investigação. 
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Outro princípio fundamental do roteiro ético na investigação com crianças, 

relaciona-se com o impacto da investigação, ou seja, com a consideração das 

possíveis consequências que possam resultar para as crianças advindas das 

conclusões da investigação que se desenvolveu com elas. Estas consequências 

tanto podem ser individuais, como colectivas e/ou públicas, quando os dados da 

investigação têm, por exemplo, impacto na definição das políticas públicas 

relacionadas com este grupo social ou ainda nas opiniões públicas e dos media, 

que poderão acarretar efeitos a curto, médio e longo prazo, nem sempre 

compatíveis com o melhor interesse da criança.  

No que diz respeito aos possíveis impactos a nível individual, eles assumem-se 

como mais significativos quando a investigação lida com indicadores sociais 

distintos, quando os dados que resultam da investigação estabelecem 

dicotomias entre várias ordens sociais da infância, decorrentes da sua situação 

em termos de inclusão/exclusão social.  

 

 

Síntese 

 

A discussão aqui apresentada acerca dos princípios teórico-metodológicos que 

sustentam a investigação acerca da infância e dos seus direitos tem como tema 

fundamental a participação das crianças. 

Discutindo inicialmente a génese, conceptualização e relevância para a infância, 

preocupamo-nos também com a discussão do conceito de participação infantil, 

defendendo a sua relevância para a consideração das crianças como actores 

sociais com direitos e para a consolidação da ideia de cidadania da infância. 

Aqui, preocupamo-nos com alguns obstáculos que continuam a comprometer a 

legitimidade deste conceito relativamente à infância, apresentando a questão do 

poder como uma das questões essenciais para a reflexão acerca destes 

obstáculos, defendendo, para tal, a indispensabilidade de ultrapassar os 

discursos neo-conservadores, autoritários e disciplinadores que tornam as 

crianças invisíveis dentro de concepções e práticas paternalistas. Propomos que 

a cidadania da infância seja considerada no domínio do exercício real de direitos 
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de participação social, num processo dialógico entre adultos e crianças, para os 

quais convergem as acções, os contributos e as influências de uns e outros, 

para aquilo que, afinal, é um espaço colectivo e partilhado: a cidade. 

Consideramos depois a importância de desenvolver estratégias metodológicas 

que nos permitam considerar as crianças como participantes em processos de 

investigação que as encare como parceiras.  

Apresentamos, então, a proposta metodológica da investigação participativa 

com crianças como aquela que, na nossa opinião, nos permite dar respostas aos 

pressupostos epistemológicos que se colocam quando defendemos que as 

crianças são actores sociais, cuja acção deverá estar comprometida com todos 

os processos que se organizam à sua volta. Descrevemos também a origem, 

visibilidade e importância que esta forma de desenvolver investigação com 

crianças tem vindo a assumir nas investigações no âmbito da Sociologia da 

Infância. 

Finalmente, apresentamos um aspecto que para nós é central quando falamos 

de investigação com crianças: a consideração de uma ética de investigação. 

Esta ética de investigação com crianças pretende ultrapassar enquadramentos 

clássicos acerca da imagem das crianças na investigação que, de acordo com 

Alderson (1995), eram elitistas, adultocêntricos e descontextualizados, para 

contrapor um outro discurso e praxis que recolocam as crianças num papel 

central em processos de investigação que lhes digam respeito. Propomos então 

uma ética de investigação que considere a alteridade e diversidade que definem 

a infância enquanto categoria social, exigindo, por isso mesmo, considerações 

éticas diferenciadas e singulares. Esta ética terá também que assegurar que os 

processos de investigação com crianças salvaguardem princípios que, à 

semelhança do que acontece com a investigação desenvolvida com adultos, 

sejam informados pelo respeito e pela valorização efectiva dos actores sociais 

como sujeitos de direitos. 
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CAPÍTULO 3.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

“Gostava de saber... até posso um dia fazer um estudo, quais são os meninos que 
estão mais habituados a participar nas coisas. Gostava de saber isso, porque, se 

não estivessem habituados gostava de os ajudar.  

(Mariana, 10: EP) 
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1. Contextos da Investigação 

 

1.1. Razões da escolha 

 

À escolha dos contextos de investigação presidiu a tentativa de acautelar o 

princípio da diversidade. A consideração da diversidade de oportunidades e 

contingências de vida com que as crianças se confrontam, que ajuda a definir 

quotidianos infantis díspares, em termos de qualidade de vida, seja ela 

emocional ou material, individual ou social, parecia-nos, à partida, indispensável 

para que a construção de conhecimento com as crianças acerca da sua 

participação nos seus contextos de vida, ilustrasse a diversidade nas 

representações, nas práticas e também nos poderes que influenciam as crianças 

no exercício dos seus direitos. 

A escolha da Escola Pública como um dos contextos de realização desta 

investigação foi influenciada pelo facto de sabermos que aí iríamos encontrar 

crianças pertencentes a contextos familiares de classe média, cujos quotidianos 

não revelavam, à partida, graves constrangimentos sociais. A escolha do outro 

contexto, o Colégio dos Rouxinóis, presidiu à indispensabilidade de implicar na 

investigação crianças que nos pudessem ajudar a ilustrar quotidianos de vida 

diferentes, ou seja, sabíamos também, à partida, que as crianças do Colégio dos 

Rouxinóis se encontravam afastadas das suas famílias biológicas, afastamento 

esse motivado por variados tipos de situações, mas que confluíam todas para a 

precariedade das respostas sócio-familiares e para quotidianos infantis 

marcados pelo perigo.  

 

1.2. A entrada no terreno 

 

A entrada no terreno foi formalizada através de protocolos de colaboração entre 

as partes envolvidas106, onde se identificavam os objectivos e a natureza da 

                                                 
106 Cf. Anexos 1 e 2. 
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investigação, bem como o conjunto de obrigações de ambas as partes. No 

contexto Escola Pública foi necessário desenvolver quatro tipos de protocolos: 

um protocolo para a entidade que faz a gestão do agrupamento no qual a escola 

se insere, um protocolo com os pais das crianças, um protocolo com a 

professora responsável pela sala onde se desenvolveu o trabalho e um 

protocolo com as crianças. No Colégio dos Rouxinóis estabeleceram-se dois 

protocolos: um com a direcção do Colégio e outro com as crianças. 

A entrada no terreno foi também uma entrada acautelada e informada de 

algumas preocupações éticas indispensáveis na investigação com crianças. 

 
 

1.3. Caracterização dos Contextos 

 

 O Colégio dos Rouxinóis107 

É um colégio com uma assumida orientação católica, situado na cidade de 

Braga, que funciona em regime de internato e recebe crianças entre os 7 e os 18 

anos de idade108. Para além de uma estrutura administrativa que tem como 

órgãos máximos um conselho de administração, um conselho fiscal e um “órgão 

de vigilância”, existe também uma direcção executiva interna que, conforme é 

referido no Plano educativo do “Colégio dos Rouxinóis” é constituída por um 

director técnico, o responsável de cada um dos grupos (estes grupos são 

definidos em termos etários e de escolaridade, resultando daqui, o grupo dos 

pequenos, o grupo dos médios e o grupo dos grandes) e por um responsável 

pela Pastoral do Centro. 

                                                 
107 Atribui-se este pseudónimo ao colégio em questão, por um lado, para salvaguardar o 
anonimato e confidencialidade das crianças envolvidas na investigação e, por outro lado, para 
desta forma se retratarem as impressões (adultas) de entrada no terreno: a entrada num 
espaço aberto, luminoso e musical, sendo que este último atributo era providenciado pelas 
afinadas cantorias dos numeroso pássaros que se distribuíam por este espaço. 
 
108 É referido no seu plano educativo que as prioridades a ter em conta na admissão das 
crianças são as seguintes: crianças órfãs ou abandonadas, crianças e jovens em situação de 
risco, crianças e jovens filhos de pais alcoólicos, crianças e jovens filhos de pais 
incompetentes, crianças e jovens filhos de pais na prostituição, crianças e jovens de mães 
solteiras e falta de habitação condigna. 
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As crianças deste Colégio frequentam escolas oficiais, funcionando aqui, 

apenas, um Pólo de Formação Profissional109.  

No ano lectivo em que decorreu este trabalho (2002/2003), o Colégio dos 

Rouxinóis estava organizado em comissões: Cultura, Convivência, Pastoral e 

Educar para a Justiça. Cada uma destas Comissões era composta por um grupo 

de educadores que tinha como incumbência a animação do Colégio. Para além 

das comissões existiam também os clubes, que são organismos destinados 

essencialmente a ocupar os tempos livres das crianças e jovens, e que 

assumem naturezas muito diversas: culinária; ginástica e aeróbica; música; 

informática; jardinagem; expressão plástica e ponto de cruz. 

 

 A Escola Pública110 

A Escola Pública é uma escola do 1º ciclo do Ensino Básico, integrada num 

agrupamento vertical, na malha urbana, que funciona em regime normal. A 

comunidade educativa é constituída por cerca de 342 alunos distribuídos por 12 

turmas. O corpo docente é constituído por 12 professoras titulares de turma, o 

grupo de pessoal não docente é constituído por 7 auxiliares de acção educativa.  

A Escola Pública possui serviços de apoio sócio-educativos organizados pela 

Associação de Pais, os quais possibilitam um serviço de refeições e ocupação 

dos tempos livres, com actividades variadas, nomeadamente, inglês e 

informática. Possui ainda outros espaços nomeadamente um espaço exterior 

muito amplo, a biblioteca, uma sala de computadores e um salão polivalente. 

 

 

 

 

                                                 
109 São os seguintes os cursos que funcionam no Colégio: Marceneiro-Carpinetiro; Técnico de 
Madeiras e Mobiliário; Técnico de Informática e Técnico de Administração. 
110 Tal como aconteceu com o Colégio dos Rouxinóis também no caso da Escola Pública se teve 
o cuidado de procurar uma designação alternativa para a caracterizar e salvaguardar a sua 
identidade. Como esta é uma escola sem grandes singularidades relativamente a outras escolas 
do Ensino Básico Inicial da rede pública, o pseudónimo escolhido retrata exactamente essa 
impressão. 
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2. Caracterização dos Actores 

 

2.1. Os facilitadores  

 

Os facilitadores a que fazemos referência são os adultos responsáveis pelas 

crianças, com quem foi feito o primeiro contacto, depois da autorização para a 

entrada no terreno. Na Escola Pública, este papel foi assumido pela professora 

titular da sala e pelos pais das crianças; no Colégio dos Rouxinóis, apesar de 

ser mais plural, uma vez que envolvia a psicóloga do Centro e as educadoras 

responsáveis por cada subgrupo, os contactos foram sempre fáceis e rápidos. 

Apesar de não assumirem para a investigação em causa um papel relevante, 

uma vez que o que se pretendia era um contacto com as crianças, estes 

facilitadores, indirectamente, foram importantíssimos para o desenvolvimento da 

investigação, nomeadamente, no que diz respeito à disponibilidade de tempos e 

espaços para crianças e investigadora poderem trabalhar, na troca de 

impressões acerca das dinâmicas que se pretendia desenvolver e das questões 

que se iam levantando no decorrer do trabalho111.  

 

 

2.2. Os protagonistas112  

 

Os protagonistas desta investigação são 42 crianças113 entre os 8 e os 

10114anos de idade, tendo sido desenvolvido o trabalho com um grupo de 25 
                                                 
111 Quer num contexto, quer noutro, os facilitadores encararam a investigadora como alguém 
com quem podiam trocar impressões e interrogações acerca das crianças em causa, o que se 
por um lado era proveitoso para a investigadora em termos de informação, lhe colocava algumas 
interrogações éticas acerca da confidencialidade que pretendia assegurar das vozes das 
crianças, quando era solicitada para confirmar ou não determinados episódios ou ideias acerca 
das crianças junto dos adultos. 
 
112 A designação de protagonistas às crianças que participaram na investigação pretende 
representar uma dimensão diferente daquela de que já nos ocupamos anteriormente quando 
discutimos o conceito de participação. Aqui ela surge unicamente para dar conta do papel 
principal que as crianças tiveram num enredo, que não sendo cinematográfico implica as 
crianças em enredos onde se pretende que elas sejam, à semelhança da representação 
dramática, actores principais, protagonistas.  
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crianças da Escola Pública e com um grupo de 17 crianças do Colégio dos 

Rouxinóis, na mesma zona urbana.  

A escolha destes protagonistas pretendeu ser acautelada por princípios éticos 

relacionados, antes de mais, com a selecção, inclusão ou exclusão das crianças 

na investigação.  

A dinâmica que presidiu à definição inicial do grupo de crianças com quem se 

iria desenvolver o trabalho de investigação teve sobretudo a ver com critérios 

adulto-investigadora-centrados, que pretendiam assegurar que o grupo de 

trabalho que resultasse da selecção inicial resgatasse alguma diversidade 

social, cultural, emocional.  

A investigadora sabia, à partida que, em cada um destes contextos, iria 

encontrar alguma heterogeneidade de vivências; sabia também que cada um 

acolhia um número extremamente elevado de crianças, incomportável com a 

natureza da investigação que se pretendia desenvolver.  

A opção por delimitar etariamente a amostra apresentou-se como uma 

possibilidade metodológica, no sentido de permitir a organização de um grupo 

de trabalho mais pequeno, onde fosse possível recuperar princípios essenciais à 

natureza da investigação em causa: a proximidade, a intimidade, a possibilidade 

das crianças terem tempo para se fazerem ouvir individualmente, em pequeno 

ou grande grupo. 

A diversidade que se pretendia salvaguardar no início da investigação, desde 

logo começou, espontaneamente, a emergir nos primeiros contactos 

estabelecidos entre a investigadora e as crianças. Salvaguardando a 

homogeneidade na recepção favorável que as crianças fizeram à entrada da 

investigadora no seu contexto, a forma como decorreu o primeiro contacto, a 

apresentação do pack de informação, caracterizou-se essencialmente pela 

dissemelhança. 
                                                                                                                                               
113 A identidade dos actores foi também salvaguardada através do recurso de pseudónimos. 
 
114 Foram incluídas no grupo de trabalho duas crianças, uma de cada contexto, que 
ultrapassavam o limite etário (11 e 13 anos) que inicialmente se apontara como caracterizador 
da amostra, por se considerar a primazia dos aspectos éticos na investigação: pareceu-nos ser 
incomensuravelmente mais útil acautelar os interesses e desejos destas duas crianças, 
perfeitamente enquadradas num grupo, a observar-se a rígida delimitação da amostra em termos 
etários. 
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Como poderemos confirmar através dos excertos abaixo transcritos, as marcas 

da diversidade colocam-se, desde logo, nas reacções das crianças à entrega do 

material: 

 

“Distribuí então o último documento do pack, um cartaz da UNICEF, com a 
CDC, numa linguagem simplificada, que eles receberam entusiasticamente 
e que começaram logo a ler, comentando entre eles “olha este 
direito...”, “lembras-te deste? “...” 

(Nota de campo, nº2, Escola Pública, Outubro, 2002) 

 

“Tentei então apresentar-lhes o pack. Quando lhes disse que era para eles, 
inicialmente olharam para mim atónitos e começaram novamente a falar 
entre eles, sendo difícil acompanhar os seus discursos. O Tomás quis 
saber quanto é que tinham custado as capas. Começou a dar “palpites”, 1 
euro, 2 euros, no que foi acompanhado pelos outros. O Carlos ainda tentou 
dizer que “...essas perguntas não se fazem, pá!”, mas perante a insistência 
dos outros alinhou na curiosidade. Quando eu lhes disse quanto tinham 
custado, seguiu-se uma complicada tarefa de tentarem saber quanto é 
que eu teria gasto na compra das capas: “...e comprou para os outros 
meninos também?” (os do turno da manhã); “...então devem ser para aí umas 
13 capas”, dizia um; “não”, dizia outro e começava a contar os meninos que 
estavam presentes, baralhando-se em seguida com as contas dos que 
estavam ausentes, multiplicados já não se sabia por quantos. Escusado 
será dizer que não chegaram a um valor que os satisfizesse, mas todos 
eram de opinião que eu tinha gasto muito dinheiro ao comprar as 
capas. O Filipe perguntou-me então se eu tinha gasto todo o meu dinheiro 
ao comprar as capas. Eu disse-lhe que não.... Mas este tema não se 
esgotou e o Filipe voltou a insistir: “...gastou pra aí uns 100 euros... quanto 
ganha?...” 

 
(Nota de campo, nº1, Colégio dos Rouxinóis, Outubro, 2002) 

 

 

Da reacção-entusiástica das crianças da Escola Pública, à reacção-incrédula 

das crianças do Colégio dos Rouxinóis, exprimem-se valores, sentimentos e 

atitudes que em nada se assemelham. A reacção das crianças da Escola 

Pública exprime o entusiasmo, com uma aceitação naturalizada pela percepção 

que as crianças têm relativamente ao acto de receber prendas.  

A reacção-incrédula das segundas, as crianças do Colégio dos Rouxinóis, 

distingue-se completamente da naturalidade anterior e retrata os 

constrangimentos de quem as produziu, ou seja, não parece estar totalmente 

desligado o facto de estas crianças se confrontarem nos seus quotidianos com 
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contingências económicas. A preocupação destas crianças relativamente aos 

custos do material que lhes foi entregue não pode ser encarada como uma 

preocupação banal, mas sim contextualizada no quotidiano de cada uma. Para 

elas as carências assumem um valor real que, na maior parte dos casos, tem 

um preço doloroso: por um lado, o seu afastamento da família, a ausência de 

afectos, por outro lado, a quase ausência ou impossibilidade de possuírem 

coisas novas e próprias, exclusivas no colégio, onde tudo é partilhado com os 

outros. 

Dissemelhante foi também o uso dado pelas crianças ao material que lhes foi 

distribuído: 

 

“...Quando saíram da sala, quiseram mostrar-me as habilidades que 
conseguiam fazer com o material que lhe tinha distribuído: com o poster a 
servir de suporte e a pasta em cima, tentavam fazer equilibrismo.  
“...Alguns nem o abriram, dizendo que o iam guardar para os outros não 
lho roubarem, outros ainda serviram-se dele para brincar às espadas.”  

(Nota de campo, nº1, Colégio dos Rouxinóis, Outubro, 2002) 

 
 

Apesar de as crianças da Escola Pública também manifestarem o seu apreço 

pela entrega do material, o que mais lhes interessou foi manipular o mesmo e 

trocar impressões acerca do que lá estava.  

 

“Apresentei-me e comecei por lhes dizer qual o objectivo da minha ida à 
sala de aulas. Fui logo interrompida, mas de uma forma muito organizada, 
ou seja, houve um menino, o Rodrigo, que pediu licença para falar, para 
então acrescentar que ele já sabia que as crianças têm direitos, elencando 
uma série deles, sendo ajudado por outros três colegas, o Nuno, a Mafalda 
e a Mariana, que a partir daí monopolizaram a conversa, dizendo 
frequentemente que os adultos não davam espaço às crianças para elas 
expressarem as suas opiniões e defendendo vivamente o exercício de tal 
direito.” 

(Nota de campo, nº1,Escola Pública, Outubro, 2002) 
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Se, no Colégio dos Rouxinóis, o trabalho foi desenvolvido com todas as crianças 

entre os 8 e os 10 anos, salvo uma excepção115, dado o reduzido número de 

crianças com esta idade, na escola teve que se adoptar um critério mais 

selectivo uma vez que o número de crianças entre os 8 e os 10 anos abrangia 

75, o que se apresentava, para uma investigação desta natureza, como um 

número incomportável.  

Decorrente de um contacto ocasional e informal com uma das professoras, que 

leccionava na altura o 4º ano de escolaridade, foram encontrados os 

protagonistas da Escola. 

A pertença de algumas das crianças que participaram na investigação a grupos 

que de, alguma forma estavam em situação de desigualdade, levou à 

reorganização de algumas estratégias, quer na organização, quer na dinâmica 

da investigação. Foi feita a alteração de uma estratégia que inicialmente se tinha 

planeado utilizar como mote de conversa com as crianças acerca do direito à 

protecção116, uma vez que na conversa inicial com o facilitador do Colégio dos 

Rouxinóis, se considerou que as características de que ela se revestia poderiam, 

de alguma forma, ter implicações nefastas para as crianças. Para além do mais, 

já no decurso da investigação, devido às diferentes características e disposição 

que as crianças demonstravam relativamente aos momentos de conversa que 

íamos desenvolvendo, foi necessário alargar o leque de estratégias, para além 

daquelas que estavam inicialmente definidas.  

 

                                                 
115 No Colégio dos Rouxinóis foi desenvolvido trabalho com o Carlos, um menino de 13 anos, 
uma vez que ele fazia parte do grupo de meninos designados ‘os médios’ no Colégio e para 
além do mais era o responsável do grupo. Acresce ainda a vontade do Carlos em participar no 
trabalho mostrando-se desde o início disponível para colaborar. 
 
116A situação descrita era a seguinte:  

“Chamo-me João, tenho 9 anos e vivo com a minha família.  
O meu pai chega sempre muito tarde a casa.  
Na maior parte das vezes chega bêbado e bate na minha mãe.  
Quando tento ajudar a minha mãe bate-me a mim também.  
Eu não posso dizer-lhe o que penso porque ele é o chefe em casa. Diz que a casa 
é dele e que eu não tenho direito a falar acerca de coisas que não me dizem 
respeito.  
Mas eu penso que ele está errado e que essas coisas me dizem respeito, pois ele 
está a magoar-me a mim e à minha mãe.” 
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O acautelar de situações de exclusão de algumas crianças devido a 

problemas de linguagem ou de aprendizagem foi uma preocupação ética 

permanente, indo de encontro a um dos princípios éticos mais básicos, o 

princípio da responsabilidade (Grave e Walsh, 1998). Em concreto, acautelou-

se a participação de uma criança que, apesar de profundas dificuldades 

cognitivas e de linguagem que impediam uma comunicação mínima, continuou a 

fazer parte do grupo, mesmo sendo os próprios colegas a tentarem afastá-la do 

grupo, como pode observar-se pelas suas declarações:  

 

“De facto este é um aspecto permanente no discurso de todos eles. 
Alguns tentam até aconselhar-me dizendo para não ligar muito ao 
Jorge porque ele é ‘assim burrinho’, ou ‘Não! É mesmo deficiente’, ‘Não 
sabe dizer nada’ ‘Deixe que eu respondo por ele’...”  

(Nota de campo, nº1, Colégio dos Rouxinóis, Outubro, 2002) 

 

 O investigador social não pode ignorar os episódios da vida real com que é 

confrontado no desenvolvimento do seu trabalho e, por isso mesmo, neste caso 

concreto, o facto de se tentar assegurar uma igualdade de oportunidades de 

participação para todas as crianças que inicialmente foram integradas no grupo 

de investigação apresenta-se como o mais básico nível de responsabilidade 

social e como uma atitude indispensável para assegurar que cada uma destas 

crianças – e, em particular, a criança que se situa no centro deste episódio –, se 

reconheça como sujeito de direitos, neste caso, como sujeito de direito à 

protecção contra a não-discriminação e o direito ao respeito117.  

 

2.2.1. As crianças do Colégio dos Rouxinóis 

 

Para podermos conhecer melhor os nossos interlocutores, tentámos reconstituir 

a sua origem sócio-familiar. Assim, da análise da situação familiar das crianças 

                                                 
117 Nas conversas individuais que se tentaram desenvolver com o Jorge era manifestamente 
impossível receber qualquer resposta às questões que lhe eram apresentadas. Por isso 
mesmo, nas sessões seguintes, o Jorge continuava a ocupar o seu espaço e a sua vez, tal 
como os outros colegas, mas o nosso tempo era aproveitado para conversar acerca de 
episódios ou interrogações que o Jorge ia colocando. 
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do Colégio dos Rouxinóis foi possível encontrar quatro tipos de estruturas 

familiares. 

A composição familiar mais significativa em termos de representação (48%), é a 

família nuclear; há um segundo grupo de crianças pertencente a famílias 

monoparentais maternas (30%); um terceiro grupo de crianças encontra-se em 

situação de orfandade (18%) e, finalmente, uma criança (6%) em que há 

ausência da mãe e detenção do pai em estabelecimento prisional. 

Associados a estas composições familiares estão sempre presentes indicadores 

de problemas, sejam eles económicos, sociais, mentais ou emocionais, como 

pode comprovar-se através do quadro seguinte:  

 

Quadro 13 

Indicadores de perigo nas famílias das crianças do Colégio dos 
Rouxinóis118 

 

Indicadores de perigo 
 

 

Limitações intelectuais 2 
Negligência 1 
Alcoolismo 6 
Falta de disponibilidade para tomar 
conta 

2 

Desemprego  5 
Carências económicas 5 
Maus-tratos 1 

 

São, portanto, indicadores como o alcoolismo, o desemprego e as carências 

económicas que mais contribuem para a situação de institucionalização destas 

crianças. 

 

 

  
                                                 
118 Adopta-se aqui a taxonomia utilizada nos Relatórios da Comissão Nacional de Crianças e 
Jovens em Perigo. 
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2.2.2. As crianças da Escola Pública 

 

A caracterização da situação familiar das crianças da Escola Pública é mais 

homogénea, pelo menos em termos de indicadores de perigo para as crianças. 

A maior parte das crianças estão enquadradas em composições familiares 

nucleares (79%), algumas crianças em famílias monoparentais maternas (17%) 

e há uma criança enquadrada numa composição familiar recomposta (4%). Da 

totalidade de composições familiares é possível destacar, de acordo com os 

dados das fichas biográficas elaboradas pela escola, três indicadores de perigo: 

uma situação de carência sócio-económica, outra de negligência e uma terceira 

de alcoolismo. 

 

 

2.2.3. A caracterização das crianças através das suas vozes 

 

Parece-nos fundamental que num trabalho que considera a voz das crianças 

como um elemento essencial de construção de conhecimento acerca da 

infância, se convoquem também essas mesmas vozes, para a sua 

caracterização biográfica. Apresentam-se então alguns dados biográficos, 

sociais e emocionais que foram registados no primeiro encontro entre 

investigadora e crianças, relativos:  

- À sua família ou amigos; 

- Às actividades que mais e menos gostavam de fazer; 

- Aos espaços que mais e menos gostavam de frequentar; 

- Outras coisas que considerassem interessantes. 
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A sua família ou amigos 

 

As descrições que as crianças fazem da família são marcadas essencialmente 

pela diversidade, quer na forma, quer no contexto. 

Assim, na Escola Pública, a maior parte das crianças (72%) utiliza uma 

caracterização adjectiva para descrever a família, donde ressaltam aspectos 

positivos como a união, o respeito, a atenção, a ajuda, o carinho e amor “eu 

tenho umas pessoas que gostam de mim a quem chamo família (...) respeito essas 

pessoas, a quem posso chamar anjos da minha guarda” (Mafalda, 9: EP), ou então 

ainda recuperando as palavras do Nuno (9: EP)”...eu tenho uma família que trata 

bem de mim porque me dá o carinho e o amor que eu preciso”. Somente uma 

pequena parte destas crianças apresenta uma caracterização objectiva ao referir 

somente a composição relativamente ao número de irmãos, ao pai, à mãe:”a 

minha família é composta por quatro pessoas: o meu pai, a minha mãe, o meu irmão e 

eu” (Raquel, 9: EP), à rua onde moram, etc. 

No Colégio dos Rouxinóis o número mais significativo de crianças (42%) faz 

referência exclusivamente à composição familiar, da qual ressaltam contornos 

de diversidade acentuados relativamente, por exemplo, às crianças da Escola 

Pública, onde foi permanente a referência à organização nuclear da família. 

Neste grupo são as referências a famílias alargadas (7), a famílias onde está 

ausente pelo menos um dos progenitores (1) ou mesmo os dois: “O meu pai está 

em Espanha...a minha mãe já morreu”. (Jaime, 9: CR), as mais frequentes. 

Os aspectos mais significativos e reveladores de diversidade são os silêncios e 

as ausências. Algumas crianças, não fazem qualquer referência à família, 

optando por identificar, por exemplo, as relações amorosas (3)119.  

 

 

                                                 
119 Três rapazes do Colégio dos Rouxinóis optaram por fazer uma representação pictográfica do 
tradicional coração trespassado por uma seta, identificando o seu nome e da namorada. 
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                                                 (Filipe, 9: CR)                                                          (Carlos, 13: CR) 

 

Outros, quando confrontados com esta ausência ou mantêm um silêncio pesado, 

ou então referem desinteressados “...estão p’raí!“ (Francisco, 10: CR). 

Somente duas crianças identificam algumas emoções relativamente à família 

dizendo que os pais são amigos, que por vezes brincam com eles e que estes 

lhes dão coisas. Decorre dos seus discursos uma visão não biológica da família 

construindo, por vezes, em alternativa outras possibilidades de encontrar a 

segurança e as emoções positivas que são para eles escassas. 

A referência aos amigos é também uma constante nos discursos das crianças 

dos dois contextos.  

As crianças da Escola Pública identificam diferentes grupos de amigos: os 

amigos da escola, os amigos da sala, os amigos da natação, os amigos do 

inglês, os vizinhos. A caracterização das relações é mais uniforme, pois 

invariavelmente fazem referência a aspectos positivos da relação, 

nomeadamente a ajuda, “Quando estou com os meus amigos, brinco com eles tento 

ajudá-los” (Pedro, 10: EP), a confiança, alguém com quem podem falar “eu acho 

que os amigos são as pessoas com quem nos divertimos, com quem podemos 

conversar e em quem podemos confiar. Para mim os amigos são muito importantes” 

(Joana, 9: EP).  

A caracterização feita pelas crianças do Colégio dos Rouxinóis tem uma 

natureza mais nominal do que adjectiva, tendo somente uma criança 

especificado a natureza das emoções associadas aos amigos ”brincam comigo, 

eu brinco com eles. Quando eu não percebo alguma coisa eles ajudam-me” (Anabela, 

9: CR). 
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As actividades preferidas 

 

Nos relatos que as crianças produzem acerca das actividades que mais gostam 

de fazer, regista-se alguma diversidade, quer em termos de género, quer em 

termos de contexto. Por isso mesmo se optou pela organização que a seguir se 

apresenta 

Quadro 14 

Actividades preferidas das crianças 

Escola Pública Colégio dos Rouxinóis  

Meninas Meninos Meninas Meninos 
Actividades de 

expressão plástica 
2  3  

Actividades desportivas 9 9 3 11 
Estar com os amigos - 2 - - 
Estudar 5 4 - - 
Jogos tradicionais 7 - 2 - 
Jogos virtuais 3 2 - 1 
Ler 4 3 - 1 
Ouvir música 3 - - - 
Ver televisão 4 3 - - 

 

A constatação mais visível e imediata é a discrepância que se verifica, dentro de 

um grupo de crianças pertencentes ao mesmo género, em termos de variedade 

e quantidade de opções identificadas. Pela leitura imediata dos dados 

anteriores, pode constatar-se que são as meninas da Escola Pública que 

apresentam uma maior variedade de actividades preferidas, desde o desporto – 

onde a natação assume o peso mais significativo entre os desportos 

identificados –, os jogos tradicionais, onde se incluem jogos como as 

caçadinhas, as apanhadinhas, a macaca, a mãezinha, etc. Há também um 

número significativo de meninas a referir que uma das suas actividades 

preferidas é estudar e ler.  
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As actividades desportivas são para os dois grupos de crianças do sexo 

masculino o tipo de actividade preferida, das quais se destaca o futebol como 

desporto de eleição. As diferenças depois estabelecem-se nas restantes 

categorias, onde não é possível encontrar qualquer semelhança. Este aspecto 

assume ainda mais significado se o cruzarmos com o tipo de actividade a que as 

crianças recorrem quando se encontram na reunião de grande grupo: a 

actividade que conseguiu reunir e criar algum relacionamento foi efectivamente o 

futebol.  

Quadro 15 

Actividades que as crianças menos gostam de fazer 

Escola Pública Colégio dos 
Rouxinóis 

 

Meninas  Rapazes  Meninas  Rapazes  

Actividades escolares 2 1 3 3 

Actividades extra-curriculares 1 1 - - 

Actividades lúdicas 3 1 - - 

Actividades que envolvem 

violência/marginalidade 

- - - 2 

Trabalhos domésticos - - - 3 

Jogos de faz-de-conta 3 - - - 
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Parece haver entre as crianças dos dois contextos uma expressão significativa 

na referência às actividades escolares como sendo o tipo de actividades 

menos interessantes e que menos gostam de fazer. É também significativo o 

facto de haver referências, da parte de algumas crianças do sexo masculino do 

Colégio dos Rouxinóis, à consideração das actividades domésticas e de 

actividades que envolvem algum desviância como sendo actividades que eles 

não gostam de fazer, o que levanta algumas questões. Antes de mais, a 

classificação deste tipo de actividades no grupo das mais indesejáveis revela 

sentimentos negativos que poderão ser explicados pela experiência que estas 

crianças tiveram relativamente às ditas actividades. Por outro lado, a natureza 

das referidas actividades, nomeadamente as actividades que envolvem 

violência e marginalidade (“pegar” na bicicleta do outro, sem pedir autorização 

e andar à bulha), ilustram situações vividas pelas crianças, das quais 

resultaram certamente repreensões e apelos à conformidade de algumas 

normas sociais, nomeadamente a não-violência e a ausência de furto, com as 

quais, aparentemente estas crianças conseguem regular, pelo menos 

oralmente, os seus comportamentos. 

 

Espaços que as crianças gostam de frequentar 

Não é possível encontrar qualquer semelhança entre as meninas dos dois 

contextos, relativamente aos espaços que mais gostam de frequentar.  

As meninas da Escola Pública gostam de frequentar espaços colectivos para 

crianças, como o são o espaço-escola e o espaço-parque de diversões, sendo 

também extremamente significativo para as mesmas o espaço-casa. As 

meninas do Colégio dos Rouxinóis apontam como espaços preferidos os 

espaços-comerciais.  
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Quadro 16 

Espaços que as crianças gostam de frequentar 

Escola Pública Colégio dos 
Rouxinóis 

 

Meninas  Rapazes  Meninas  Rapazes  
Bibliotecas  2 -- - - 
Casa 6 2 - 3 
Cinema  3 - - 1 
Escola  7 3 1 - 
Montanha  4 2 - - 
Museus  1 2 - - 
Parques de diversões 7 2   
Piscina  - - 1 2 
Recreio  1 1 - 1 
Recintos desportivos - 5 - 1 

 

Relativamente aos espaços que menos gostam de frequentar, mais uma vez, 

surge a marca da diversidade em termos de contexto, visível na natureza de 

espaços identificados. As crianças da Escola Pública que se manifestaram 

relativamente a este aspecto identificam espaços públicos diversos com 

especial incidência nos estabelecimentos de saúde e nos cafés, enquanto que 

as crianças do Colégio dos Rouxinóis que se manifestaram relativamente a 

este aspecto em uníssono identificam o contexto-escola, como o que menos 

gostam de frequentar. 

 

Quadro 17 

Espaços que as crianças menos gostam de frequentar 

Escola Pública Colégio dos Rouxinóis  
Meninas  Rapazes  Meninas  Rapazes  

ATL 2 1 - - 
Cafés  4 - - - 
Escola  - - 1 1 
Estabelecimentos de 
saúde 

1 3 - - 

 

A dissonância na preferência de espaços é por si só expressiva das diferentes 

ordens sociais destas crianças, reveladora da forma como as culturas infantis 

estão também dependentes das condições estruturais que as enformam. De 
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que outra forma poderíamos tentar compreender as diferenças que surgem 

das preferências destas crianças, relativamente aos espaços que para elas 

são tão significativos?  

 

 

 

3. A construção da informação 

 

A investigação participativa com crianças privilegia dinâmicas para a 

construção da informação que são informadas pela sua participação e com o 

denominador comum da ética, nas dinâmicas que fluem no decorrer do 

percurso da investigação.  

Apresentam-se agora alguns dos pressupostos que, no nosso entender, 

organizaram as dinâmicas de acção e partilha, sempre orientadas por 

princípios éticos essenciais, presentes no processo de construção da 

informação. 

 

3.1. A valorização das vozes das crianças  

 

Este é o aspecto central da investigação, que desde o início foi esclarecido 

com as crianças, quer no texto de apresentação do trabalho120, quer nas 

dinâmicas que se foram desenvolvendo ao longo dos contactos que vão sendo 

estabelecidos e que a seguir se apresentam. 

 

3.2. O acesso às crianças e o seu consentimento informado 

 

Este foi um princípio inquestionável nesta investigação: assegurar que as 

crianças tivessem uma palavra a dizer em todo o processo. Isso implica que na 

                                                 
120 O texto de apresentação da investigação para as crianças encontra-se no anexo 4.1. 
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própria génese do projecto se procurasse o consentimento directo das 

crianças, que indiscutivelmente teria que ser um consentimento informado.  

Para tal foi entregue, no primeiro contacto com as crianças, um pack de 

informação a cada uma delas, no sentido de lhes permitir fazer escolhas mais 

informadas acerca da sua decisão de participar ou não na investigação. Este 

pack incluía um folheto informativo para as crianças acerca do investigador, da 

natureza do projecto e do que se pretendia com a sua participação121; incluiu-

se nele também uma folha, onde as crianças registaram alguns dados 

biográficos, bem como a sua vontade, ou não, de participar na investigação122, 

uma outra folha, onde se convidaram as crianças a dar a sua opinião acerca 

das três dimensões de direitos – provisão, protecção e participação123 – e 

ainda um cartaz, com uma versão da Convenção dos Direitos da Criança. 

Neste momento o anonimato é assegurado, principalmente para aquelas 

crianças que optem por não fazer parte da investigação. Foi também entregue 

aos pais124, professores ou outros adultos responsáveis pelas crianças, uma 

carta que explicitava os objectivos da investigação, a natureza do projecto e 

natureza da participação e das dinâmicas desenvolvidas ao longo do mesmo. 

 

3.3. O papel das crianças no controlo do processo 

 

As dinâmicas do processo de investigação, sendo controladas pelo adulto, são 

também controladas pelas crianças, promovendo a construção de significados 

partilhados por adultos e crianças. De que forma?  

Desde logo pela flexibilidade de participação, ou seja, as crianças foram 

informadas, no início da relação, das margens de autonomia que tinham em 

todo o processo, relacionadas, por exemplo, com a possibilidade de abandonar 

a investigação sempre que quisessem, ou ainda, de influenciar a forma como 

seriam desenvolvidas as dinâmicas e utilizadas as técnicas de recolha de 

informação; depois, pela escolha que fizeram dos âmbitos que preferiram 

                                                 
121 Ver Anexo 4.1 
122 Ver Anexo 4.2 
123 Ver Anexo 4.3 
124 Ver Anexo 3 
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trabalhar. Quando as crianças foram confrontadas com a necessidade de fazer 

opções em termos de trabalho, seja por este ou aquele direito, por esta ou 

aquela fotografia, por esta ou aquela ordem, envolveram-se num processo 

compreensivo das dinâmicas em que estavam, nos seus significados, 

assumindo-se, em suma, como co-protagonistas do processo de investigação. 

A propósito apresenta-se o registo das opções de trabalho das crianças 

relativamente à natureza dos direitos que escolheram discutir com a 

investigadora: 

 

Quadro 18 

As opções das crianças relativamente à natureza dos direitos125 

 

 Direito à 
Protecção 

Direito à 
Participação 

Direito à  
Família 

Colégio dos 
Rouxinóis 
n= 17 

 
82,4% 

 
47% 

 
88,2% 

Escola 
Pública 
n= 23 

 
76% 

 
52% 

 
84% 

 

Como podemos verificar, não existem grandes discrepâncias nas escolhas dos 

direitos sobre os quais queriam falar. O direito à família foi o direito mais 

escolhido, quer pelas crianças do Colégio dos Rouxinóis, quer pelas crianças 

da Escola Pública. As semelhanças manifestam-se ainda na selecção do 

segundo e terceiro direito mais escolhido – protecção e participação, 

respectivamente –, o que de alguma forma se apresenta como um desafio 

para a análise e interpretação dos discursos das crianças acerca de tais 

direitos, essencialmente marcados pela diversidade.  

 

                                                 
125 As crianças escolheram ainda o direito à educação. A quantidade de informação recolhida 
e o seu cruzamento com os outros direitos desaconselharam o seu tratamento autónomo, 
quer porque tornaria a presente tese inaceitavelmente extensa, quer porque ao 
seleccionarmos com as crianças um direito de provisão, um direito de protecção e um direito 
de participação, atribuímos maior coerência ao objecto da tese: as representações sociais 
das crianças sobre os direitos. 



 

 - 198 -

3.4. A consideração de uma multiplicidade de recursos para a 
recolha das vozes das crianças. 

 

Conscientes da diversidade que caracteriza o grupo social das crianças, 

estávamos, também neste projecto, conscientes da diversidade do grupo com 

quem estava a ser desenvolvido o trabalho. Por isso mesmo, desde o início, foi 

acautelada a utilização de uma multiplicidade de ferramentas metodológicas, 

que permitisse aceder à diversidade de vozes, de tempos e espaços, de 

vontades e resistências, que acompanhavam os contactos que se iam 

estabelecendo com as crianças dos dois contextos; que permitissem também, 

ultrapassar as contingências que a presença adulta da investigadora ia 

colocando ao desenvolvimento da relação com as crianças: conversas 

informais, observação participante e não participante, debates e registos 

gráficos.  

A utilização de métodos criativos que possibilitassem às crianças a 

documentação das suas realidades, ultrapassando barreiras geográficas, 

literácicas, de idade e de estatuto, concretizou-se na diversidade de 

estratégias utilizadas para trabalhar cada um dos direitos que estavam em 

causa – direito à família, direito à protecção e direito à participação.  

Estas estratégias, que foram buscar a sua inspiração aos variados trabalhos 

que têm vindo a ser desenvolvidos (Cf. Capítulo 2), inicialmente no âmbito da 

PRA em geral (Chambers (1994), e ultimamente no âmbito da sociologia da 

infância (Cf. O’Kane, 1998) são, como pode observar-se, estratégias que 

privilegiam, uma utilização e manuseamento directo de materiais, entrecruzado 

com diálogos, mas onde a participação da criança aparece como aspecto 

central e permanente. 

Apresentam-se agora estas possibilidades aplicadas às dinâmicas de 

investigação desenvolvidas neste trabalho. 

As crianças que optaram por conversar acerca do Direito à Família, tinham à 

sua disposição diversas representações pictográficas de agrupamentos 

familiares, as quais, de acordo com a sua vontade, iriam funcionar como mote 

da conversa informal, com as seguintes questões orientadoras: 
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- O significado do direito a ter uma família; 

- Os seus direitos e deveres na família; 

- As suas funções/papéis no seio da família; 

- A caracterização da figura da mãe e do pai; 

- As actividades que mais/menos gosta de fazer com a sua família; 

- As suas possibilidades de participação na organização do dia-a-dia do 

quotidiano familiar e do seu próprio quotidiano; 

 

As crianças que optaram por conversar acerca do Direito à Protecção foram, 

inicialmente, convidadas a ver um pequeno cartoon animado126 que ilustra uma 

cena de violência sobre uma criança em particular: o protagonista do cartoon.  

 

 

www.unicef.org/broadcast. 

 

 

 

A leitura da investigadora127 descreve o enredo do cartoon desta maneira: há 

um menino, de cor negra, com uma idade provável entre os 8 e os 10 anos de 

                                                 
126 O Cartoon escolhido para o desenvolvimento desta conversa, que resulta de uma recolha 
de materiais feita durante este processo, faz parte de uma publicação da UNICEF, designada 
de Cartoons for Children’s Rights, cuja requisição foi disponibilizada através do endereço 
www.unicef.org/broadcast. 
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idade, que corre ao longo de uma rua, sendo “perseguido”, não fisicamente, 

mas mentalmente, (este aspecto é visível pela forma como é representado no 

filme: um balão de banda desenhada, onde aparece um adulto, que persegue 

o menino com um pau, parecendo querer bater-lhe), ou seja, parece que o 

menino foge de alguém que fisicamente não aparece no enredo, mas que o 

assusta e atemoriza. No seu esforço de fuga esbarra com uma senhora que 

caminhava no sentido inverso. Ao mesmo tempo que a senhora levanta a mão 

para lhe fazer uma festa, a criança encolhe-se, com receio que esta seja uma 

atitude de agressão e não de conforto.  

Depois de terem assistido a este brevíssimo cartoon, desenvolveu-se com as 

crianças um diálogo, orientado por algumas questões 

- O que achas que aconteceu neste filme? 

- Achas que os direitos deste menino estão a ser respeitados?  

- Achas que os pais têm o direito de bater nos filhos? 

- O que é que tu farias se estivesses na situação desta criança? 

- Achas que as crianças têm direito a reclamar contra os maus-tratos 

que os pais lhes dão? 

 

Finalmente, às crianças que optaram por conversar acerca do Direito à 
Participação, foi-lhes proposta uma actividade128, em que inicialmente foram 

convidadas a descrever a forma como se desenvolve “um dia da sua vida”, as 

rotinas que o compõem e os protagonistas na organização dessas mesmas 

rotinas; foi-lhes pedido depois, que tentassem descrever esse mesmo dia, mas 

considerando agora que os protagonistas seriam elas, cabendo-lhes decidir a 

forma como esse mesmo dia se iria desenrolar. 

O diálogo que se desenvolveu na sequência desta actividade tinha algumas 

questões orientadoras: 

                                                                                                                                            
127 Outras leituras serão posteriormente recuperadas pelas diversas interpretações que as 
crianças fazem do mesmo enredo. Ver para tal, capítulo “Infância, Protecção e Direitos”. 
 
128 Ver o Anexo 5 
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- O porquê das mudanças; 

- As possibilidades ou impossibilidades das mudanças; 

- A ilustração da participação no quotidiano real das crianças;  

- A importância atribuída à participação no quotidiano; 

- A importância atribuída à participação noutras esferas mais alargadas 

(escola, comunidade...); 

- As possibilidades de reivindicar maior participação nestes contextos.  

 

 

3.5. A organização de espaços e tempos de interpretação individual 
e colectiva das questões de investigação 

 

Inicialmente, promoveu-se a construção de espaços e tempos individuais, 

onde cada criança teve oportunidade de falar, construir, interagir, 

confidenciar129 com a investigadora, num processo em que o discurso e as 

propostas das crianças eram acolhidos individualmente, salvaguardando-se 

desta forma a intimidade, a reserva, o tempo e o espaço à medida de cada 

criança. Pelo intimismo e proximidade destes tempos e espaços individuais, as 

interacções entre adulto e criança daí decorrentes caracterizaram-se, ora pela 

extrema abertura e à-vontade das crianças, que nos contactos individuais 

conseguiam comunicar mais facilmente, ora pela inibição de outras, que nos 

contactos individuais pautavam a sua atitude pelo retraimento e, 

posteriormente, nos contactos em grupo estavam mais à vontade.  

 

A construção de espaços e tempos colectivos decorreu em dois momentos. 

Num primeiro momento, em cada um dos contextos promoveram-se espaços 

de debate em pequeno e grande grupo com objectivos complementares.  

                                                 
129 As conversas individuais com as crianças foram, por vezes, espaços de confidências que 
estas faziam à investigadora, tendo mesmo algumas delas tido o cuidado de pedir para o 
gravador ser desligado, para que a confidência fosse realmente observada.  
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Num segundo momento promoveu-se um encontro entre as crianças do 

Colégio dos Rouxinóis e da Escola Pública, decorrente da vontade 

manifestada pelas crianças dos dois contextos, de forma a partilharem as suas 

propostas num dia de actividades variadas e de confraternização.  

Para tal, depois de auscultadas as crianças dos dois contextos, foi decidido 

que o encontro seria realizado no Colégio dos Rouxinóis.  

A organização do encontro foi mais participada pelas crianças do Colégio dos 

Rouxinóis indo de encontro a um princípio ético fundamental, ou seja, 

assegurar que as crianças marginalizadas e também as menos confiantes 

participassem plenamente em todos os estádios da investigação, o que 

podemos confirmar através das impressões recolhidas através da nota de 

campo: 

 
“Hoje foi dia de convívio. Como tínhamos combinado, os meninos da 
Escola Pública foram ao Colégio dos Rouxinóis, para todos poderem 
apresentar os seus trabalhos. Eu cheguei mais cedo e comigo levava um 
farnel com alguns biscoitos e sumos. Tinha já combinado com os 
meninos do Colégio dos Rouxinóis a intenção de arranjarmos uma mesa 
para podermos receber os colegas da Escola Pública. Eles ficaram 
delirantes com a ideia e por sugestão deles desde logo dispusemos tudo 
em cima de uma mesa. As exclamações deles sucediam-se: “que toalha 
fixe”; “também trouxe frango?”; “posso comer só um?...”  
Escusado será dizer que a mesa foi assaltada e as crianças iam 
penicando sistematicamente...Também começavam a ficar impacientes, 
porque os outros meninos nunca mais chegavam...iam recorrentemente 
à porta do Colégio para ver se tinha chegado alguém...a Anabela 
perguntou-me se podia oferecer à educadora alguns biscoitos e eu disse 
que sim. Entretanto, veio ter comigo o Jaime que me disse um pouco 
exaltado: “Natália, a Anabela anda a oferecer bolachas a toda a gente”.  
E lá andava a Anabela alegremente a correr pelo Colégio com o prato 
dos biscoitos. 
Quando finalmente as crianças da Escola Pública chegaram, a animação 
dos meninos do Colégio dos Rouxinóis esmoreceu e ficaram até um 
pouco encabulados. Animei-os então a mostrarem aos outros meninos o 
que tínhamos preparado. A animação voltou novamente e todos juntos 
fomos para o ginásio.” 

 
(Nota de campo, nº10, Colégio dos Rouxinóis, Junho, 2003) 

 

A investigação social com crianças é, tal como temos vindo a referir, um 

processo que exige do investigador uma responsabilização social e científica, 

no sentido de acautelar no seu design, benefícios para os indivíduos que 
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pretende implicar no seu desenvolvimento. Pareceu-nos, portanto, que no 

desenvolvimento desta etapa de construção de informação, tão significativa 

para todas as crianças implicadas no processo, deveríamos salvaguardar o 

interesse superior das mesmas. No caso das crianças do Colégio dos 

Rouxinóis, passava por dar resposta aos anseios que elas tinham em se 

assumirem no seu espaço (Colégio dos Rouxinóis) como protagonistas na 

recepção às crianças da Escola Pública, construindo desta forma dinâmicas 

que, por não serem muito frequentes, se assumiam como valiosas. Parece-nos 

que na organização desta actividade com as crianças do Colégio dos 

Rouxinóis, foi possível desconstruir, ou, pelo menos, minimizar o estigma da 

criança institucionalizada, concordando com Goffman (1968) quando refere 

que o estigma não é um aspecto intrínseco de determinados indivíduos, ou de 

determinados atributos físicos ou mentais que os indivíduos possuam, mas sim 

o produto de relações sociais. O protagonismo que estas crianças assumiram 

na organização da recepção, apresentando às crianças da Escola Pública um 

espaço acolhedor e ‘recheado’, assume-se como um passo importante para 

desconstruir junto das crianças da Escola Pública a imagem “desvalida” das 

crianças do Colégio dos Rouxinóis. Concordando ainda com James (1993) 

quando refere que as ideias sobre a infância são socialmente construídas na e 

pela vida social e que a consciência da infância de uma criança como normal 

ou diferente é, essencialmente, pragmática, em vez de hermética e definitiva, 

sendo adquirida através das interacções e dos confrontos sociais e de outras 

dinâmicas que vão ocorrendo ao longo do tempo, pensamos que desta forma o 

processo de investigação em que estas crianças estavam implicadas se 

assumiu como socialmente útil para a valorização da imagem das crianças em 

situação de institucionalização. 

 

 

3.6. A primeira devolução da informação às crianças 

 

O processo de investigação participativa deve também implicar as crianças 

como observadoras e críticas das suas próprias representações. Nesse 
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sentido houve a preocupação de, ao longo do trabalho, organizar momentos 

em que as crianças fossem confrontadas com os registos feitos em vídeo 

relativos aos debates em pequeno e grande grupo. Para o efeito foram 

organizados dois pequenos DVD’s, com uma duração média de 20 minutos, 

um relativo à participação das crianças da Escola Pública, designado de “As 

vozes das Crianças da Escola Pública” e um outro relativo à participação das 

crianças do Colégio dos Rouxinóis designado de “As Vozes das Crianças do 

Colégio dos Rouxinóis”130. 

Seguem agora algumas impressões das crianças: 

 

“O genérico do filme mostrava inicialmente o nome dos actores, ou seja, 
o nome deles e a determinada altura o Ricardo exclamou:  
- “E o meu, não aparece?”, preocupado porque o nome dele foi um dos 
últimos a aparecer, começava já a reclamar da discriminação.  
O mesmo Ricardo exclamou mais à frente: 
- ”Muda...estão sempre estes a aparecer”, isto porque a cena em que ele 
aparecia já tinha passado e agora estavam a aparecer os outros 
meninos.  
O Cristiano também se mostrava ansioso:  
- “E nós?”  
- “Espera, já vais aparecer, não é Natália”, sossegava-o o Leandro.  
Quando finalmente aparece o Cristiano levanta os braços em sinal de 
vitória e manda calar os amigos. Agora é o Leandro que insiste que não 
aparece uma determinada cena no filme. Eu já tinha explicado antes do 
filme começar que somente iriam ver alguns excertos porque se não o 
filme seria muito grande e eles iriam aborrecer-se, mas eles 
responderam em coro que não se importavam nada de ficar lá o dia todo.  
O facto é que decorridos cerca de 5 minutos a agitação já era grande na 
sala, mexiam-se na cadeira, levantavam-se. 
- “Já chega fogo! Nunca mais sou eu”, insiste o Ricardo” 

(Nota de campo, nº10, Colégio dos Rouxinóis, Junho, 2003) 

 

 

Os aspectos mais importantes para as crianças, quer do Colégio dos 

Rouxinóis, quer da Escola Pública, não decorriam da natureza dos seus 

discursos, de qualquer tentativa de comentar aquilo que tinham dito durante as 

conversas que agora se apresentavam. Os aspectos mais significativos 

relacionavam-se com a imagem, a forma como cada criança aparecia, o tempo 

                                                 
130 Ver Anexo 7 
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que cada criança ocupava no cenário, em suma, a visibilidade que cada um 

assumia no enredo que ali se apresentava.  

As tentativas da investigadora promover comentários das crianças acerca 

daquilo dos temas que iam abordando no vídeo não tiveram qualquer 

aceitação da parte das crianças, excepto através de um episódio com duas 

crianças da Escola Pública, que quando confrontadas pela investigadora com 

a possibilidade de comentarem aquilo que estavam a ver e a ouvir, referiram, 

“Nós temos uma proposta. Porque é que tu (Natália) e a Professora Maria não 

são, agora, as entrevistadas? Nós fazemos perguntas acerca dos nossos 

direitos e vocês respondem!” (Mariana, 9; Joana, 9, EP). Para estas crianças o 

importante não era a possibilidade de comentarem aquilo que elas e os seus 

amigos tinham já referido acerca do assunto, mas sim confrontá-lo com o 

discurso dos adultos.  

Esta sugestão remete-nos, na nossa opinião, para uma dupla leitura: por um 

lado, as crianças parecem achar relevante o confronto das suas opiniões e as 

dos adultos acerca de um mesmo tema; por outro lado, propõem uma inversão 

de papéis, onde assumem o papel de investigadores e remetem o investigador 

para a dimensão de participante. Na nossa opinião, quer num aspecto, quer no 

outro, é possível destacar as possibilidades de acção e as vantagens que 

resultam do envolvimento das crianças em processos participativos de 

investigação, ou seja, o contributo do processo de investigação em que estão 

envolvidas para a consciencialização das crianças acerca das suas 

possibilidades de participação e intervenção social. Este episódio pode ainda 

ser encarado como um indicador ético a considerar na investigação com 

crianças: encarar o processo de investigação como um momento não somente 

benéfico para o investigador mas, também, para os participantes da 

investigação, em termos de promoção das suas competências pessoais e 

sociais.  
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3.7. As crianças como agentes na avaliação do percurso da 
investigação 

 

A participação das crianças no percurso da investigação registou-se também 

no momento de avaliação. Para tal, organizaram-se com as crianças dois 

momentos: um momento de discussão em grupo e um momento de avaliação 

individual, em que as crianças foram convidadas a registar numa folha a sua 

opinião131, depositando-a em seguida numa caixa fechada, que foi designada 

de “a caixa da justiça”. 

No decorrer desta actividade, foi possível mais uma vez recolher marcas de 

diversidade que, como temos vindo a defender, se apresentam como um 

indicador fundamental quando falamos do grupo social das crianças. 

A caixa da justiça foi um objecto muito apreciado por todas as crianças, 

provocando reacções inicias de constante interrogação acerca da sua 

utilidade. Na Escola Pública as crianças associaram a referida caixa às urnas 

de voto, perguntando sistematicamente quando é que podiam votar. Pelo 

contrário, no Colégio dos Rouxinóis, quando as crianças descobriram a caixa, 

envolveram-se num intenso diálogo, atribuindo-lhe um significado 

completamente distinto daquele que tinha sido atribuído pelas crianças da 

Escola Pública:  

 

 “...propus-lhes a actividade de avaliação. Comecei por lhes mostrar a 
caixa da justiça e perguntar o que é que achavam que era aquela caixa. 
Eles leram “caixa da justiça” e logo surgiram exclamações:  
- “Eh pá, é mal!!!” diz o Francisco. 
- “Mal?...”, exclamei eu, surpreendida.  
- “Não é mal... É quando nos portamos mal”, diz o António;  
- “Não é nada, não é nada. É do tribunal”, diz a Anabela; 
- ”É para julgar as pessoas, para ver se elas se portam bem ou mal”, diz 
entretanto o Leandro; 
- “ Não é nada, tu não sabes. É para ir preso!”, exclama o Francisco; 
A discussão ficou mais acesa, cada um deles pretendendo defender a 
sua opinião da forma mais agressiva possível. Eu tentei então chamá-los 
ao verdadeiro motivo da existência da caixa da justiça e expliquei-lhes 
que a caixa servia para eles avaliaram o trabalho que tínhamos vindo a 
fazer ao longo daqueles meses e foi o que fizemos de seguida.” 

                                                 
131 Ver Anexo 8. 
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(Nota de campo nº 11,Colégio dos Rouxinóis, Julho, 2003) 

 

Ficam então registadas, mais uma vez, distintas ordens sociais da infância e a 

influência das estruturas na forma como as crianças produzem as suas 

representações relativamente à realidade social: perante um mesmo objecto 

as interpretações das crianças foram decorrentes das suas vivências;  

somente desta forma, se pode justificar o significado diametralmente oposto 

atribuído por elas. As crianças do Colégio dos Rouxinóis estabeleceram uma 

relação imediata entre justiça e portar mal, pena, prisão, provavelmente porque 

nos seus quotidianos de vida já se confrontaram com estas realidades; pelo 

contrário, para as crianças da Escola Pública, esta realidade parece ser 

bastante distante, daí que o significado atribuído seja também distinto. 

Apresentam-se, agora, os resultados da avaliação que as crianças fizeram da 

forma como o processo de investigação decorreu. 

 

Quadro 19 

A avaliação das crianças da Escola Pública 

N=23 Muito Mais ou 

menos 

Pouco Nada 

A Natália disse-me como era o trabalho
que queria fazer comigo 

100% - - - 

A Natália ouviu aquilo que eu queria dizer 57% 35% 9% - 
Eu disse tudo aquilo que queria dizer 65% 30% 5% - 
Eu ajudei a escolher a forma como fizemos
o trabalho, dei ideias e a Natália aceitou-as

30% 65% 5% - 

 

A grelha de avaliação foi organizada de forma a permitir fazer uma leitura 

gradual da implicação das crianças em projectos participativos, inspirando-se 

na escada de participação de Hart (1992), mas sendo adaptada à natureza do 

trabalho em causa e aos seus interlocutores.  

As crianças da Escola Pública são unânimes no reconhecimento positivo da 

primeira etapa do trabalho, a etapa da informação que, concordando com Hart 

(1992) e Alderson (1995), deverá ser uma etapa indispensável e inicial em 

qualquer dinâmica participativa dinamizada com crianças. Todas as crianças 
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consideram que estavam informadas acerca da natureza do trabalho que 

iríamos desenvolver em conjunto. Na segunda etapa, pretendia-se saber se as 

crianças consideraram que a sua voz tinha sido ouvida pela investigadora, e 

aqui as opiniões dividiram-se, pois apesar de a maior parte das crianças (57%) 

considerar que tinha sido muito ouvida, houve também um grupo significativo 

de crianças (35%), que considerou que tinha sido mais ou menos (35%) ou 

pouco (9%) ouvida. A terceira etapa pretendia ilustrar uma dinâmica mais 

activa no processo, ou seja, o que estava aqui em causa era a capacidade de 

acção das crianças para assumirem um papel activo no desenvolvimento da 

conversa, para falarem livremente. E relativamente a este aspecto, a máxima 

concordância das crianças assume valores mais ilustrativos relativamente à 

dimensão anterior, pois cerca de 65% das crianças consideram que no 

decurso da investigação falaram livremente, havendo uma percentagem menor 

(35%) de crianças que argumenta que a liberdade de expressão foi mais ou 

menos observada; para cerca de 9% a mesma foi pouco acautelada. 

Finalmente, no último degrau da avaliação, as crianças eram convidadas a 

aferirem o seu protagonismo no processo de construção da informação, ou 

seja, a dar sugestões acerca da forma como o processo poderia ser 

desenvolvido e tais sugestões serem integradas nas dinâmicas desenvolvidas 

posteriormente. Este foi o aspecto que registou um menor nível de satisfação, 

uma vez que somente 30% das crianças pensam que as suas sugestões foram 

muito tidas em conta e que influenciaram a forma como decorreu a 

investigação. Uma percentagem significativa (65%) acha que neste mesmo 

aspecto as suas opiniões e sugestões foram mais ou menos tidas em 

consideração. Uma inexpressiva parte de crianças (5%) ajuíza, que neste 

mesmo aspecto, pouco foram consideradas as suas opiniões ou sugestões.  
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Quadro 20 

A avaliação das crianças do Colégio dos Rouxinóis 

 

N=14 Muito Mais 
ou 

menos 

Pouco Nada 

A Natália disse-me como era o trabalho 
que queria fazer comigo 

93%  7%  

A Natália ouviu aquilo que eu queria 
dizer 

71% 29%   

Eu disse tudo aquilo que queria dizer 86% 7%  7% 
Eu ajudei a escolher a forma como 
fizemos o trabalho, dei ideias e a 
Natália aceitou-as 

86% 14%   

 

Da análise da avaliação feita pelas crianças do Colégio dos Rouxinóis, resulta 

a similitude com a que foi feita pelas crianças da Escola Pública, ou seja, nos 

três primeiros degraus mantém-se uma maior percentagem de crianças que 

consideram terem sido muito informadas (93%), muito ouvidas (71%) e terem 

plenamente manifestado as suas opiniões (86%). As dissemelhanças 

aparecem em dois aspectos: por um lado, na expressiva percentagem de 

crianças que considerou ter influenciado a forma como decorreu o processo de 

construção da informação, cerca de 86%, contrariamente ao que aconteceu no 

contexto da Escola Pública, onde este aspecto recolheu menor expressão 

relativamente a todos os outros; por outro lado, somente no contexto do 

Colégio dos Rouxinóis encontramos manifestações negativas relativamente à 

sua participação, uma vez que há pelo menos uma criança que considera que 

não disse tudo aquilo que queria dizer. 

 

3.8. A devolução da informação final às crianças 

 

A devolução da informação às crianças é o último momento do processo de 

investigação, mas também um dos mais complexos. Antes de mais devido à 

complexidade de traduzir um relatório de investigação com alguma extensão 
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num documento que seja ao mesmo tempo informativo e apelativo para as 

crianças. Depois porque o factor tempo introduziu alguns ruídos nas 

possibilidades de contacto com todas as crianças que participaram na 

investigação, uma vez que grande parte delas, entretanto, mudaram de 

estabelecimento escolar.  

O formato de apresentação foi o DVD, onde se apresentou a narração das 

conclusões das vozes das crianças feita através da voz da adulta-

investigadora com um suporte de imagens, relativas aos materiais que 

serviram de base às discussões e ao material produzido por elas, 

nomeadamente os desenhos, os cartazes e as fotografias132. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
132 Ver Anexo 9 
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Síntese 

  

Ao longo deste capítulo apresentámos os procedimentos metodológicos que 

orientaram a nossa investigação. 

Convocámos, para tal, a caracterização dos contextos onde decorreu a 

investigação: a Escola Pública e o Colégio dos Rouxinóis, explicando as 

razões de escolha destes contextos, a forma como entrámos nos mesmos e 

alguns elementos descritivos de cada um deles. 

Fazemos, também, uma caracterização dos actores da investigação, 

estabelecendo uma distinção entre facilitadores e protagonistas. Os 

facilitadores são os adultos com os quais negociámos a entrada inicial nos 

contextos e também com quem fomos estabelecendo contacto durante a 

recolha da informação. Os protagonistas são as crianças que participaram 

connosco na construção da informação acerca das suas representações, 

práticas e poderes no exercício dos seus direitos.  

Este processo de caracterização dos protagonistas foi construído a duas 

vozes, tal como acontece com os capítulos seguintes, uma vez que decorre, 

essencialmente, das vozes das crianças e da organização e interpretação da 

investigadora a sua caracterização em termos biográficos, de relações 

interpessoais, de espaços e actividades que preenchem os seus quotidianos. 

Finalmente, apresentamos neste capítulo a dinâmica que presidiu à construção 

da informação com as crianças.  

Estas dinâmicas assentam num pressuposto permanente ao longo deste 

trabalho, que é a valorização das vozes das crianças em de todo o processo, a 

consideração de uma ética de respeito entre adulto e crianças, desde o 

momento inicial do percurso de investigação, à obtenção do seu 

consentimento informado, bem como à sua implicação durante todo o 

percurso.  

Apresentámos, ainda, a multiplicidade de recursos metodológicos utilizados 

para dar conta da complexidade dos discursos que as crianças produzem 

acerca dos seus direitos, que compreendem a utilização de técnicas como a 
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conversa informal individual, a organização de debates em pequeno e grande 

grupo, o registo gráfico individual e colectivo e ainda as notas de campo que 

foram registando momentos importantes, que mais tarde foram convocados 

para uma interpretação que se pretendia o mais objectiva possível, dos 

discursos das crianças. Considerou-se também importante a organização de 

espaços e tempos diferenciados de interpretação individual e colectiva das 

questões da investigação. 

Finalmente, é de referir que nesta dinâmica de construção de informação se 

considerou fundamental que, à semelhança do que tinha acontecido ao longo 

de todo o processo, as crianças fossem também consideradas como agentes 

na avaliação do percurso de avaliação, donde resultou a avaliação global que 

estas fizeram relativamente à forma como todo o processo foi conduzido. 
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PARTE III 

 PARTICIPAÇÃO DAS CRIANÇAS NOS SEUS 
CONTEXTOS DE VIDA  

REPRESENTAÇÕES, PRÁTICAS E PODERES 
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CAPITULO 4. 

 INFÂNCIA, DIREITOS E PROTECÇÃO 

 
“Nós nascemos e esperamos ter uma mãe e um pai que cuidem de nós.” 

 (Margarida, 10:EP) 

“Acho mal...depois ando lá fora perdido e depois vem o lobo e come-me!” 

(João, 10:CR) 
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I – OS DIREITOS DE PROTECÇÃO DAS CRIANÇAS NO DISCURSO 
TEÓRICO  
 

A imagem da criança protegida é das mais constantes nos países centrais, nos 

últimos dois séculos. À volta dela foram-se organizando movimentos sociais e 

iniciativas políticas que retiraram da penumbra séculos de quotidianos infantis, 

dependentes das vontades arbitrárias dos adultos que as tinham a seu 

encargo e que, em muitos casos, mais não eram do que quotidianos de risco 

(Cf. Ariés, 1986; DeMause, 1991). 

A cronologia da imagem da criança protegida regista um percurso de mais de 

um século, ao longo do qual foram confluindo movimentos sociais e medidas 

estatais de protecção da infância. Esses movimentos nem sempre foram 

convergentes ou efectivos, mas, apesar de tudo, vieram assegurar cuidados 

primários à infância, não só pela família, mas também por todo um conjunto de 

iniciativas públicas e privadas, que se foram especializando nesse sentido.  

 

Na génese do movimento social de protecção à infância, destaca-se aquele 

que ficou conhecido como o exemplo paradigmático da desprotecção a que a 

infância estava vetada, que foi o caso Mary Ellen. Mary Ellen, uma menina de 

oito anos de idade, que vivia em Nova York, era sujeita a continuados e 

terríveis maus-tratos pelos seus pais, tendo sido denunciado o seu caso por 

uma funcionária da igreja que, durante muito tempo, não teve qualquer 

sucesso relativamente às denúncias que fazia junto da polícia. Somente 

quando recorreu à Society for the Prevention of Cruelty to Animals, o seu 

pedido teve algum efeito. Dois funcionários da referida sociedade deslocaram-

se a casa da menina, invocando um preceito legal aplicável em condições 

específicas (de homine replegando), para assegurar a libertação de indivíduos 

de detenções ilegais, conseguindo retirá-la do contexto onde os maus-tratos 

ocorriam133. O testemunho de Mary Ellen em tribunal é ilustrativo das terríveis 

condições em que viveu durante o seu limitado tempo de vida: 

                                                 
133 É significativa a declaração que Badinter faz na sua obra:  

“Existe uma sociedade bem mais feliz do que a sociedade Protectora da 
Infância, é a Sociedade Protectora dos Animais. Enquanto a primeira conta 
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“A minha mãe tinha o hábito de me chicotear e bater quase todos 
os dias. Ela costumava chicotear-me com um chicote entrançado, 
de couro duro. O chicote deixava sempre uma marca azul e outra 
preta no meu corpo...ela espetava-me com a tesoura e cortava-
me...eu não sabia porque é que ela me fazia isso - a minha mãe 
nunca dizia nada quando me chicoteava...não tenho nenhuma 
lembrança de ter sido beijada por ninguém – nunca fui beijada pela 
minha mãe. Nunca estive no colo da minha mãe ou fui acarinhada 
ou mimada.”  

(Bremmer, 1979: 185, cit in Sznaider (1997: 232)  
 

Este episódio chocou a opinião pública e alertou para a realidade dos maus-

tratos em contexto familiar e ainda para a inexistência de mecanismos legais 

de protecção das crianças que pudessem dar resposta a este tipo de 

situações. O caso Mary Ellen tornou-se, assim, num dos principais impulsos 

para a promoção de uma consciência colectiva acerca dos contornos 

dramáticos que os quotidianos das crianças poderiam assumir. Depois deste 

episódio, surgiu finalmente a Society for the Prevention of Cruelty to Children, 

em 1884, que desencadeou uma campanha pública de sensibilização que 

durante o século seguinte registou investimentos significativos. 

Portugal registava na sua história algumas iniciativas públicas de protecção de 

crianças órfãs desde o século XV, como as Ordenações Manuelinas134, a 

criação da Casa Pia, no século XVIII135 e as Casas da Roda136 e da Sociedade 

                                                                                                                                            
apenas com duzentos membros, a segunda conta mais de três mil. Três 
ministros da Instrução Pública, um grande número de prefeitos, 84 professores 
primários, setenta escolas comunais, têm a honra de pertencer à Sociedade 
Protectora dos Animais. A Sociedade Protectora da Infância, essa, nem tem 
entre os seus membros nem ministros da instrução, nem professores primários, 
nem escolas comunais...tudo está a favor dos animais, nada a favor dos bebés” 
(1980: 230). 

 
134 As Ordenações Manuelinas atribuíam às autoridades municipais responsabilidades no 
sentido de protegerem e acolherem crianças órfãs e enjeitadas, sempre que não existissem na 
zona áreas destinadas a tal. 
 
135 A Casa Pia, fundada em 1780, tinha como objectivos acolher crianças e jovens que 
vivessem em situações de mendicidade, pretendendo também proporcionar-lhes uma 
formação moral, académica e profissional. Desta forma pretendia alcançar dimensões de 
prevenção e não meras medidas de repressão ou remediação.  
 
136 As Casas da Roda são iniciativas posteriores, com uma dimensão local, que acolhiam 
crianças abandonadas, surgindo em todas as vilas que não dispusessem de outras instituições 



 

 - 217 -

das Casas de Asilo à Infância Desvalida de Lisboa137 no século XIX. No início 

do século XX, em sinergia com o movimento que decorria a nível mundial e 

influenciado pelos ideais do Estado de Providência, Portugal desenvolveu 

medidas de promoção de uma consciência e responsabilização colectivas na 

protecção das crianças, da qual daremos de seguida conta.  

Falamos então da Lei de Protecção à Infância138, publicada no início do século 

passado em Portugal, que no seu espírito era extremamente inovadora e 

pioneira. Influenciada pelo movimento humanista e liberal do início do século, 

definia a necessidade de atribuir tratamento distinto aos menores. O 

conhecimento da sua história de vida, das suas características e problemas, 

bem como a análise de todo o contexto em que tinha ocorrido a infracção 

cometida, passou a ser importante: “... prevenir não só os males sociais que 

podem produzir a prevenção ou o crime entre menores de ambos os sexos, de 

menores de 16 anos completos ou comprometer a sua vida e saúde, mas 

também curar os efeitos desses males ...” (artº 1 da Lei de Protecção à 

Infância, de 27 de Maio de 1911).  

Com a promulgação da referida lei, foi possível ultrapassar concepções 

anteriores que encaravam os menores que cometessem infracções como 

indivíduos perigosos, anormais e aos quais era dado um tratamento e 

encaminhamento sem grandes diferenças relativamente aos adultos. Falamos, 

por outro lado, de um diploma, promulgado em 24 de Junho de 1911, que 

pretendia definir uma maior consciencialização normativa relativamente ao 

emprego de mão-de-obra infantil, o qual apesar de, aparentemente, não ter tido 

                                                                                                                                            
de apoio. Durante a segunda metade do século XIX, assistiu-se a um aumento extremamente 
significativo de crianças expostas na roda, o que serviu como argumento legitimador de uma 
intervenção do Estado, no sentido de extinguir esta resposta social, o qual considerava que 
esta seria uma tentativa de travar a tendência de abandono das crianças. As Casas da Roda 
foram extintas através do decreto-lei de 21 de Novembro de 1967.  
 
137 A Sociedade das Casas de Asilo à Infância Desvalida de Lisboa, criada em 1834, tinha 
como principal função acolher crianças de ambos os sexos, desde os primeiros meses de vida 
até aos 7 anos, no caso dos rapazes, e nove anos, no caso das raparigas, no sentido de lhes 
proporcionar protecção, educação moral e cívica e instrução. 
 
138 A referida lei assumia duas vertentes: uma vertente preventiva e uma vertente educativa. 
Para operacionalizar esta lógica de prevenção e educação surgiram então as denominadas 
Tutorias da Infância, tribunais de menores, que pretendiam dar às crianças que estivessem 
envolvidas em infracções respostas adequadas, de acordo com a sua idade. Nasce com esta 
lei a atribuição de inimputabilidade aos jovens com menos de 16 anos e o seu 
encaminhamento em processos e contextos separados dos utilizados para os adultos. 



 

 - 218 -

grandes efeitos práticos, se apresentava como um documento pioneiro139, onde 

figurava, pela primeira vez, a nível mundial uma referência do direito da criança 

contra qualquer forma de exploração. 

O século XX foi um século prodigioso para a legitimação dos direitos da 

criança, com os três documentos que os sustentam – Declaração de Genebra 

(1923), Declaração Universal dos Direitos da Criança (1959) e Convenção dos 

Direitos da Criança (1989). Ao longo dos três documentos, os direitos de 

protecção das crianças foram sendo cada vez mais criteriosamente definidos, 

resultando num enunciado de princípios fundamentais, gradualmente mais 

abrangente e plural. Relativamente ao direito da criança à protecção, o último 

destes documentos, a Convenção dos Direitos da Criança, considera-o numa 

significativa variedade de direitos pessoais e sociais, consentâneos com a 

multiplicidade dos mundos da infância e a inerente complexidade de práticas 

sociais que daí decorrem.  

Ressaltamos daqui um conjunto de direitos pessoais fundamentais, como o 

direito à vida, à sobrevivência e ao desenvolvimento (artº 6, da CDC), que, 

apesar da sua inalienabilidade, especialmente a relativa às crianças, é posto 

em causa diariamente, em situações que envolvem o abandono, maltrato ou 

mesmo assassínio de crianças.  

A visibilidade social e científica destas situações de risco para a infância tem 

sido exponencial, nas últimas décadas, relançando debates acerca das 

respostas familiares e institucionais de protecção das crianças, promovendo a 

reorganização dos mecanismos legais e institucionais, remetendo, em suma, 

para a arena pública a questão da protecção à infância como uma questão 

pública e social.  

Ainda no campo dos direitos pessoais da criança, encontram-se outros, que 

pretendem atribuir respostas alternativas à ausência ou incipiente visibilidade 

do direito à família140. Falamos, nomeadamente, de situações de risco, que, 

devido à sua natureza, provocaram a saída da criança do núcleo familiar, 

                                                 
139 Por exemplo, relativamente ao primeiro documento universal dos direitos da criança, a 
Declaração de Genebra, publicada somente 12 anos depois. 
 
140 Para uma análise mais detalhada deste aspecto, conferir capítulo 5, relativo às 
representações das crianças acerca do direito à família. 
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sendo depois criadas respostas que tentam minimizar os efeitos dessa 

separação e desenvolver novos projectos de vida, dentro de outros núcleos 

familiares considerados idóneos para o seu desenvolvimento.  

De que forma é que a sociedade poderá acautelar às crianças em risco, o seu 

direito pessoal ao desenvolvimento, a “…um nível de vida suficiente de forma a 

permitir o seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral e social” (Cf. 

artº27 da CDC)? 

Dentro deste conjunto de direitos pessoais adquire ainda especial relevo o 

direito ao respeito e à integridade física e moral, o qual encontra eco ao longo 

do corpo de artigos da Convenção e, especificamente no caso das crianças em 

risco, quando se faz referência à exploração económica do menor (artº 32), ao 

problema do menor toxicodependente (artº 33) e à exploração ou violência 

sexual (artº. 34). 

Relativamente ao conjunto de Direitos Sociais que conferem identidade ao 

direito à protecção, destacamos o direito à assistência social, nomeadamente 

os aspectos relacionados com a colocação de crianças privadas de meio 

familiar normal (artº 3), com o seu direito a usufruir das regalias da segurança 

social (artº26), ou ainda com a promoção de medidas para a sua recuperação 

física e psicológica e reintegração social (artº39).  

O direito que encontramos articulado no artº 19 da CDC, relativo à protecção 

da criança ”… contra todas as formas de violência física ou mental, dano ou 

sevícia, abandono ou tratamento negligente, maus-tratos ou exploração, 

incluindo a violência sexual, enquanto se encontrar sob a guarda dos seus 

pais, dos representantes legais ou de qualquer outra pessoa a cuja guarda haja 

sido confiada”, apresenta-se com uma abrangência muito maior do que estava 

articulado na Declaração Universal dos Direitos da Criança, de 1959. 

Consideramos que isso decorre, também, da consciencialização científica 

relativamente a esta temática que levou, a partir dos anos 60, a um intenso 

debate científico, iniciado pelas especialidades médicas (Cf. Kempe, 1964). 

Outras perspectivas se foram associando a este debate, como a psicológica, a 

legal e a sociológica, que definitivamente influenciaram a redacção do direito, 

colocando-o em estreito diálogo com outros direitos também inscritos da CDC, 
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relativos ainda à protecção das crianças, como o direito ao respeito e o direito 

à integridade física e moral. A CDC assegura ainda que, dentro do conjunto de 

direitos sociais que lhe são inerentes, a criança usufruiu dos benefícios da 

segurança social, (artº26), da promoção de medidas de recuperação física e 

psicológica e da reintegração social (artº 39). 

É nesta história que se integra o discurso construído ao longo do século XX, 

acerca da protecção das crianças, influenciado pelos ideais do Estado 

Providência, nas sociedades centrais, no período do pós-guerra. O objectivo 

deste discurso era promover o crescimento nacional e o bem-estar, bem como 

a responsabilidade e solidariedade social (Parton, 1997:20). A protecção à 

infância passou a ser encarada como um dever público, surgindo ao mesmo 

tempo mecanismos de resposta para as situações de crianças carenciadas e 

em situações de precariedade. 

As políticas de protecção à infância desenvolvidas no âmbito do Estado 

Providência desafiaram as relações entre o Estado e a família. Com efeito é a 

partir daqui que a família perde a tutela inquestionável que detinha, desde 

sempre, sobre a vida das suas crianças, começando a ser regulada pelas 

instituições públicas que se foram organizando para esse efeito.  

Por outro lado, considerava-se que os investimentos nas políticas de 

intervenção social com crianças e com famílias, no contexto do Estado 

Providência, acarretariam significativas melhorias nas vidas individuais e das 

famílias, através da intervenção dos profissionais, via judicial (Parton, 1997:21). 

Surge então a imagem da criança e da família como “utentes” (Madeira, 

1996:5), como objectos de protecção dos serviços públicos. 

Não se pode ignorar que, à luz desta imagem da criança como utente, se 

desenvolveram ao longo do século XX significativas melhorias das condições 

de vida da generalidade das crianças, visíveis, por exemplo, nos indicadores 

de mortalidade infantil e de exploração da mão-de-obra infantil e ao 

significativo aumento do acesso das crianças ao direito à educação 

Porém, esta imagem de criança utente assumiu-se como um dos indicadores 

que mais contribuíram para a consolidação de práticas sociais de intervenção 

com crianças, de natureza essencialmente assistencialista, onde estas eram 
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consideradas como meros objectos das intervenções sociais, confirmando 

deste modo, o movimento de protecção à infância como um movimento que 

“...não só cria um protectorado sobre a infância senão sobre todo o sector 

social a que pertence a criança” (Prada, 1989:200). 

As práticas sociais que daí decorrem enquadram-se em dispositivos tutelares 

de controlo e regulação, onde   

 

“A própria noção de protecção converte a criança num objecto de 
regulação e intervenção com o fim de adequá-lo às pautas da 
normalidade social dominantes. Por outras palavras, a humanitária 
protecção é uma prática de controlo social, exercida desde certas 
ideologias e sectores sociais sobre outros. A organização e 
administração desta «normalidade» realiza-se a partir de diversas 
instâncias (Estado, organizações, agentes de atenção)141, que 
encontram legitimações distintas para a sua intervenção.” (Prada, 
1989:199). 

 

Também Sarmento considera que o desenvolvimento de políticas de 

protecção assistencialistas conduziu a representações sociais da infância 

uniformes, sem atender à sua alteridade e diversidade, cimentado  

 

“...as desigualdades de acesso aos bens sociais, a imposição de 
modos paternalistas de organização social e de regulação dos 
quotidianos – seja no interior do espaço doméstico, seja no âmbito 
das organizações e instituições sociais –, o desapossamento de 
modos de intervenção e a desqualificação da voz das crianças na 
configuração dos seus mundos de vida. ”(2003: 76) 

 

As perspectivas neoliberais que influenciam a organização das políticas de 

protecção na actualidade, onde é crescente a transferência de competências 

do sector público para o sector privado, “...o poder de escolha no mercado de 

serviços e instituições, as respostas consideradas desejáveis para a 

                                                 
141 Tutt (1990:31), defende, a este propósito, que o Estado possuindo legislação que proíbe, 
por exemplo, o trabalho infantil, o consumo de álcool, ou seja, se tem poderes para “salvar” a 
criança, estes poderes estão, muitas vezes, relacionados, com uma outra preocupação, a 
preocupação do estado em proteger os cidadãos da juventude aparentemente rebelde. Por 
outras palavras, «todas as intervenções são, num momento ou noutro, protecção de alguém ou 
de alguma coisa.» (Queloz, 1990:47). 
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viabilização dos seus deveres educativos...” (Sarmento, Soares e Tomás, 

2004), realocam novamente a organização de alguns sectores de protecção à 

infância “...como uma questão gerível exclusivamente no interior da família.” 

(Ibidem). 

 

Em síntese, parece poder dizer-se que as políticas de protecção à infância em 

Portugal são políticas de baixa intensidade. Com efeito, existem indicadores 

como uma fraca intervenção político-social, fracos recursos humanos e 

financeiros, pouca expressão de actividade social em matéria de reivindicação 

dos direitos das crianças (associações, ONG’s, grupos de pressão). Há ainda 

uma permanência de representações sociais que identificam e caracterizam 

“este grupo etário não a partir de um conjunto de características que o 

autonomizam pela diferença das suas formas de compreensão e de acção no 

mundo (isto é, pelas culturas da infância), nem tão pouco pela especificidade 

das condições materiais de existência das populações mais jovens, mas pelas 

marcas de uma ausência múltipla e diversificada” (Sarmento, Soares e Tomás, 

2004). 

Apesar desta mudança de paradigma de intervenção estatal, uma questão se 

mantém inalterável: as políticas de protecção à infância são políticas 

assistencialistas que reforçam o poder e regulação dos adultos e a 

subordinação das crianças, “...numa representação social da alteridade da 

infância como negatividade constitutiva” (Sarmento, Soares e Tomás, 2004), 

em nome do seu bem-estar. Este bem-estar é definido e orientado à luz das 

lentes dos adultos acerca do que deverá ser o paradigma da criança protegida. 

Porém, na sua negatividade constitutiva, as crianças continuam a pertencer a 

um grupo social sem voz e sem poder de influenciar as políticas de protecção 

que para elas são organizadas, que muitas vezes mais não são do que 

políticas de exclusão.142 

 
Impõem-se neste momento algumas interrogações:  

                                                 
142 Cf. a propósito Wyness (1996).  
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Será que as interpretações que as crianças fazem acerca do seu direito à 

protecção, recuperarão a alteridade e diversidade que as caracteriza? 

Serão as imagens adultas de protecção similares às imagens que as crianças 

constroem? 

O início do nosso percurso para tentar desvendar esta interrogação 

sustentava-se em cinco grandes questões, nomeadamente: Como é que as 

crianças caracterizam uma situação concreta de mau trato; quais os aspectos 

que para elas são determinantes nesta caracterização? Quais são as 

representações que as crianças possuem acerca do direito de protecção, quer 

estejam em situação de risco, ou não, ou seja, quais são os aspectos que 

ajudam a distinguir uma criança protegida e uma criança não protegida? Quem 

são, na opinião das crianças, as figuras maltratantes e as protectoras, que tipo 

de características e atitudes têm umas e outras? Quais as representações que 

as crianças possuem acerca das relações de autoridade e da legitimidade do 

“bater” como estratégia educativa? E, finalmente, quais as representações que 

as crianças possuem acerca das possibilidades e dos mecanismos de que elas 

dispõem enquanto sujeitos com direito de reclamar, agir e modificar possíveis 

situações de risco?  

As dinâmicas metodológicas que nos permitiram aceder à complexidade de 

representações que as crianças possuem acerca destas questões 

pretenderam, na linha de toda a orientação metodológica do trabalho, valorizar 

as suas vozes e a sua participação no processo de investigação.  

O primeiro registo da consideração da sua opinião aconteceu no momento de 

selecção do tópico de discussão, uma vez que a mesma resultou da escolha 

das crianças e não da imposição do investigador. A partir daí, o trabalho 

desenvolvido com as crianças acerca do direito à protecção recorreu a alguma 

diversidade de ferramentas metodológicas, que passamos a descrever. 

O ponto de partida para a conversa foi um pequeno cartoon animado que 

ilustra uma cena de violência sobre uma criança em particular: o protagonista 

do cartoon, que já apresentamos no capítulo 3.  

A construção da informação acerca do direito à protecção começa a ser feita 

com as crianças, a partir deste cartoon, utilizando alguma diversidade de 
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instrumentos metodológicos. As entrevistas individuais, perfeitamente abertas e 

com um acento informal, que assumem um registo de conversas informais, 

permitiram-nos aceder às primeiras representações que as crianças fizeram 

relativamente ao direito à protecção. Eram momentos em que cada criança 

tinha tempo e espaço para reinterpretar e também reconstruir as suas 

vivências relativamente à protecção ou à sua ausência, relativamente aos 

sentimentos e emoções. Deste primeiro momento resultou a parte mais 

significativa da informação recolhida, uma vez que as crianças estando à 

vontade, conscientes da sua possibilidade de participar ou interromper a sua 

participação a qualquer momento, conseguiam também verbalizar com mais 

naturalidade as suas representações acerca da visibilidade do direito à 

protecção nas suas vidas..... 

Os trabalhos em pequeno grupo, uma outra estratégia metodológica para a co-

construção da informação, permitiram a partilha de ideias e opiniões entre 

pares, resultando na definição de estratégias no sentido de uma concretização 

mais significativa do direito à protecção nos quotidianos infantis. Resultaram 

daqui registos que continham uma diversidade de informação extremamente 

interessante quer em termos de forma, quer em termos de conteúdo. As notas 

de campo permitiram registar a densidade das representações sociais destas 

crianças relativamente ao direito à protecção. 

Das suas vozes, da riqueza e diversidade dos seus olhares acerca do direito à 

protecção, das suas produções, resultou informação densa, diversa e singular, 

que permite agora ao investigador adulto perspectivá-la através das lentes de 

análise que a seguir se apresentam.  
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II – OS DIREITOS DE PROTECÇÃO DAS CRIANÇAS CARACTERIZADOS 
A PARTIR DAS SUAS VOZES. 
 

 

 

 

1. A interpretação inicial do direito 
 

 
Pretende-se aqui apresentar as primeiras considerações que as crianças 

produziram, quando interpeladas acerca do significado do direito à protecção. 

Parece poder dizer-se que, para estas crianças, o direito à protecção passa, 

antes de mais, pela existência e imediata identificação de figuras de protecção 

e pela remissão da aplicabilidade do direito a terceiros. 

 

 “Quer dizer que se eu estiver protegido ou a minha família posso não ter 
problemas e assim é uma forma melhor de viver. Mas se eu não tenho 
protecção e se ninguém me der protecção eu não conseguirei ser feliz e 
não conseguirei viver durante algum tempo.”  

(Pedro, 10:EP) 

 

“É ter direito a ter alguém que nos proteja.”  

(Mafalda, 9: EP) 

 
 

Por outro lado, o direito à protecção pode aparecer como um direito a ser 

acautelado porque ser criança é, afinal, sinónimo de ser protegido, como nos 

refere a Mariana (10:EP): 

 

 “A protecção é muito importante para as crianças. Estes direitos são 
dependentes dos polícias. Ninguém devia obrigar as crianças a fazer 
trabalhos forçados, logo nós que somos tão frágeis. Porquê abandonar 
as crianças? Porquê? São insensíveis os que nos abandonam! Para quê 
tratar mal as crianças se damos alegria ao mundo?  

 

E também o César afirma (9:EP): 
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“Eu acho bem que as crianças tenham o direito a ser protegido, pois as 
crianças são seres humanos que ainda estão a crescer, logo têm que ser 
protegidos pela lei.”  

 

O direito à protecção pode também ser um direito que se caracteriza por uma 

ausência aparente de significado, que se verifica no testemunho do João, mas 

que na nossa opinião, apesar de descrito metaforicamente, caracteriza 

emocionalmente o impacto que a falta de protecção causa aos desprotegidos. 

Ao utilizar a personagem fantástica do lobo, que nas histórias tradicionais 

personifica a maldade e o perigo, o João revela-nos também esta poderosa 

imagem da infância desprotegida e à mercê do lobo dos homens: 

 

“João: Acho mal...depois ando lá fora perdido e depois vem o lobo e 
come-me! (risos)  
Natália: Quem é o lobo? 
João: O lobo dos homens!  
Natália: Quem é o lobo dos homens? 
João: Porque há um lobo...é sempre mau! Eu fui ver e tinha lá uma 
arma...eu sei tudo!”                                                                                                      

(João, 10: CR) 
 

Do fabuloso da narrativa do João, recuperamos entre risos, a séria dicotomia 

que é possível encontrar ao longo do discurso que as crianças constroem 

acerca dos seus quotidianos de (des)protecção. O lobo do João, é também o 

lobo das outras crianças que com ele partilham o quotidiano no Colégio dos 

Rouxinóis, que a seguir teremos oportunidade de conhecer melhor através das 

suas vozes.  
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2. A ausência da protecção 

 

2.1. Figuras Maltratantes  

 

O aspecto mais significativo na identificação das figuras maltratantes é a 

dicotomia que nitidamente se estabelece entre os testemunhos das crianças 

dos dois contextos: Escola Pública e Colégio dos Rouxinóis.  

Dos testemunhos das crianças da Escola Pública conclui-se que a figura 

maltratante é uma figura anónima e afastada, sem identidade, que maltrata 

num contexto público e desprotegido, a rua: 

 

“Alguns. Alguns estão sozinhos na rua e são violados, não há protecção 
para todo o mundo. Às vezes os pais abandonam, deixam-nos na escola e 
só os vêm buscar à noite, a maior parte é por causa disso.”  

(Margarida, 10: EP) 

 

“Não, porque há meninos que nem têm pais e nem têm ninguém que os 
proteja das pessoas más que... há muitas pessoas na rua que andam a 
raptar crianças... que ... raptar crianças para levar para casa”  

(Madalena, 9:EP) 

 

As afirmações destas crianças deixam transparecer sentimentos de medo 

relativamente à possibilidade de autonomia e liberdade de movimentos em 

espaço aberto e público. A associação do contexto rua a sentimentos de medo 

e a situações de risco, de rapto, parecem encaminhar estas crianças para a 

situação de reféns da protecção.  

Esta constatação remete-nos, por outro lado, para algumas investigações já 

feitas, nomeadamente por O'Brien (1999), que defende a ideia de sequestro da 

criança no seio da família e o declínio da sua movimentação autónoma. Esta 

tendência iniciou-se nos anos 70, privando a criança das brincadeiras na rua, 

das relações de vizinhança, e prolongou-se durante as décadas de 80 e 90, 

ideia apoiada por outros investigadores (Valentine, 1996; Mathews e Limb, 
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2000), que sustentam que as crianças têm vindo progressivamente a ser 

sujeitas a maior controlo e regulação.  

O crescente investimento na organização de espaços especializados onde as 

crianças podem desenvolver diferentes tipos de actividades, desde as 

académicas às recreativas e às festivas, mas sempre sob o olhar vigilante e 

controlador do adulto, coloca as crianças em círculos de protecção que deixam 

pouca possibilidade de espreitar o espaço aberto e as aventuras que nele 

podem encontrar.  

De acordo com Prout (2000), teremos chegado a um momento em que as 

crianças são movidas de uma ilha da infância para outra, por motoristas 

privados – os pais –, encontrando em cada ilha uma figura protectora, quase 

sempre distinta e quase nunca a figura protectora da família. Poder-se-á dizer, 

então, que a protecção das crianças na segunda modernidade é assegurada 

por uma rede de serviços e figuras de protecção, extremamente heterogénea, 

mas da qual a figura de protecção de referência – a família – se encontra 

ausente frequentemente, delegando tal função em entidades e serviços que se 

vão organizando para esse efeito.  

Assim, para as crianças da Escola Pública, a figura maltratante, apesar de 

anónima, ocupa um espaço - a rua - que deixa de ser o espaço de brincadeira 

e descoberta, para passar a ser um espaço escuro e sombrio a evitar, pois é lá 

que se encontra o perigo e a desprotecção. 

A outra face da desprotecção, onde a identidade das figuras maltratantes é 

mais concreta e mais próxima do quotidiano, pode encontrar-se nos 

testemunhos das crianças do Colégio dos Rouxinóis. Para estas crianças, a 

figura maltratante pode ser um membro da família, como refere o Manuel (10: 

CR): 

 

“A minha mãe às vezes bate-me com um pau, às vezes bate-me com as 
mãos, e o meu pai também, às vezes com as mãos.”  

 

Pode também ser um dos educadores:  
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“...não criticar, também não chamar nomes, não bater e os educadores 
por uma coisinha de nada, não têm logo que bater ou dar castigos”  

(Tomas, 9:CR),  

 

“Ana Rosa: Porque eu não quero ser maltratada. 
Natália: E és maltratada? 
Ana Rosa: Às vezes. 
Natália: Por quem? 
Ana Rosa: Pelas educadoras. 
Natália: O que é que te fazem? 
Ana Rosa: Batem. 
Natália: E quando é que te batem? 
Ana Rosa: Algumas vezes.”  

(Ana Rosa, 9: CR) 

 
 

A identificação de uma terceira entidade maltratante – os pares – resultou em 

uníssono das vozes das crianças do Colégio dos Rouxinóis, com um grau de 

expressão que envolve a quase totalidade dos discursos relativamente a este 

aspecto. Quase todas as crianças deste contexto narra episódios em que são 

vítimas de agressão por parte de outras crianças, o que, à partida, nos levanta 

algumas questões:  

Traduzirá este aspecto uma dupla desprotecção destas crianças?  

Estando estas crianças numa situação de institucionalização, motivada pela 

ausência de protecção nos seus quotidianos, parece recuperar-se com as suas 

vozes um ciclo de desprotecção143, onde elas são recorrentemente vítimas de 

maus-tratos, agora através da acção dos seus pares. 

Este aspecto é muito valorizado pelas crianças.  

Podemos interrogar-nos sobre se isso acontece por ser significativo no seu 

quotidiano, ou para escamotear a real ausência deste direito na sua vida, com 

a sua família e na massificação que caracteriza o atendimento institucional?  

 

                                                 
143 Utilizamos aqui a designação de ciclo de desprotecção, não para sublinhar a ideia de 
determinismo e de reprodução social do risco na infância, mas sim para caracterizar uma 
situação específica, vivida pelas crianças do Colégio dos Rouxinóis, as quais tendo já 
experienciado situações de desprotecção em contexto familiar, as continuam a experienciar no 
contexto institucional. 
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As crianças contam-nos que estes maus-tratos passam por “chamar nomes” 

ou pelo “bater”, tal como refere o Jorge (13: CR) 

 

 “...não me chamar nomes, não me bater, não chamar nomes para os 
colegas...”,  

 

O testemunho desta criança exprime o discurso da vitimização, mas nele 

trespassa também o discurso do vitimizador. Este registo recupera-se ainda 

quando a mesma criança refere que o acautelar da vitimização passa por  

 

“...não bater nos amigos que gosto muito...”  

(Jorge, 13:CR),  

 

deixando desta forma em aberto a possibilidade de maltratar todos os outros 

que não encaixem nesta categoria emocional. 

O maltrato entre pares revela-se num turbilhão de sentimentos que, num olhar 

adultocentrado, parecem não ter lógica, como à partida afigura ser o caso do 

Jaime (9: CR) 

 

“Natália: Nunca ninguém te bateu? 
Jaime: Eu às vezes digo desculpa. 
Natália: A quem? 
Jaime: Aos da escola. Quando me batem eu peço desculpa. 
Natália: E os grandes? Nunca te bateram os adultos? 
Jaime: O Filipe já me bateu uma vez.”  

 

O turbilhão a que nos referimos manifesta-se na incongruência que resulta das 

palavras do Jaime. Com efeito, se à partida pode parecer incongruente pedir 

desculpa pelo facto de ter sido agredido, devemos, no entanto, questionar a 

situação de desprotecção desta criança, que parece considerar que a melhor 

opção para a situação não piorar será a de submissão e acato de uma situação 

em que é duplamente vitimizada, física e emocionalmente por não ter meios 

que lhe permitam ripostar e ultrapassar a situação de vitimização. 
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O maltrato entre pares remete-nos ainda para um outro aspecto, o de 

considerar a forma como as lógicas de protecção através da institucionalização 

das crianças podem ser perversas, uma vez que, nos contextos de 

institucionalização, trespassam emoções e acções que reflectem quotidianos 

de desprotecção e violência.  

 

“António: Que os rapazes iam ter inveja. 
Natália: De quê? 
António: Sei lá! 
Natália: Os rapazes que dormem no teu quarto? 
António: Sim. 
Natália: O que é que eles te disseram quando te viram? 
António: Andaram a chamar nomes.  
Natália: Logo na primeira noite? 
António: Uns foi no quarto, outros foi lá fora.” 

 (António, 10:CR) 

 

O testemunho do António levanta uma questão dramaticamente real nos 

quotidianos das crianças institucionalizadas: o retrato de uma criança que no 

dia em que é afastada da família biológica se confronta com uma resposta – a 

institucionalização – que continua a ser, ela mesma, agressora e vitimizadora, 

dado o confronto e partilha forçada que esta criança é compelida a fazer na 

primeira noite que passa longe da família.  

As representações destas crianças exigem que nos detenhamos um pouco em 

algumas reflexões acerca da institucionalização infantil que nos permitam 

enquadrar e valorizar as vozes destas crianças no campo científico. 

A institucionalização das crianças, motivada pela existência de quadros sociais 

e familiares complexos, tem sido, de acordo com Alberto “...a forma mais 

simples e mais cómoda de a sociedade solucionar o problema das crianças 

vítimas de maltrato...” (2002: 231). No entanto, de acordo com a mesma 

autora, as investigações, de natureza essencialmente psicológica, têm vindo a 

demonstrar que os efeitos da institucionalização na qualidade de vida das 

crianças não têm sido muito positivos (Cf. Casas, 1993; Ferrándiz Torres, 

1999; Alberto, 2002).  
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Também Durning (1998: 75) considera que as instituições de acolhimento 

podem ser instituições maltratantes e apresenta-nos três possibilidades de isso 

acontecer: 

- Quando não valorizam e/ou respeitam o sofrimento das crianças que decorre 

da própria situação de institucionalização, sem ser necessária a existência de 

qualquer outro tipo de maltrato; 

- Quando são visíveis situações de negligência e violência nos contextos de 

institucionalização, exercidas pelos adultos que tomam conta das crianças sob 

a forma de punições, quer físicas, quer emocionais, exponencialmente 

importantes se considerarmos as relações de poder que se estabelecem entre 

as partes envolvidas; 

- Quando há uma massificação do atendimento das crianças 

institucionalizadas, não se registando qualquer possibilidade de estabelecer um 

equilíbrio entre a individualização e a colectivização da intervenção social junto 

das mesmas. 

Para além do mais, se as instituições de acolhimento continuarem a funcionar 

em sistemas de autarcia e autocracia, fechadas e hierarquicamente tuteladas, 

sem relações de abertura ou proximidade com os seus clientes-crianças, 

poderão continuar a apresentar-se às crianças como instituições que geram 

sentimento de medo e de impotência, características das instituições totais 

Goffmenianas. 

Alberto (2002) refere a este propósito que, o facto de o internamento ser muitas 

vezes longe da zona de origem da criança, de atender mais às dimensões 

estruturais (por exemplo, de disponibilidade de vaga) do que às dimensões 

pessoais e sociais dos envolvidos e de não desenvolver um trabalho em 

parceira com as famílias, conduz ao afastamento destas e ao aumento de 

sentimentos de abandono e de solidão por parte das crianças.  

Frédéric (1998) (cit. in Alberto, 2002) apresenta-nos algumas possibilidades 

para a construção de contextos institucionais que perspectivem as crianças 

enquanto sujeitos de direitos de provisão e protecção, mas também com direito 

ao respeito e à emoção. Este autor refere, nomeadamente a consideração da 

voz e da acção das crianças institucionalizadas; a valorização e o acolhimento 
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dos pais na instituição de acolhimento e a existência de práticas profissionais 

rigorosas. Estas práticas devem pautar-se por um equilíbrio entre as exigências 

formais de funcionamento da instituição e os ritmos, problemas e desejos das 

crianças, e também pela consideração das dificuldades dos pais e da 

valorização das suas competências e da sua presença no quotidiano das 

crianças. 

O mesmo autor invoca ainda as responsabilidades dos poderes públicos, as 

quais devem manifestar-se ao nível da prevenção das situações de risco, bem 

como dos traumatismos e da violência que resultam das separações precoces 

e brutais. Frédéric alerta-nos, assim, para a necessidade de reconsiderar a 

natureza das instituições de acolhimento.  

As complexidades da institucionalização, enquanto “laboratório” de violência 

entre pares, manifestam-se, por outro lado, nas interacções que vão ocorrendo 

nos quotidianos destas crianças, que são, na maior parte das vezes, 

interacções violentas e agressivas, facto que a transcrição seguinte comprova:  

 

“A violência é um outro aspecto constante nas relações entre estas 
crianças (do Colégio dos Rouxinóis). Hoje assisti a um episódio que me 
deixou estupefacta. Tendo acabado a minha conversa com o Jorge, pedi-
lhe, quando ele se foi embora, se não se importava de chamar o Tomás, 
o que ele fez. 
Estava já a conversar com o Tomás, quando o Jorge voltou à sala 
dizendo que queria ficar lá. Tentei explicar-lhe que ele teria que 
perguntar ao Tomás se ele não se importava que ele ouvisse a nossa 
conversa. O Tomás disse logo que não, o que não impediu o Jorge de 
manter a sua intenção: ficar na sala.  
O Tomás disse-me então muito educadamente: “dá-me licença?”.  
Longe de qualquer suspeita, pois o Tomás sempre me tinha parecido um 
menino pacífico, fiquei estupefacta com o desenrolar da situação que 
desmontou a imagem romântica que eu tinha criado! 
Começou por dar duas palmadas no rabo do Jorge dizendo-lhe para se ir 
embora. O Jorge continuava a resistir. Então amarrou-o pelo pescoço e 
começou a arrastá-lo até à porta. Neste momento eu intervim e pedi-lhes 
para pararem, para tentarem resolver a questão de uma forma diferente. 
Escusado será dizer que ninguém fez caso do meu pedido. Vi-me então 
forçada a tentar separá-los...É indescritível a força com que o Tomás 
apertava o pescoço do Jorge, tendo eu tido bastantes dificuldades em 
conseguir separá-los. Quando consegui, o Jorge estava já com 
dificuldades em respirar.  
Conversei então com eles dizendo-lhes que aquela não era a melhor 
forma de resolver as questões, que eles deviam tentar falar...Insisti 
novamente, pois não tinha obtido qualquer reacção de nenhum dos dois 
e o Tomás a contragosto acenou que sim.  
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No entanto, quando o Jorge abandonou a sala, disse baixinho: “vais ver 
lá fora o que te acontece...”   

(Nota de campo nº4, Colégio dos Rouxinóis, 13.05.03) 
 

 

Este episódio permite-nos ilustrar as competências pessoais e sociais das 

crianças na plasticização da sua identidade, a qual pode assumir distintas 

faces, de acordo com os objectivos que se tenham em consideração. Neste 

episódio, verificamos que o Tomás tem uma relação cordial, educada e 

disponível com os adultos, mas muda radicalmente de atitude quando 

estabelece outras relações, agora com aos seus pares, tornando-se agressivo, 

o que é ainda mais relevante por o seu interlocutor ser um indivíduo com 

competências limitadas: o Jorge é uma criança com visíveis dificuldades 

psíquicas.  

Parece-nos que este episódio retrata de modo claro as sinuosidades das 

relações de poder que continuamente regulam as relações entre os indivíduos. 

Parece poder dizer-se que nas relações com os adultos o Tomás se revê numa 

posição de menoridade, sendo as suas atitudes cordiais e simpáticas uma 

forma de esbater as relações de autoridade e de poder que com eles 

estabelece; pelo contrário, nas suas interacções com os pares, estando estes 

numa posição de inferioridade, o Tomás assume atitudes distintas, nas quais o 

poder reside agora nas suas mãos e é sendo implacavelmente exercido sobre 

os mais fracos. 

As malhas do poder parecem resultar, desta forma, num jogo ambíguo, 

utilizado de forma criteriosa nas relações que a criança estabelece com os 

outros. De acordo com Mayall (2001), este facto revela-nos as competências 

das crianças para pensarem sociologicamente, ou seja, as suas competências 

para dividirem a ordem social em dois grupos de indivíduos: os adultos e os 

não adultos – as crianças. Ainda de acordo com a mesma autora “As crianças 

consideram a infância como relacional, ou seja, consideram que o carácter e 

qualidade das suas infâncias é estruturado através das suas interacções 

intergeracionais, sendo as mais importantes aquelas que estabelece com os 

pais e com os professores” (idem: 255). 
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Retomando o tema das complexidades da institucionalização, apresentamos 

ainda os testemunhos de outras crianças: 

 

“José: Batem-me aqui. 
Natália: Aqui batem-te? Porquê? 
José: São… alguns meus amigos batem-me.”  

(José, 9: CR) 

 

 

“Ana Flor: Um menino pega com outro menino e o menino bate ao outro. 
Natália: Aqui os meninos batem muito uns nos outros? 
Ana Flor: Batem.”  

(Ana Flor, 8:CR) 
 

 

Parece que os quotidianos de risco, de maltrato, que levaram à reorganização 

dos projectos de vida destas crianças através da sua institucionalização, 

continuam insistentemente presentes nas suas vidas. O único indicador 

alterado terá sido a identidade do agressor – os pares – o que nos parece ser 

um aspecto decisivo para a permanente identificação destas crianças enquanto 

sujeitos agredidos e sem grandes margens para a construção de uma 

identidade social afastada do risco social, da violência.  

 
 

 

2.2. Contornos dos maus-tratos 
 
 

O esforço teórico e praxeológico de dar resposta à realidade social dos maus-

tratos a crianças tem vindo, ao longo do tempo, a aumentar e a incluir novas 

dimensões. À inicial dimensão física do maltrato infantil foi-se adicionando, ao 

longo do século XX, a dimensão emocional, a dimensão da omissão ou 

negligência e a consideração de facetas cujo reconhecimento social foi 

bastante difícil, como é o caso do abuso sexual.  

O maltrato infantil é uma construção social, decorrendo de variáveis como o 

contexto social, cultural, histórico, geográfico e outras (Kempte, 1961; Ariés, 
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1986; DeMause, 1991;Martineau, 1997; Gavarini, 1998; Almeida, 1999). Tal 

implica que, ao longo do tempo, se repensem novas facetas associadas ao 

maltrato infantil, novas possibilidades de ocorrência, mas também de 

identificação e intervenção. No entanto, esta permanente reconstrução social 

do conceito e dos próprios mecanismos de intervenção social tendem a 

considerar as crianças como objectos de protecção e a não valorizar as suas 

competências na leitura e acção dos episódios com que se confrontam directa 

ou indirectamente.  

Quando discutimos aqui os contornos dos maus-tratos, fazemo-lo através das 

vozes das crianças que, nalguns casos, são espectadores distantes destas 

problemáticas, mas, noutros casos, são actores ou protagonistas dessa 

realidade social.  

É a partir de todas estas vozes que é possível esboçar os contornos dos maus-

tratos, antes de mais, como uma realidade em três actos – alheia, próxima ou 

vivida –, realidade que está dependente essencialmente dos contextos de vida 

destas crianças. É também destas vozes que recolhemos a diversidade de 

faces que afectam, directa ou indirectamente, estas crianças.  

 

 

2.3. Os maus-tratos como uma realidade em três actos 

 
 2.3.1. Os maus-tratos como uma realidade alheia  

 
Os maus-tratos continuam a ser para algumas crianças uma realidade que lhes 

é alheia, distante, e que parece não ter implicações no seu bem-estar e 

segurança. Das vozes das quatro meninas que a seguir falam, todas 

pertencentes ao contexto da Escola Pública, recolhemos representações que 

colocam a realidade das situações de maus-tratos a crianças em horizontes 

afastados dos seus quotidianos, recusando-se até por vezes a admitir que eles 

possam existir. 
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“Mafalda: Não sei, é que também temos as crianças assim de rua, como 
há muitas crianças…. Pelo menos na minha sala não há ninguém. 
Natália: Não conheces ninguém que seja maltratado? 
Mafalda: Não. 
Natália: Então é uma realidade com a qual tu não estás habituada? 
Mafalda: Não, não estou habituada. 
Natália: Nunca ouviste falar? 
Mafalda: Às vezes no jantar. Falamos de muitas coisas mas nunca 
conheci ninguém que fosse maltratado.”  

(Mafalda, 9:EP) 

 

 “Natália: Tu achas que aquilo que nós vimos no filme acontece assim no 
dia a dia? 
Carla: Sim e não! 
Natália: Sim e não? 
Carla: Não porque eu nunca vi e sim porque pode acontecer. 
Natália: Mas tu nunca viste isto? 
Carla: Não! 
Natália: Um menino a ser agredido?  
Natália: Não? E se tu tivesses... 
Carla: Porque... não penso nisso porque se os pais tiveram o filho e 
quando se tem um filho é porque se gosta mesmo muito e porque está 
decidido. Porque se não, se tu tens condições se não gostas eu acho 
que era melhor não ter filhos.” 

 (Carla, 9: EP) 

 

“Poder podiam, mas não sabia que eram capazes de fazer isso às 
crianças. Há crianças que estão lá ficam todas envergonhadas, não 
falam, deixam fazer o que eles querem. Eu, se estivesse lá, espero que 
nunca esteja, dava logo um pontapé.” 

 (Rita, 9:EP) 

 

 

 “Não estou a ver muita coisa...pelo menos a mim não me maltratam”  

(Marta, 9:EP) 
 

 

Há um outro grupo de crianças que admite a existência de situações de maus-

tratos a crianças, mas o conhecimento que têm deles é mediado pela 

comunicação social, principalmente pela televisão, continuando, portanto, a ser 

uma realidade distante dos seus quotidianos. 

 

 “Natália: Conheces casos em que isso aconteça (maus-tratos a 
crianças)? 
Manuel: Sim.  
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Natália: São teus amigos? 
Manuel: Oiço na televisão. 
Natália: O que é que tu vês na televisão? 
Manuel: Os maus-tratos que os pais dão aos filhos.” 

 (Manuel, 9: EP) 

  

“Conhecer não, mas já deu na televisão algumas vezes os meninos que 
são maltratados... felizmente, acho que a maior parte são protegidos, 
porque se calhar deve haver certas crianças, deve haver, penso eu, se 
eu não conheço é porque ela não se revela...que, pronto, que são 
maltratados, mas não querem dizer.”  

(Rodrigo, 9:EP) 

 
 

A imagem dos maus-tratos como uma realidade alheia é então recuperada em 

exclusivo através das vozes das crianças da Escola Pública que, como tivemos 

já oportunidade de verificar através da caracterização da sua situação familiar 

e social, são, na sua quase totalidade144, crianças pertencentes a contextos 

sociais e familiares onde a ausência de factores de risco é um indicador 

constante (Cf. Capítulo 2). 

 

 

2.3.2.Os maus-tratos como uma realidade vivida 

 

Os maus-tratos aparecem como relatos de realidades vividas, quase 

exclusivamente nos relatos de crianças do Colégio dos Rouxinóis. Ao 

descreverem pormenorizadamente as situações de violência em que se viram 

envolvidas, estas crianças constroem cenários onde é constante a personagem 

principal do enredo e o contexto: o cenário é quase sempre de violência 

doméstica, com um pai agressor, uma mãe e irmãos vítimas e onde o autor da 

narrativa se assume como o principal denunciante da situação às autoridades: 

 

 “Manuel: Assim não bate na minha mãe, e isso. 
                                                 
144 O único caso de crianças da Escola Pública que relatam situações vividas de maus-tratos é, 
também ele, à semelhança dos meninos do Colégio dos Rouxinóis, o caso de um menino que 
se encontra numa instituição de acolhimento. 
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Natália: como é que te sentias quando ele batia na tua mãe? 
Manuel: Ficava triste. 
Natália: Não fazias nada? Ficavas a ver? 
Manuel: Ficava. Para depois contar. 
Natália: O que é que contavas? 
Manuel: Contava à GNR. 
Natália: Vocês iam à GNR? 
Manuel: Nunca fui, só fui uma vez quando ele lhe bateu.”  

(Manuel, 10:CR) 
 

“Jaime: Não. Só bateu às minhas irmãs e à minha mãe. 
Natália: Queres contar-me essa história? 
Jaime: O meu pai estava a bater na minha mãe e nas minhas irmãs e 
depois a Cristina amarrou aqui e ele desmaiou. 
Natália: E depois? 
Jaime: Acordou e não bateu mais. 
Natália: Mas ele bate muitas vezes na tua mãe e nas tuas irmãs? 
Jaime: Sim. 
Natália: Mas porque se lembrava ou tinha razão? 
Jaime: Não tinha razão. 
Natália: E o que é que fazias? 
Jaime: Chamava a polícia e depois ele foi para a prisão uma vez!”  

(Jaime, 9:CR) 

 

 

Os testemunhos do Manuel e do Jaime remetem-nos para uma ordem social 

da infância precocemente adultizada, onde as crianças são desde muito cedo 

chamadas a desempenhar papéis que deveriam pertencer aos adultos. Esta 

realidade vê-se, nomeadamente, através dos seus testemunhos relativos ao 

contacto precoce com as autoridades. 

A evidência dos testemunhos destas crianças, protagonistas da protecção no 

núcleo familiar, remete-nos para uma imagem de infância sem tempo para tal, 

com uma inversão total de papéis, o que apesar de registar algum 

protagonismo das crianças na sua protecção, salienta acima de tudo a 

precariedade e o risco que caracterizam as suas condições de existência. 

 

2.3.3. Os maus-tratos como uma realidade enfabulada 

 

A realidade enfabulada que aqui se regista pretende dar conta das 

representações sociais que as crianças, unicamente do Colégio dos Rouxinóis, 
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produzem acerca dos maus-tratos, remetendo esta realidade para dimensões 

afastadas da realidade social que as envolve, ou pelo menos já envolveu em 

episódios marcados por algum tipo de risco. 

 

Salientamos aqui a voz da Ana Flor (8: CR), menina que vive no Colégio dos 

Rouxinóis, afastada da sua família biológica, devido a um grave quadro 

familiar. O alcoolismo e os problemas mentais na família ditaram o seu 

afastamento e o dos seus três irmãos, por não ser assegurada nenhuma 

qualidade de vida no contexto familiar, levando à sua posterior 

institucionalização no Colégio dos Rouxinóis. A Ana Flor, no entanto, enquadra 

as realidades de maus-tratos como própria dos outros: 

  

“Natália: E já alguma vez viste alguém a maltratar uma criança? 
Ana Flor: Já. 
Natália: Onde é que viste? 
Ana Flor: Na televisão.” 

 (Ana Flor, 8:CR) 

 

 

Destacamos também a voz da Anabela (9:CR), outra menina do Colégio dos 

Rouxinóis, que, apesar de se ter confrontado com a realidade social do 

abandono e da negligência total, remete a identificação de casos de risco para 

contextos longínquos, como é o caso dos meninos em África, ou no Iraque. 

Deste modo, relativiza os casos que acontecem em Portugal, construindo 

depois uma poderosa narrativa que é composta com alguns dos episódios que 

caracterizaram o seu próprio percurso de risco: a Anabela esteve 

efectivamente perdida na casa, abandonada durante longos períodos com o 

seu irmão mais novo e a professora assumiu um papel importante no 

encaminhamento da sua situação. A solução que a Anabela apresenta para o 

final do enredo é exactamente aquela que a sua vida teve: a 

institucionalização. São estas as suas palavras: 

 

“Anabela: Em África os meninos estão a morrer, estão as mães e os 
pais. Estão em guerra. No Iraque. Cá em Portugal estão pouquinhos. 



 

 - 241 -

Natália: Onde é que estão esses pouquinhos? 
Anabela: Estão nas casas. 
Natália: Porquê? 
Anabela: Porque eu sei. 
Natália: Sabes? O que é que sabes? 
Anabela: Alguns estão perdidos nas casas. 
Natália: Perdidos? Ora explica-me melhor. 
Anabela: Uma vez fui com a minha professora a uma casa, estava lá 
um menino a chorar, eu perguntei o que é que ele tinha, ele mostrou-
me as costas, tinha as costas todas vermelhas porque tinha levado 
com um pau. 
Natália: E depois o que é que vocês fizeram? 
Anabela: Eu mostrei à minha professora a minha professora pegou 
nesse menino e levou-o para a escola. Os pais não queriam que ele 
fosse então fomos ao médico e levamo-lo para um colégio.”  

(Anabela, 9: CR) 

 

 

Com a construção desta poderosa metáfora, que mais não é do que o resumo 

da realidade de maltrato que viveu, a Anabela desafia-nos, enquanto 

investigadores, a tentar compreender as competências das crianças na 

interpretação da realidade social que as envolve e na forma como elas a 

devolvem aos outros. Este facto interpela a imaginação sociológica e a 

criatividade da intervenção dos adultos que com elas trabalham, de modo a 

descobrirem os atalhos entre o real e o imaginário, entre as representações 

sociais do que é e do que parece ser, num diálogo simultaneamente real e 

imaginário, que é, afinal, a expressão, a reinterpretação e a devolução que esta 

criança nos dá da complexidade do seu quotidiano de vida.  

O mesmo desafio nos coloca o Francisco (10: CR), quando nos descreve o 

episódio que abaixo transcrevemos. Equilibrando-se com dificuldade na 

perplexa história que nos conta, onde se assume como um verdadeiro vilão e 

onde não faltam as estratégias de ocultação do crime, tão depressa considera 

que tal acto não é condenável, como, quase simultaneamente, considera que 

é. Esta vertiginosa história confronta-nos, mais uma vez, com um dilema ético 

que se situa entre a aceitação da história do Francisco como verídica, se o 

quisermos considerar como um actor-informante válido e a incredulidade face à 

impossibilidade de tal história ter realmente acontecido.  
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“Francisco: Acertou. Acertou-lhe aqui nas costas. Onde está o coração é 
aqui, não é? (diz ele apontando para o peito) E a faca veio por 
aqui...’espetou-le’ o coração! 
Natália: Então quando é que isso aconteceu? 
Francisco: Já foi há muito. 
Natália: E depois? 
Francisco: Depois, olha!... Foi para o cemitério! 
Natália: E a ti o que te aconteceu? 
Francisco: Passei-me...Olha... eu digo que não fui eu. Quem me 
perguntar “isto?..,” Não fui eu”; “Então de quem é isto?” Isto não é meu! 
Às vezes eu passo-me! 
Natália: E o que é que isso quer dizer? 
Francisco: Quando uma pessoa manda a faca e...nós dizemos que não! 
Natália: Então tu mataste essa pessoa e não te aconteceu nada? 
Francisco: Foi. 
Natália: E achas isso certo?  
Francisco: Acho...porque sim! 
Natália: Gostavas que te fizessem o mesmo? 
Francisco: Não ...porque não gosto de fazer...”  

(Francisco, 10: CR) 

 

 

É essencial questionar e tentar interpretar com as crianças as omissões, os 

silêncios, as enfabulações que elas produzem relativamente à realidade social 

de que participam. Só assim se poderão desocultar as subjectividades que 

trespassam os seus mundos sociais e culturais e a forma como as mesmas se 

implicam e estão implicadas na construção da alteridade de cada criança, na 

sua relação com o mundo.  

Os cuidados que são exigidos ao investigador na complexa tarefa de 

interpretação destes silêncios, omissões e enfabulações, obrigam-nos a 

entender o processo de investigação como um processo preenchido com uma 

diversidade de momentos, formas e instrumentos de recolha da informação. 

Desta forma a interpretação poderá ser sustentada a partir de vários ângulos, 

por vezes complementares, por vezes dissonantes, que permitem traduzir com 

o maior rigor possível as representações sociais que as crianças produzem 

relativamente ao mundo social que habitam. 

O facto de o investigador adulto considerar as vozes das crianças como válidas 

e pertinentes para a caracterização dos seus quotidianos, não deverá levá-lo a 

correr riscos de infantilização da sua própria investigação. Com isto 

pretendemos dizer que, tal como acontece no desenvolvimento de 
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investigações com adultos, sempre que surjam dúvidas acerca da veracidade 

das histórias que as crianças nos contam, devemos tentar interpretar e recolher 

elementos que nos permitam compreender melhor as razões que levaram os 

informantes a elaborar tais testemunhos. De facto, na nossa opinião, é mais 

significativo para a investigação indagar os motivos, as razões que levam os 

sujeitos envolvidos no processo de investigação a produzir determinadas 

informações, do que aferir a veracidade das mesmas. 

No caso da narrativa anterior, tentamos valorizar essencialmente a expressão 

e significado que ela encerra no mundo daquela criança. Sabendo da 

impossibilidade da ocorrência da história que o Francisco (10: CR) nos conta, 

tentando convencer-nos, através da encenação de uma atitude com alguma 

fanfarronice e dureza, visível na forma como fala e nos gestos e expressões 

que assume, valorizamos essencialmente as marcas de agressividade que 

nela abundam. Elas são sintomáticas do percurso de vida de uma criança que, 

como já tivemos oportunidade de referir, é um percurso onde o risco, nas faces 

do abandono, da negligência, sempre fizeram parte da história de vida desta 

criança. O facto de as conversas informais serem uma das estratégias 

utilizadas nesta investigação, permitiu-nos estabelecer com o Francisco um 

diálogo que tentou desvendar o significado da sua história inicial, 

descompondo com ele a imagem de perigoso delinquente que, afinal, ele não 

gostava de fazer (matar). 

 

2.4.Tipologias de maltratos 

 

As representações das crianças relativamente à caracterização mais fina das 

situações de maltrato estão estritamente ligadas ao contexto em que ocorrem.  

 

No que diz respeito ao abuso físico, ele é referido principalmente pelas 

crianças do Colégio dos Rouxinóis, sendo o excerto seguinte um testemunho 

significativo dos quadros de violência em que estas crianças quase 

quotidianamente se envolvem. Neste caso, estão presentes crianças e adultos 
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cuidadores, aspecto que mais uma vez nos faz repensar nas complexidades da 

institucionalização: 

 
 

“Filipe: Não era isso…eu andava com muitas marcas e ele disse-me 
assim: “quem é que te fez estas marcas?” , “fui eu a cair” e ele foi buscar 
e ia-me bater e então eu tive que dizer toda a verdade, que foi no 
colégio! 
Natália: E foi no colégio? 
Filipe: Foi no colégio e na escola… 
Natália: Mas quem é que te fazia marcas? 
Filipe: Os educadores…batiam…a Maria é a pior…dá cada croque...o 
bacamu é que é pior!! 
Filipe: Ih Tomás, viste na camioneta? O Manuel é que bate! Viste a 
Maria? Na camioneta é que foi!!! 
Sérgio: Brummmmm 
Natália: O que é que aconteceu na camioneta? 
Filipe: Deu-lhe tantos socos…o Manuel à Maria…é um terrorista!!! ( E ri-
se da situação) 
Natália: Bateu na Madalena? Quantos anos é que ele tem? 
Filipe: Tem oito. (E continua a achar muita graça à situação) 
Natália: E vocês acham isso bem? 
Filipe: Acho 
Sérgio: Acho, acho…” 

 (Filipe, Sérgio e Tomás, trabalho de grupo,  

Colégio dos Rouxinóis) 

 

Esta conversa remete-nos para a questão da reprodução social da violência e 

das formas como esta regula as relações entre adultos e crianças. Fá-lo de 

forma tão perversa que, por vezes, se enreda em teias em que agressores se 

tornam agredidos e os agredidos em agressores, devolvendo-nos uma imagem 

da instituição de acolhimento inserida em quadros de violência. Este diálogo 

ajuda-nos a perceber a complexidade de interacções que se estabelecem entre 

crianças e adultos nos contextos de institucionalização e contribuindo para a 

consolidação de interacções fundadas na violência, seja ela entre pares, seja 

ela entre adultos e crianças. 

 

O rapto é também um tipo de maltrato bastante presente nos discursos das 

crianças, não se notando, no entanto, grande discrepância em termos de 

contexto. O quadro que emerge das palavras das crianças retrata uma 

realidade social que lhes provoca sentimentos de medo, uma realidade em que 
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os pais aparecem como as figuras de protecção, independentemente de a 

criança se encontrar ou não com eles. Pela conjuntura social em que estas 

representações são produzidas, podemos pensar que haverá uma relação 

próxima entre a referência a este tipo de maltrato e o que a seguir será 

abordado, a pedofilia, como revelam estes diálogos: 

 

“André: Falam. Há homens que roubam crianças... 
Natália: E dizem-te isso há muito tempo? 
André: não, agora, porque vêem na televisão, meninos a serem 
raptados.”  

(André, 11: EP) 

 

“João: Imaginei que ia ser roubado, por exemplo. 
Natália: Ficaste com medo? 
João: Ainda estou um bocadinho.”  

(João, 9 EP) 
 

“As mães devem proteger o filho para ninguém lhes raptar!”  

(Filipe, 9:CR) 

 

“As mães ou os pais devem proteger os filhos, porque os raptadores 
raptam as crianças”  

(Sérgio, Filipe e Tomás, Trabalho de grupo, CR)  

 

 “Há meninos que nem têm pais e nem têm ninguém que os proteja das 
pessoas más que... há muitas pessoas na rua que andam a raptar 
crianças... que... raptar crianças para levar para casa...às vezes os pais 
não têm cuidado deixam os meninos em casa...”  

(Madalena, 9:EP) 

 

“De vez em quando...de vez em quando vou eu sozinho. Porque acho 
que houve aqui um menino raptado, e já não me lembro como é que é o 
nome, mas eu acho que ele percorria muito aqueles caminhos os 
senhores viam-lhe estavam a esperar sempre e depois...”  

(Rodrigo, 9:EP) 
 

As representações das crianças acerca do abuso sexual e da pedofilia são 

desconcertantes ao olhar adulto do investigador, devido às perplexidades que 

encerram. A primeira perplexidade relaciona-se com a dicotomia em termos de 
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contexto, dicotomia na visibilidade da problemática e dicotomia na qualidade e 

quantidade de informação que as crianças possuem acerca desta realidade 

social. A única referência que foi possível registar das vozes das crianças do 

Colégio dos Rouxinóis, que tivesse alguma ligação, ainda que muito remota, à 

dimensão sexual do abuso, descreve uma situação onde não aparece uma 

referência directa a um abusador, mas sim a uma realidade em que parecem 

ser as crianças as protagonistas de uma situação que condenam. Esta 

situação é descrita metaforicamente e dissimulada, o que parece demonstrar o 

receio e a condenação social que a ela estão associados:  

 

“Manuel: Para ninguém fazer aquelas maldades… 
Natália: Que maldades? 
Manuel: Aquilo… afia a aguça, estão sempre a dizer lá na escola! 
Natália: O lápis na aguça? 
Manuel: Não sabes o que é? É aquilo! Fazer bebés. 
Natália: Mas nós estávamos a falar do direito à protecção. 
Manuel: E é isso. Não gosto que me digam isso, ainda sou muito 
novo para fazer isso. Depois posso apanhar doenças…. A SIDA! 
Natália: E tu achas que uma forma de maltratar os meninos é essa? 
Manuel: … 
Natália: É? Já ouviste falar sobre isso? 
Manuel: Não. 
Natália: Então como é que te lembraste disso? 
Manuel: Porque já… sobre a protecção… são coisas que não se 
deve fazer… 
Natália: O que é que não se deve fazer aos meninos? 
Manuel: Aquilo… afiar a aguça, não bater nas mãos, nem aleijar na 
cabeça.”  

(Manuel, 10: CR) 

 

Para esta criança em particular, o direito à protecção passa pela negação de 

actos que, além de socialmente condenáveis, têm também efeitos dramáticos. 

Este testemunho revela-nos ainda que é no seio das interacções que as 

crianças estabelecem com os seus pares que se exprimem as emoções mais 

perturbadoras, omitidas nas conversas com a investigadora. Mas se, por um 

lado, isso pode ser encarado como uma reserva da intimidade, a que a criança 

tem indiscutivelmente direito, por outro, lembra-nos, mais uma vez, o quanto é 

difícil e complexo aceder, de uma forma plena, às representações que as 

crianças possuem acerca da realidade social. 
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Nos discursos das crianças da Escola Pública, encontramos uma referência 

espontânea ao abuso sexual, nas conversas que têm com a investigadora e 

também com os seus pares.  

 

“E sempre, falamos sempre disso (da pedofilia) porque é um assunto que 
agora está a abalar o país mesmo. Não falo assim... por exemplo, estou 
no recreio com a Joana a brincar e não vou falar assim disso, mas 
sempre que ouço uma notícia nova às vezes digo à Joana, ao Rodrigo, 
aos meus amigos, à professora.” 

 (Mariana, 10:EP) 

 

Esta referência é constante nos discursos destas crianças, quando nos falam 

do direito à protecção e à segurança, demonstrando a importância que naquele 

momento concreto este tipo de abuso tinha nos seus quotidianos: 

 

“Natália: Tu achas que hoje em dia os meninos andam seguros ou não? 
Mafalda: Não muito, ainda por cima com os pedófilos que agora 
falam muito.”  

(Mafalda, 9:EP) 
 

“Raquel: Achei que o menino não tinha protecção, e que deviam fazer 
como na Casa Pia. 
Natália: O quê? 
Raquel: Aqueles senhores que fazem pedofilia. 
Natália: O que é pedofilia? 
Raquel: É um senhor que abusa de uma criança, ou uma senhora. 
Natália: E o que é que tu achas disso? 
Raquel: Acho que é mau, que esses senhores deviam ser presos.” 

 (Raquel, 10:EP) 

 

“Parecia que era o pai, podia não ser...podia ser tio, podia ser amigo, 
podia ser da própria família. Às vezes nestes casos de pedofilia as 
pessoas que nós devemos ter mais cuidado são da nossa própria 
família...às vezes são assim uns maluquinhos que aparecem...parece 
que lhes cai um raio lá de cima e transformam-se completamente, fica 
com uma doença no cérebro, está o raio às faíscas lá em cima...” 

(Nuno, 9:EP) 
 

“Manuel: Acho que não se deve fazer porque isso não é um direito que 
nós temos. Nós temos outros direitos, não é para fazer isso. 
Natália: Isto foi novidade para ti ou sabias que existia isto? 
Manuel: Novidade. 
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Natália: Como é que te sentiste quando descobriste esta coisa nova? 
Manuel: Assustado. 
Natália: Porquê? 
Manuel: Fiquei assustado a ouvir falar e ainda hoje penso e se me 
acontecia a mim?” 

(Manuel, 9:EP) 

 

“Rodrigo: Sim. Acho que isso é... fogo...eu não sei qual é o prazer de 
fazer isso, fogo!... e também esse... eu lembro-me que esse também é 
um direito que eu vi lá no cartaz, que é um deles. 
Natália: O que diz? 
Rodrigo: Isso aí já não sei, mas fala sobre isso, que é o direito a não 
ser... 
Natália: Ser abusados sexualmente é o que lá diz, não é? 
Rodrigo: Sim, e pronto e acho que isso é tudo uma, quem faz isso é 
parvo da cabeça, é tolo, é passado, e pronto, olha... era muito bem irem 
para a prisão e ficarem lá uns tempitos.” 

(Rodrigo, 9:EP) 

 

 

O conjunto de informações que as crianças da Escola Pública partilham com a 

investigadora e a espontaneidade com que o fazem faz-nos pensar que, para 

estas crianças, o diálogo aberto sobre o tema é uma prática social regular nas 

suas interacções com os adultos, aparecendo, no entanto, com contornos de 

tabu no Colégio dos Rouxinóis. 

As crianças da Escola Pública revelam uma imagem de infância informada e 

crítica: dispondo de informação pertinente, conseguem acompanhar de uma 

forma também crítica a realidade social que a envolve. Nesta altura, o grande 

tema que diariamente aparece como notícia nos meios de comunicação social, 

é o caso da pedofilia na Casa Pia de Lisboa, do qual as crianças da Escola 

Pública, na sua quase generalidade, demonstram ter um conhecimento e uma 

compreensão, quanto às suas causas e consequências, respectivas 

penalizações e ainda as repercussões que a pedofilia tem nos seus 

quotidianos. 

 

Pelo contrário, no caso das crianças do Colégio dos Rouxinóis, são os silêncios 

que imperam quando este assunto é convocado para a conversa. Estes 

silêncios são intrigantes, sobretudo se os cruzarmos com os silêncios que 



 

 - 249 -

subsistem quando falamos dos cuidados de protecção. De facto, não 

encontramos referências a qualquer cuidado relativamente à protecção contra 

o abuso sexual, contrariamente ao que acontece com as crianças da Escola 

Pública, onde é permanente a referência a cuidados desta natureza. Estes 

silêncios das crianças do Colégio dos Rouxinóis parecem ser o reflexo de uma 

tentativa de escamoteamento e mesmo omissão desta dramática realidade 

social por parte dos adultos. Somente desta maneira se justificará o silêncio e 

também o desconhecimento, aferido através de algumas questões da 

investigadora, que as crianças institucionalizadas têm acerca de uma 

problemática que de, alguma forma, lhes diz respeito. 

Uma interrogação se impõe: Porquê esta discrepância no conhecimento e 

informação, em termos de contexto?  

O fraco acesso à informação e o aparente silêncio dos adultos que partilham os 

quotidianos na instituição com as crianças do Colégio dos Rouxinóis remetem-

nos para uma imagem adulta de infância incompetente, à qual não se 

reconhece legitimidade para compreender criteriosamente uma situação que 

facilmente as poderá vitimizar. Desta forma são-lhes negadas ferramentas 

essenciais para uma leitura esclarecida de possíveis situações similares e 

consequente acção no sentido de se protegerem. 

A questão que permanece é, mais uma vez, a da dupla desprotecção.  

Não deveria a criança institucionalizada e (des)protegida ser a primeira a 

beneficiar do direito à protecção, de cuidados de prevenção que tentassem 

evitar novas vitimizações?  

Isso só será possível através de uma resignificação da imagem de infância que 

continua a influenciar a leitura adultocentrada do direito à protecção. 

A bipolaridade em termos de contexto surge novamente quando as crianças 

identificam o abandono enquanto tipo de maltrato. O facto de o Tomás 

(10:CR) narrar a situação de abandono como hipotética e na primeira pessoa, 

com um conjunto tão significativo de indicadores – a concretização do local de 

abandono, a dependência total do adulto, a vontade de conhecer a verdade 

acerca dos pais abandonantes –, configura uma história com um enredo que, 
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de alguma forma, retrata o sentimento de abandono que esta criança 

experiencia na instituição de acolhimento. 

 

“O que pensas acerca do direito à protecção? (Pack de informação, Anexo 
4.3) 
Tomás: Acho que sim. Porque se fosse abandonado não tinha para comer, 
não tinha ninguém que me tratasse. Por exemplo em bebé não tinha 
ninguém que me ajeitasse; e se me escondessem num caixote do lixo 
podia morrer lá, por causa do lixo; se alguém me achasse, e quando um 
dia for grande e não descubro os meus pais ficava triste e essas pessoas 
que me encontrassem tinham de dizer a verdade.”  

(Tomás, 10:CR) 

 

Por outro lado, do discurso da Rita (9:EP) é possível destacar mais uma vez a 

perspectiva do risco, neste caso do abandono, numa dimensão que não se 

encaixa no seu quotidiano, na forma como a Rita experiencia a vida em família: 

 

 “Já tenho visto na televisão mães jovens que não querem mostrar que 

engravidaram e abandonam os seus filhos.”  

(Rita, 9:EP) 

Estes cenários distintos em termos de contexto, estão também presentes na 

identificação de possibilidades de as crianças poderem exercer actividades 
que comprometam as suas vidas. Para o Tomás tais trabalhos passam pelo 

tráfico de droga, com consequências trágicas, não somente para as crianças, 

mas numa visão apocalítica com efeitos a nível global: 

 

”Direito a não fazer trabalhos perigosos, por exemplo droga, acho bem 
porque se nós, por exemplo, se o mundo estivesse, os homens 
estivessem cheios de droga e assim, o mundo ficava sem ninguém, 
porque era sempre drogas, sempre estava a morrer alguém por causa 
das drogas...”  

(Tomás, 10:CR)  

 

Por outro lado, o Filipe ao referir que  
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“Não deixar que me obriguem a fazer trabalhos que me prejudiquem, sim 
porque se eu subir uma grua e cair cá em baixo a culpa é deles e se eu 
esbarrar-me contra um camião a culpa também é deles”  

(Filipe, 9: CR),  

 

devolve-nos uma representação acerca do exercício de actividades 

desadequadas. Esta criança valoriza mais os riscos que podem decorrer do 

exercício dos “trabalhos que me prejudiquem”, nomeadamente o “cair da grua” 

ou o “esbarrar-me contra um camião”, do que a actividade propriamente dita, o 

que não implica necessariamente a condenação social da exploração do seu 

trabalho, mas sim as consequências que dele podem advir do exercício dos 

tais “trabalhos que me prejudiquem”.  

Para as crianças da Escola Pública, a identificação destes trabalhos é distinta: 

a referência à exploração da mão-de-obra de crianças para o fabrico de bolas 

de futebol ilustra os efeitos que poderá ter a globalização da informação e do 

conhecimento na ordem social das crianças. Apesar de no contexto do seu 

próprio país existirem situações de exploração de crianças (Cf. Sarmento, 

2000), as representações sociais que estas crianças possuem relativamente ao 

fenómeno da exploração infantil são representações à escala global, de 

infâncias desconhecidas e longínquas, ignorando ou omitindo a realidade 

social em que se inserem: 

 

“Devo ter direito a não me prejudicar a fazer trabalhos que me obriguem 
por exemplo fazer bolas”  

(Joana, 9:EP) 

 

“Há crianças mais novas ou mais velhas do que eu a coser as nossas 
futuras bolas. Essas crianças deviam estar a aprender o abecedário, as 
vogais, os números, a história do seu país.”  

(Madalena, 9:EP) 

 

A reconstrução de tipologias de maus-tratos com as crianças é, como podemos 

verificar, uma reconstrução feita em função do contexto, estritamente 

comprometida com as experiências de vida das crianças, que devolvem aos 
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adultos, sejam eles investigadores ou agentes no terreno, exigências teóricas e 

metodológicas para a sinalização, intervenção e reflexão acerca da 

problemática dos maus-tratos infantis. 

 

2.5. A autoridade/autoritarismo na família  
 

 

A consciente consideração da autoridade e punição física no seio da família, 

num espaço diferente do ponto anterior, tem sobretudo a ver com a 

complexidade cultural que trespassa esta prática social, onde é difícil 

estabelecer limites entre a punição e a educação. 

Na generalidade dos países europeus, e especificamente no nosso país, a 

punição física da criança é vista com tal naturalidade que desafia qualquer 

tratado de direitos para as crianças e se consubstancia num vazio legal que 

penalize de alguma forma estes actos. 

 Alguns autores, entre os quais se destaca Leach (1995), defendem que, em 

grande parte dos países ocidentais, as surras ou espancamentos às crianças, 

estão de tal forma interiorizados como procedimentos comuns, que o facto de 

se bater numa criança não é visto como um atentado, como violência, desde 

que a intenção seja punitiva e os danos acusados sejam limitados. 

A definição presente na Convenção dos Direitos da Criança, do direito da 

criança à integridade física (Artº 19), donde se destaca a sua intransigente 

consideração, apesar dos motivos que os adultos possam invocar e 

independentemente dos sistemas culturais e religiosos, é constantemente 

desafiado pela contínua naturalização da punição física a crianças. Este tipo de 

punição, embora penalizada legalmente nos contextos formais de atendimento 

à infância, continua sem qualquer penalização social, o que concorre para a 

manutenção do uso da punição física como uma estratégia educativa em meio 

familiar.  

A este propósito, Alderson e Arnold (1999) referem que, numa investigação 

com crianças em idade escolar, descobriram que durante discussões em 

pequeno grupo acerca dos seus direitos na escola, algumas crianças 
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mencionaram o receio que sentiam quando os professores chamavam os pais 

à escola para lhes fazerem queixas. Para estas crianças, a consequência seria 

a punição física que os pais lhes iriam infligir, o que consubstanciava uma 

transposição da punição física em ambiente escolar, abolida na Inglaterra 

através do Education Act de 1993, para o ambiente familiar. 

Também em Portugal, as crianças continuam a ser os únicos membros da 

sociedade que podem ser batidas em contexto familiar, o que torna visíveis 

relações intoleráveis entre o grupo social das crianças e o grupo social dos 

adultos.  

Portugal tem sido reiteradamente alertado por distintas entidades, entre elas a 

UNICEF e a Comissão Europeia, no sentido de rever as práticas naturalizadas 

de castigos corporais a crianças. Recentemente, a Organização Mundial contra 

a Tortura (OMCT) apresentou no Conselho da Europa uma queixa contra a 

permissividade da lei portuguesa relativa aos castigos corporais a crianças, 

concretizados por adultos invocando, para além de outros aspectos, que a lei 

portuguesa não previa sanções adequadas para os mesmos e o facto de não 

haver na sociedade portuguesa uma indispensável sensibilização contra tal 

prática. 

Consideramos importante valorizar a questão das práticas educativas em meio 

familiar devido à naturalização destes comportamentos e também à escassez 

da voz das crianças em trabalhos empíricos que revelem as suas 

representações sobre a situação145. Pensamos ser ainda necessária a 

desconstrução do discurso adultocentrado legitimador da punição enquanto 

estratégia educativa de controlo e de regulação de “indomáveis” seres que é 

necessário conformar à ordem social dominante. 

 

Será que as crianças naturalizam, à semelhança do grupo social dos adultos, o 

uso da punição física, como estratégia educativa normal? 

Qual a visibilidade da mesma nas relações que se estabelecem entre pais e 

filhos? 

                                                 
145 Conferir a propósito Willow e Hyder (1998). 
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É possível encontrar alguma heterogeneidade nos discursos que as crianças 

constroem acerca da punição física. Eles dividem-se entre a consideração da 

legitimidade ou ilegitimidade da punição, da sua visibilidade ou ausência nas 

relações com os seus pais e ainda das características que ela pode assumir: 

ou punição verbal ou punição física. 

 

 
2.5.1. A legitimidade da punição física   

 

 
Quando as crianças consideram que a punição física é uma prática legítima na 

regulação das suas relações com os adultos, normalmente associam-na a 

transgressões às normas sociais definidas pelos adultos: a falta de obediência 

às regras definidas por estes. Isso concretiza-se no discurso de muitas 

crianças da seguinte forma:  

.  

 “Quer dizer, se eu faço uma asneira é claro que a minha mãe, uma palmada, 
claro que mereço, agora, bater violentamente, só porque o pai chegou a casa 
e está maldisposto, não. Claro que não!”  

(Mariana, 10:EP) 
 

“André: Só quando eles fazem asneiras grandes! 
Natália: Tu já alguma vez fizeste alguma dessas asneiras grandes? 
André: Já! 
Natália: O que são asneiras grandes para ti? 
André: Roubar alguma coisa... 
Natália: Então o que é que tu fizeste para apanhar as tais palmadas? 
André: Saí pela janela, para ir dar uma volta!”  

(André, 11:EP) 
 

 “Ah, isso é diferente! Porque quando faço asneiras eles podem-me bater 
ou então resmungar”  

(Marta, 9:EP) 

 
“Madalena: De vez em quando, é quando é preciso. 
Natália: Quando é que é preciso?  
Madalena: Quando faço asneiras e depois vou logo pedir desculpa pelo 
que fiz.”  

(Madalena, 9:EP) 
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“Não, porque eles não querem. Quando os meninos fazem mal podem 
dar uma sapatadinha.”  

(Anabela, 9:CR) 
  

 “Natália: Tu achas que os pais têm direito de bater nos filhos? 
Manuel: Sim. 
Natália: Porquê? 
Manuel: Por causa que nós nos portamos mal. 
Natália: E isso acontece-te muitas vezes? 
Manuel: Sim. 
Natália: Batem-te muitas vezes? 
Manuel: Quando eu faço asneiras. 
Natália: Que tipo de asneiras? 
Manuel: Portar-me mal.  
Natália: E o que é o portar mal? 
Manuel: Partir coisas, não sei mais o quê.”  

(Manuel, 10:CR) 

 

Nas relações entre adultos e crianças, a punição física, recupera, como se vê 

nas vozes destas crianças, uma “natural” legitimidade. Este facto alerta-nos 

para a importância que assumem transversalmente estas práticas culturais na 

regulação das relações entre estes dois grupos sociais.  

 
 

2.5.2. A ilegitimidade da punição física versus legitimidade da 
punição verbal  

 

Quando o direito à protecção passa pelo acautelar de situações de bater, de 

“cascar” (Manuel, 10:CR), assume-se como uma reivindicação comum aos dois 

contextos, notando-se, no entanto, algumas diferenças entre eles. Daqui 

resulta o registo da ilegitimidade e da condenação das acções adultas, alguma 

heterogeneidade em termos de contextos. 

Com as narrativas das crianças da Escola Pública é possível reconstruir uma 

total ilegitimidade, bem como uma necessária punição dos pais, se 

efectivamente baterem nas crianças, como pode verificar-se através das 

palavras do Nuno (9:EP): 

 “...ele tem os direitos, só que não estão a ser respeitados, porque ele 
tem direito à protecção, ele tem direito a que ninguém lhe bata, os pais 
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deviam ser presos. Não respeitam os direitos das crianças...só lhe 
batiam...”  

 

e da Madalena (9:EP) 

 “Se eu tivesse assim uns pais maluquinhos, se me andassem sempre a 
bater, tinha o direito de ir ao tribunal, e depois tinham de me pôr num 
colégio.” 

 

e da Mafalda (9: EP) 
 

“Mafalda: Porque, por exemplo, nós fazemos uma asneira, foi sem 
querer. Eu acho que ao invés de bater podiam dizer que estava mal e 
conversar. A violência não leva a lado nenhum. 
Natália: Mas tu achas que é isso que acontece normalmente? Os pais 
baterem em vez de conversarem? 
Mafalda: Não, os meus pais conversam comigo.”  

 

Com as narrativas de algumas crianças do Colégio dos Rouxinóis, apesar de 

rejeitarem a punição física como estratégia educativa, recuperamos, no 

entanto, um registo de legitimidade de tal acto, se ele for cometido pela família, 

sendo somente alvo de condenação se for praticado por outros adultos alheios 

à família: 

 “ Direito à protecção quer dizer que nós temos direito à protecção. Por 
exemplo, se alguém bate nós temos direito à protecção para ninguém 
cascar. Só os pais e os irmãos…há muitos na família que podem bater 
mas é devagar, não é os outros, não é da nossa família, porque assim é 
mal… “  

(Manuel, 10:CR) 

Apesar de tudo, é possível reconstruir com os testemunhos destas crianças 

uma imagem de infância com voz, que reivindica direitos, que revela 

quotidianos onde a tradicional naturalização da punição física, como prática 

educativa, não tem já espaço, acentuando a necessidade de os pais ouvirem 

as suas vozes para a explicação das situações que vão ocorrendo no seu 

quotidiano:  

 “Estava a bater ao filho. Porque, porque eu acho que como medida de 
protecção os pais podiam-lhe ralhar pôr de castigo, mas acho que não 
deviam ter o direito de nos bater. Eles podiam-nos pôr de castigo ou 
então ralhar, ou chamar-nos a atenção mas acho que bater já é um 
pouco mais cruel.”  
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(Rodrigo, 9:EP) 

Os argumentos utilizados pelas crianças para reclamarem a ilegitimidade da 

punição são variados: 

- O apelo ao seu estatuto de sujeitos de direitos:  

 “Eu acho que não...quer dizer tenho a certeza que não! Porque isso não 
podia vir no direito dos adultos, porque nos direitos das crianças vem 
completamente o contrário...não sei que artigo é mas sei que já li, que os 
pais devem tomar conta dos filhos com carinho e respeito...”  

(Nuno, 9:EP) 

- A salvaguarda da sua integridade física: 
 

“Acho mal os pais estarem sempre a bater nos filhos, porque também 
não somos nenhum boneco para estarmos sempre aí magoados.” 

 (Manuel, 9:EP)  

 

- A valorização do seu estatuto dentro do núcleo familiar: 
 

 “Vi que aquele menino estava a pensar que os pais lhe iriam bater. Mas 
uma criança... os pais não podem fazer isso a uma criança, porque uma 
criança é sempre tudo de bom para uma família. Só porque o rapaz ia 
chegar atrasado ou não ir à escola, não devem fazer isso, devem 
conversar com ele, devem dizer para ele não fazer isso porque a bater 
não é que se resolvem as coisas, e o menino já estava com a 
consciência pesada.” 

 (Catarina, 10:EP) 

 

As representações que estas crianças produzem acerca das punições, 

desafiam o equilíbrio entre a legitimidade e ilegitimidade da punição física 

como estratégia de regulação das relações entre pais e filhos que, por vezes, 

desafiam também o equilíbrio entre punição e maltrato. Concordamos com 

Leach quando refere que a crueldade para com as crianças em muitos 

períodos da história ocidental tem ficado por questionar e mesmo por 

reconhecer: “ Talvez seja por causa do facto de o 'cuidar' e o 'ofender' estarem 

intimamente entrelaçados e de que construir dualismos acerca do que é ou não 

normal ou anormal, natural ou anti natural ofereça pouca orientação” (1995: 

36).  
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A história da infância ocidental tem-nos demonstrado os limites frágeis que 

tentam fazer a distinção entre abuso e disciplina, onde indicadores culturais e 

também sociais enformam realidades muitas vezes díspares em termos de 

contexto (Ver Pollock, 1983), sendo as crianças vitimizadas muitas vezes em 

nome da moralidade ou do amor. 

Por ser perfeitamente arbitrário e contingente o equilíbrio de todas estas 

variáveis e por tender a inclinar-se, por norma, para o grupo social mais 

desfavorecido, consideramos que a questão da manutenção da punição física 

enquanto prática social aceitável, mais não é do que a porta de entrada para 

ciclos geracionais de violência, que reproduzem uma imagem de infância 

regulada e controlada forçadamente. 

Consideramos, também, fundamental atender à questão do poder, presente 

nas relações de autoridade entre adultos e crianças, como uma questão central 

para compreendermos as relações de autoridade e a legitimidade que crianças 

e adultos acabam por atribuir a esta prática social, tão bem retratada, através 

do testemunho do José (9:CR). 

 
“Natália: Imagina que os teus pais te batiam, tu achas que tens o 
direito de reclamar ou não? 
José: Não. Porque se não eles batem-me. 
Natália: Sim, mas eles já te bateram. Não podes reclamar? 
José: Se o meu pai me bate eu tenho de estar calado. 
Natália: Porquê? 
José: Porque se eu fico a falar ele bate-me outra vez. O meu pai não 
deixa ninguém chamar nomes para ele.” 

 

E da Beatriz (10:EP) 
 

“Natália: Tu achas que os meninos têm o direito de reclamar quando 
os pais lhes batem? 
Beatriz: Acho. 
Natália: Fazes isso? 
Beatriz: Não. 
Natália: Por quê? 
Beatriz: Só me dão uma sapatada. 
Natália: E tu não tens direito a dar a tua opinião? 
Beatriz: Os meus pais não gostam  
Natália: De quê? 
Beatriz: … Não sei.” 
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As representações submissas que estas duas crianças constroem 

relativamente às suas possibilidades de enfrentar as punições dos adultos 

remetem-nos para uma imagem de infância sem voz e sem qualquer 

participação na sua protecção, sem qualquer poder, oprimida. Destas 

representações não deverá estar alheia a construção histórica e social de uma 

imagem de infância sem qualquer valor ou sentido.  

Quando Paulo Freire (1972) defende que os oprimidos deveriam ser envolvidos 

na reflexão concreta das situações em que estão implicados, ajuda-nos a 

recentrar a questão na necessidade de considerar esta atitude junto das 

crianças, nomeadamente de crianças que, como o José e a Beatriz, estão 

presas no ciclo de risco e de silêncio. 

 

 

2.6.Sentimentos face aos maus-tratos 

 

São perceptíveis três dimensões face aos maus-tratos: a criança perante os 

outros maltratados, perante os outros maltratantes e perante o maltrato na 

primeira pessoa. 

 

2.6.1. Perante os outros maltratados 

 

Relativamente aos outros maltratados, as crianças da Escola Pública 

manifestam sentimentos de pena, pois consideram que estes outros 

necessitam de carinho, de protecção, de ajuda, de amizade: 

 

 “Primeiro ele ficou com medo e andava a fugir, e estava muito triste. 
Depois ficou contente por causa da senhora, porque acho que foi a 
senhora que pela primeira vez não lhe bateu mas que o acarinhou. Eu 
acho que é uma coisa que todos nós precisamos... De ter carinho.”  

(Mafalda, 9:EP) 
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 “Rita: Há meninos que não têm essa muralha. 
Natália: Como? 
Rita: Os pais não lhes ligam, não os protegem, se calhar são esses 
meninos que estão lá! (na Casa Pia)”   

(Rita, 9: EP) 
 

 

 “Com carinho, com amor. Não deve ser maltratada como ele estaria a 
ser, uma criança não existe para lhe andarem a bater. E dizia aos meus 
pais para falarem com a mãe dela.”  

(Catarina, 10:EP) 
 

“...mexe com a minha consciência...fico a pensar ‘coitados daqueles 
miúdos, devem uma vida coitados!’...fico com pena deles...”  

(Nuno, 9: EP) 
 

 

Com a voz do Manuel é possível destacar o emaranhado emocional que as 

situações de violência doméstica provocam nas crianças, quando elas estão 

envolvidas, mesmo que não sejam as vítimas directas da violência: 

 
 “Manuel: Protegido e ninguém bater nem nada. 
Natália: Mas disseste que te sentes mais protegido, porquê? 
Manuel: Assim não bate na minha mãe, e isso. 
Natália: Como é que te sentias quando ele batia na tua mãe? 
Manuel: Ficava triste.”  

(Manuel, 10: CR) 
 

Para o Manuel sentir-se protegido implica que haja uma igualdade de 

sentimentos relativamente à sua mãe. Este facto, revela-nos, por um lado, as 

redes de afecto e solidariedade entre as vítimas, neste caso mãe e filho, e por 

outro lado, remete-nos para a necessidade de considerar os casos de violência 

doméstica dentro de uma possível tipologia de maus-tratos a crianças sempre 

que existam crianças em tais contextos, quer como simples observadores, quer 

mesmo como auxiliares das vítimas. O testemunho do Manuel ilustra, assim, 

de uma forma expressiva, o modo como muitas crianças experienciam em 

directo, sem qualquer mediação, sentimentos de desamparo relativamente aos 

maltratados com os quais partilham a angústia e a desprotecção. 
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2.6.2. Perante os outros maltratantes 

 

Os sentimentos relativamente aos outros maltratantes confrontam-nos 

novamente com uma perplexidade que decorre da origem dos testemunhos: é 

somente através das vozes das crianças da Escola Pública que se podem 

encontrar referências a este tipo de sentimentos, que são sempre relativos a 

terceiros anónimos, com várias marcas: 

 

- Com marcas de incredulidade:  

“Não sabia que eram capazes de fazer isso às crianças (Abuso 
sexual). Há crianças que estão lá ficam todas envergonhadas, não falam, 
deixam fazer o que eles querem. Eu, se estivesse lá, espero que nunca 
esteja, dava logo um pontapé. Não gosto nada que isto aconteça, quem 
me dera que eles fossem todos presos.”  

(Rita, 9:EP) 

- Com marcas de punição:  

 “Nuno: Acho que esses senhores (os pedófilos) deviam...cá em Portugal 
acho que a pena máxima acho que é 30 anos, mas eu acho que esses 
senhores deviam ficar a vida inteira lá na prisão, porque se eles saem de 
lá e continuam a fazer isto, as autoridades não sabem o que é sofrer 
aquilo, mas os meninos que estão a sofrer pediam muito mais! 
Natália: Que pena é que eles deveriam dar a estes abusadores? 
Nuno: A vida inteira, fazia-se na cadeia o caixão...nem devem ser...se 
não respeitam não devem ser respeitados...paga-se com a mesma 
moeda... ehh... sinto que esses homens deviam estar presos 100 anos; 
era agora porem a polícia toda aí a vigiar...em cada rua porem um 
polícia, pelo menos um...porque às vezes eles metem grupos de seis!”  

(Nuno. 9: EP) 

 

“Sim, e pronto e acho que isso é tudo uma... quem faz isso é parvo da 
cabeça, é tolo, é passado, e pronto, olha ... era muito bem irem para a 
prisão e ficarem lá uns tempitos.”  

(Rodrigo, 9: EP) 
 

 

- Com marcas de ódio: 

 “Cada vez que eu ouço cada um deles tenho cada vez mais ódio 
dessas pessoas que fazem isso às crianças.”  
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(Nuno, 9:EP) 
 

O que fica por registar são os sentimentos na primeira pessoa, que poderiam 

ter surgido dos testemunhos das crianças do Colégio dos Rouxinóis; no 

entanto, o silêncio e a omissão continuam a ser uma marca permanente na 

postura destas crianças relativamente à sua situação de vítimas, o que de 

alguma forma pode revelar, simultaneamente, estratégias de preservação da 

sua intimidade. 

 

 
2.6.3. Perante o próprio maltratado 

 
Os sentimentos face às situações em que é o próprio a vítima de maltrato 

visibilizam-se com os testemunhos das crianças do Colégio dos Rouxinóis. No 

entanto, na nossa opinião, esses testemunhos são uma sub representação que 

deixa de fora, devido unicamente à vontade dos actores-informantes, os 

testemunhos de todas as outras crianças que, de uma forma ou de outra, foram 

maltratadas. No entanto, com as palavras do Filipe (9:CR), resgatamos o 

dramatismo descomprometido que permeia o seu discurso: a referência à 

morte sublinha um quadro emocional complexo que, no entanto, é 

continuamente desvalorizado por esta criança: 

 

 “Se fosse morto, era morto. Também eu tinha que morrer qualquer dia! 
(...) para não andar sozinho na rua...mas eu ando, não tenho medo 
nenhum....se morrer, morri!”.  

 

O limbo emocional em que o discurso do Filipe balança não deixa de contribuir 

para a visibilidade das implicações emocionais que o maltrato gera nos sujeitos 

vitimizados. Por outro lado, com o testemunho do Manuel (10:CR) 

recuperamos a máxima expressão do sentimento de desprotecção que as 

crianças podem experienciar, concretamente as crianças institucionalizadas: a 

possibilidade de se tornarem novamente vítimas. Mas, mais grave ainda, é o 

facto de esta criança considerar que será o silêncio a melhor estratégia de 

protecção:  
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“Manuel: O Gonçalo também disse que este colégio mandava meninos 
para a Casa Pia. 
Natália: E disse isso porquê? 
Manuel: Ele está sempre com raiva que a Casa Pia faz pedofilia. Está 
sempre com isso. 
Natália: O que é que ele diz? 
Manuel: E eu assim: cala-te que ainda pode acontecer contigo.” 

 

Nas conversas entre pares, para além de se desvendarem silêncios 

anteriormente registados nas conversas com a investigadora, reproduzem-se 

ciclos de desprotecção, mas também ciclos de silêncio. Ambos concorrem para 

a definição de uma ordem social das crianças, sem voz nem protagonismo, 

uma ordem social regulada pelo medo e receio, pela ausência de protecção e 

mesmo sem o vislumbre de possibilidades de quebrar os referidos ciclos de 

silêncio e desprotecção.  

 

 

 

2.7.Valores associados aos maus-tratos 
 

Os valores que nos chegam pelas vozes das crianças associados aos maus-

tratos remetem-nos essencialmente para duas questões: a questão da 

reprodução social e a questão da estigmatização social associada à pobreza e 

à toxicodependência. 

A caracterizar a primeira, encontramos um discurso que parece estar 

encarcerado em círculos fechados e cristalizados de risco, ou seja, onde a 

ideia de uma ordem social das crianças parece estar perfeitamente dependente 

da ordem social dos adultos. Quando a Rita (9:EP) nos diz que:  

 

“Os pais se calhar são assim porque não foram educados quando eram 
pequenos. É daí que vem, os pais não foram educados, depois os filhos 
também não são, depois o filho do filho também não fica bem e vai por aí 
fora, até chegar ao Saddam e companhia!”, 
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retrata-nos um ciclo geracional contínuo, onde parece não haver qualquer 

possibilidade de quebra, mas sim de gradual intensificação. Isto remete-nos 

também para uma imagem de infância passiva, acomodada, que mais não faz 

do que reproduzir as desigualdades de que é vítima, interpretação que é 

reafirmada ainda pelos testemunhos de outras crianças da Escola Pública: 

 

“Porque se calhar quando eram pequeninos foram maltratados. Eu vi na 
televisão meninos com doze anos, com uma arma na mão para a 
guerra.”  

(Madalena, 9:EP) 

 

“Acho mal. Se calhar às vezes os pais têm razão para bater. Mas há 
aqueles pais que já são assim de criança, bateram aos outros meninos e 
agora batem nos filhos.”  

(Margarida, 10:EP) 

 

Na questão da reprodução social interessa ainda destacar o discurso na 

primeira pessoa, ou seja, o discurso da criança que se assume como 

maltratante exactamente porque, tal como nos refere o Filipe (9:CR),  

 

“Os adultos não devem andar à luta porque depois os pequenos fazem 
igual…aprendi com o meu pai!”  

 

Quando escutamos as palavras do Filipe, confrontamo-nos também com uma 

poderosa imagem de uma infância simultaneamente vítima e vitimizadora, que 

justifica a sua violência através da violência de que é testemunha e vítima e 

que é exercida pelos adultos significativos que a rodeiam.  

O discurso da reprodução social do maltrato é uma questão de terceiros, para 

as crianças da Escola Pública, enquanto que para as crianças do Colégio dos 

Rouxinóis ela é essencialmente uma questão pessoal. 

É pela voz das crianças da Escola Pública que recuperamos a ideia da 

estigmatização na interpretação da realidade social dos maus-tratos.  
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Goffman (1968) defende que a categorização estigmatizante é o produto das 

relações sociais dos actores, não podendo nunca ser considerada como um 

aspecto intrínseco de indivíduos concretos ou de certos atributos físicos e 

mentais. Se considerarmos que os rótulos que são associados aos indivíduos, 

de acordo com o seu estatuto sócio-económico, resultam essencialmente dos 

confrontos sociais que esses mesmos indivíduos estabelecem com os outros, 

facilmente entenderemos o confronto que a Mafalda (9: EP) estabelece entre 

as possibilidades que uma criança rica e uma criança pobre possuem 

relativamente à forma de solucionar os problemas com os seus pais. O rótulo 

da competência e da incompetência estão, na interpretação que a Mafalda 

produz, perfeitamente orientados de acordo com o estatuto sócio-económico:  

 
“Mafalda: Acho que sim, pobres ou ricas, todas têm o mesmo direito. 
Porque às vezes dentro de casa não são os mesmos. 
Natália: Porquê? 
Mafalda: Nem sempre os pais tratam bem… eu não sou rica mas tenho 
pais que acho bons. Falo sempre, mesmo quando há algum problema ou 
mesmo que faça alguma coisa de mal e eles falam comigo. Acho que as 
crianças pobres… os pais não têm assim tanta capacidade.” 

(Mafalda, 9:EP) 

 

A estigmatização social dos maus-tratos, agora com um novo rótulo, associa-

se à toxicodependência, fazendo depender as situações de maltrato das 

crianças de figuras maltratantes que se encontram metidos naquelas coisas, 

que mais não é do que o consumo de drogas. 

 

“Marta: Pois é, porque nalgumas situações maltratam...quando os pais 
andam assim, sei lá, quando os pais andam metidos naquelas 
coisas! 
Natália: Quais são aquelas coisas? 
Marta: Nas drogas (diz ela sussurrando com receio de dizer em voz alta), 
por exemplo pode haver casos desses, podem maltratar pessoas.”  

(Marta, 9:EP) 
 

Pela voz do Manuel recuperamos o conceito de socialização como reprodução 

interpretativa (Corsaro, 1997). Quando o Manuel assume o desafio de  
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“Vou cuidar bem dos meus filhos da minha mulher. Cuidar que eles 
tenham condições.”  

(Manuel: 10:CR), 

 

afronta também o ciclo de risco que a maior parte das crianças que dão o seu 

contributo para a interpretação desta ideia percebe como determinista e sem 

qualquer possibilidade de ser quebrada. O Manuel apesar de se encontrar 

numa situação de institucionalização, afastado da sua família biológica porque 

esta falhou exactamente na garantia de cuidados básicos, aponta como meta 

de futuro ultrapassar esta situação e proporcionar à sua família tudo aquilo que 

ele não teve.  

Corsaro (idem), quando defende que o processo de socialização, para além de 

adaptação e interiorização, é também apropriação, reinvenção, inovação e 

mudança cultural, ajuda-nos a interpretar o desafio do Manuel como um 

exemplo perfeito da competência social das crianças na reinterpretação e 

mudança da realidade social em que se inscrevem, através de múltiplas formas 

de negociação, partilha e criação de cultura das crianças entre si e com os 

adultos. 

Além disso, o desafio do Manuel mais não é do que a confirmação da ideia de 

Goffman (1968) de que a identidade não é apenas atribuída, mas é 

essencialmente negociada e alcançada pelo sujeito, num momento/espaço 

cultural que é a infância, onde o Manuel aprende não somente aquilo que é, 

mas também o que não é e o que irá ser.  

 

 

 

2.8.Consequências dos maus-tratos 
 

As representações sociais que as crianças possuem, quanto às consequências 

que os maus-tratos podem acarretar para quem neles esteja envolvido, 

projectam imagens da infância distintas, de acordo com o contexto em que as 

crianças estão integradas. 
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Assim, a imagem de infância que as crianças da Escola Pública constroem dos 

maus-tratos é, antes de mais, hospedeira de uma multiplicidade de vozes, que 

parecem confluir para a sistematização da mesma imagem: a de uma criança 

triste, só, sem possibilidade de fazer ouvir a sua voz e com medo, que é 

sempre uma criança anónima. 

 

“Antigamente quando eu era mais pequeno eu ouvia falar, mas pensava 
que eram coisas normais, que eu ainda não percebia, mas agora 
percebi que esses miúdos que estão a ser abusados, devem ter uma 
tristeza, devem ter uma tristeza na vida deles enorme, devem estar 
sempre a chorar pelos cantos da casa, na escola não se devem 
comportar normalmente, porque estão com a consciência pesada...”  

(Nuno, 9: EP) 

 

“Acho mal. Os meninos pequeninos, por causa da guerra, vão para 
orfanato, perdem a família. Se não houvesse se calhar nem era preciso 
construir orfanatos, só se morresse de doença.”  

(Rita, 9:EP) 
 

 “Porque disseram para eles não dizerem nada a ninguém, que foram 
violados e eles querem dizer, mas sabem que se dizem estão sujeitos a 
que os matem, é o que se costume a dizer...eles costumam dizer...eles 
costumam para assustar as crianças costumam dizer: “Se tu dizes 
alguma coisa a alguém eu mato-te”, eles costumam dizer... não têm 
atitudes normais, chateiam-se com tudo e com todos, não aceitam 
brincadeiras, não brincam com as outras crianças, andam sempre pelos 
cantos, andam sempre pelos cantos...não falam com ninguém...nas 
aulas...não devem ser lá muito bons alunos...porque eles estão a pensar 
nas aulas todas e nem têm tempo de ouvir a professora, eh  e...eles 
estão ali e querem falar outras coisas, que lhes apetecia mesmo falar, e 
dizer o que lhes aconteceu..”  

(Nuno, 9:EP) 
 

“Porque há certos meninos que eles também... pronto... há uns que não 
querem confessar que são maltratados, porque às vezes podem bater 
muito mais e eles têm medo, porque alguém pode dizer aos pais e se 
os pais sabem disso... às vezes também têm receio.”  

(Rodrigo, 9:EP) 
 

Mais uma vez, recuperamos a marca da diversidade ao convocar as narrativas 

das crianças do Colégio dos Rouxinóis que, quando nos falam das 

consequências dos maus-tratos infantis, nos falam na primeira pessoa, onde o 

maltrato tem rosto. Socorremo-nos da narrativa do José (9: CR), que ao 



 

 - 268 -

justificar os motivos da sua institucionalização (”... mas não podemos ir para lá 

porque destruímos tudo. Só podemos ir aos fins-de-semana.”) e as consequências 

que resultam das atitudes condenáveis pelo pai, através  da punição verbal, 

(“Porque quando eu destruo alguma coisa o meu pai diz “pára pimpalhão.” Eu não sou 

pimpalhão e fujo pela porta fora.”), nos remete para uma poderosa metáfora do 

risco na infância. Neste caso, o pimpalhão, parece ser um atributo com que o 

José não se identifica, encarando-o como uma afronta, o que o leva a procurar 

refúgio na rua.  

Este episódio remete-nos para a complexidade que os maus-tratos infantis 

podem assumir. Para além de estar afastado da sua família biológica, o José 

assume a responsabilidade de tal afastamento, justificando-o com o facto de 

destruir tudo em casa. Se confrontarmos esta interpretação com os registos do 

percurso de vida e da institucionalização do José, facilmente percebemos a 

discrepância. De facto, encontramos no processo do José, como factores que 

motivaram o afastamento biológico da família, registos de negligência parental, 

associada a problemas mentais dos progenitores, não encontrando qualquer 

referência a comportamentos desviantes da parte desta criança. Parece-nos, 

assim, que esta criança é duplamente penalizada, uma vez que para além de 

ser afastada da sua família biológica, esta ainda a incrima por tal facto. O 

pimpalhão é vitima de ser vítima de si próprio. 
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3. A protecção 
 
 

3.1. As figuras de protecção 

 
A família 
 

“É a minha casa com os meus pais. Os meus pais são uma muralha 
para mim, que me protegem.” 

 (Rita, 9:EP) 

 

A família é para a generalidade das crianças dos dois contextos uma das 

figuras de protecção de referência. Os testemunhos das crianças confirmam 

afirmações e conclusões de outras investigações que, baseando-se em vozes 

adultas, referem exactamente a importância que a família biológica assume 

para a criança enquanto referência fundamental, apesar de essa mesma 

família biológica poder ser ao mesmo tempo a principal figura maltratante. Se é 

sem grandes interrogações que nos maravilhamos com a metáfora da muralha 

através da qual a Rita (9:EP) caracteriza a família como principal figura de 

protecção: 

 
 “Porque eu tenho de ter cuidado. Eu tenho sempre muito cuidado, 
porque eu tenho medo. Eu sonhei no outro dia que o Bibi me tinha 
telefonado por telemóvel a dizer “Anda cá, anda cá”. A minha mãe diz: “, 
Ela está dentro de uma muralha e não sai de lá de dentro”,  

 

uma vez que a Rita se encontra integrada numa família estável, as 

interrogações levantam-se quando a família se apresenta para as crianças do 

Colégio dos Rouxinóis com a mesma expressividade. 

A racionalidade da análise adulta é confrontada com a racionalidade das 

lógicas das crianças, que nos remetem, antes de mais, para os cuidados que 

os adultos com responsabilidades na salvaguarda dos direitos da criança 

deverão ter no encaminhamento dado às suas vidas. Através das opiniões das 

crianças vítimas de maus-tratos por parte da família recolhem-se testemunhos 
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que reafirmam a importância, enquanto referência emocional, da família. Isso 

deveria implicar uma reflexão acerca do tipo de encaminhamento que é dado a 

estas crianças, o qual, na maior parte das vezes, recai exactamente na sua 

institucionalização, no afastamento daqueles que as crianças consideram como 

figuras de protecção: 

 

“Começava a chorar. Depois se tivesse a minha casa perto fugia para 
minha casa e depois dizia aos meus pais.” 

(Anabela, 9:CR) 

 

“Filipe:...Uns são mais protegidos que outros. 
Natália: Quais são os meninos mais protegidos? 
Filipe: Os que têm família... 
Natália: E os que não têm família? 
Filipe : Não são protegidos…porque eles assim podem bater às crianças 
que não têm família...” 

 (Filipe, 9:CR) 
 

“O senhor não me bateu porque estava lá o meu pai.”  

(José, 9:CR) 

 

“Natália: E quem são as pessoas que te protegem? 
Jaime: Os meus pais...e a minha mãe....e a minha avó”  

(Jaime, 9:CR) 

 

O tipo de representações que as crianças do Colégio dos Rouxinóis constroem 

acerca do papel da família coloca-nos imensos desafios, quer de reflexão, quer 

de intervenção. 

Parece-nos útil convocar para a reflexão os contributos de A. James (1993), 

quando refere que nas relações interpessoais as crianças têm também que 

lidar com a não conformidade, ou seja, com um conjunto de comportamentos 

que, por serem distintos, e por vezes se configurarem como socialmente 

condenáveis, desafiam a conformidade das suas interacções com os outros. A 

não-conformidade envolve, de acordo com James (idem), uma considerável 

criatividade e agilidade mental no sentido de construir episódios, sentimentos, 

percursos que, por serem distintos daqueles que se encontram na ordem social 

dominante, podem colocar as crianças no papel de outros, ou seja, excluídos 
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dos grupos com os quais estabelecem interacções. Assim, quando as crianças 

do Colégio dos Rouxinóis identificam as figuras da família como figuras 

protectoras, apesar de se saber que elas são essencialmente agressoras, 

apresentando os seus quotidianos familiares desprovidos do atributo do risco, 

mais não fazem do que tentar impedir que os seus interlocutores, sejam eles 

os pares ou os adultos que os rodeiam, os vejam como os outros. A sua 

identidade social procura adequar-se à ordem social do grupo em que se 

querem integrar.  

A negação do risco será afinal, a procura obstinada de uma identidade pessoal 

e social desligada desse mesmo risco? 

A protecção entre irmãos é das figuras menos visíveis. 

Esta protecção é colocada como hipótese no caso de uma criança da Escola 

Pública: 

 

“Pedro: Eu tenho a minha irmã no infantário, a Beatriz, e tenho medo que 
ela receba coisas de pessoas que não conheça.  
Natália: O que é que tu dizes à tua irmã para a proteger dessas pessoas 
que ela não conhece? 
Pedro: Por acaso não aparecem pessoas, mas se aparecer eu posso 
dizer, eu posso dizer ao menino “olha, a minha irmã é pequena, achas 
isso bem, dar coisas?”...”  

(Pedro, 10:EP) 

 

No entanto, através do testemunho do Rui, do Colégio dos Rouxinóis, é 

possível identificar estratégias de organização da ordem social destas crianças, 

relativamente à protecção, que configuram redes alargadas, onde a 

solidariedade se constrói através do envolvimento de múltiplos parceiros que 

são convocados nesta rede de protecção. O irmão é assim não um protector 

directo, mas alguém que assegura a existência de outros mecanismos de 

protecção, quando ele está ausente:  

 
 “Rui: O meu irmão. 
Natália: O que é que ele te diz? 
Rui: Vai passear e se te baterem chama o Marco.” 

 (Rui, 9:CR) 
 



 

 - 272 -

Apesar de recolher uma escassa expressão nas narrativas das crianças de 

ambas os contextos, a protecção entre irmãos, quando ocorre, continua a ser 

uma protecção com faces distintas de acordo com o contexto: se ela é 

apresentada como uma possibilidade muito remota na Escola Pública, já no 

Colégio dos Rouxinóis apresenta-se com uma possibilidade mais significativa 

de ocorrência, uma vez que as crianças já antecipam estratégias para enfrentar 

possíveis situações de agressão. Este facto recentra mais uma vez, de alguma 

forma, a protecção como uma questão cuja compreensão e intervenção deverá 

ser mediada também com as vozes dos seus principais implicados, neste caso 

com as vozes das crianças.  

 
As entidades oficiais  
 
A identificação das autoridades policiais, enquanto figura de protecção é feita 

pelas crianças dos dois contextos.  

Esta figura pode ser a polícia como se vê nos testemunhos seguintes, uns em 

forma de texto, outros em forma de imagem: 

 
“Mafalda: Eu se estivesse naquela situação ia pedir ajuda a um polícia 
primeiro, e depois esperava que resolvessem o meu assunto. 
Natália: Esperavas como? 
Mafalda: Andava junto do polícia e das pessoas que achava estar 

segura.” 

 (Mafalda, 9:EP), 

 

“Vão à polícia e dizem toda a verdade, se os polícias não acreditarem 
leva-os a casa.” 

 (Raquel, 9:EP), 

 



 

 - 273 -

“Acho que para todas as crianças terem mais 
protecção têm que ter cuidado com as suas 
companhias e sempre que alguém abusa 
sexualmente devemos fazer queixa” (Madalena, 
9; Pedro10; Rita, 9; César, 9: Trabalho de Grupo, 
EP) 

 

 

      
“Chamar a polícia. Os educadores nos 
defenderem dos ciganos. Nós 
protegermos os nossos irmãos” 

(Manuel, 10, António, 10, Jaime, 9, 
José, 9: Trabalho de Grupo, CR) 
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O recurso às autoridades aparece como uma possibilidade que as crianças 

identificam enquanto recurso de denúncia, no caso das crianças da Escola 

Pública, de actos muito específicos (neste caso abuso sexual) que já 

ocorreram; no caso das crianças do Colégio dos Rouxinóis, parece apresentar-

se como uma possibilidade em aberto, à qual se recorre sempre que a situação 

o justificar. De comum entre os testemunhos dos dois grupos é o facto de o 

recurso às autoridades não esgotar as possibilidades que as crianças 

identificam para se protegerem, uma vez que para além desta identificam 

outras possibilidades de protecção. 

 

Mas podem também abranger outras figuras institucionais, como por exemplo, 

a Segurança Social, os “senhores das casas de orfanato”:  

 

“...os senhores das casas de orfanato, porque por vezes, eles têm 
mesmo que ver, porque por vezes os filhos podem estar a mentir, e os 
pais podem dar aquelas palmadinhas, os filhos são uns exagerados, que 
eles querem fazer tudo, acham que podem fazer tudo, vão, dizem e a 
segurança social deve sempre ver o que é que há, o que é que 
acontece...se há provas, porque os filhos também têm que ter provas, às 
vezes mostram muitas manchas e isso tudo!”  

(Nuno, 9:EP) 
 

“Pensar que existem orfanatos quer dizer que há crianças que não têm 
pais. Mas é bom porque se não houvesse orfanatos as crianças ficavam 
pela rua, não comiam, não bebiam e podiam morrer. Assim, no orfanato, 
as educadoras dão-lhes de beber e de comer. Espero que não sejam 
como na Casa Pia!”  

(Rita, 9: EP) 

 

Aparece-nos aqui uma imagem de infância que, apesar de reivindicativa 

porque exerce o seu direito à indignação e à denúncia e, por isso mesmo, 

também de participação na sua protecção, é essencialmente a imagem da 

conformação à ordem social dos adultos, na qual continuam a manter uma total 

confiança, depositando neles e nas respostas por estes organizadas a 

responsabilidade pela sua protecção.  
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Entre pares 
 
Os pares aparecem também nos discursos destas crianças como figuras 

protectoras, sendo mais visíveis nos discursos das crianças do Colégio dos 

Rouxinóis: 

 

 “Uma pessoa precisa de uma ajuda, pode vir uma pessoa e ajudar. Por 
exemplo, defendê-la. Por exemplo, se uma pessoa for amiga doutra 
mete-se à frente dessa pessoa e não deixa ninguém bater nela. A Ana 
Flor, por exemplo, quando alguém vem me bater, ela mete-se à 
frente.”  

(Anabela, 9:CR) 
 

“São os meus amigos. (...) Eu disse não batas mais e ele não bateu, 
porque se não quem ia apanhar era de mim.”  

(José, 9:CR) 
 

 “Natália: E tu proteges alguém? 
Afonso: O Marco André da escola, e às vezes o João” 

(Afonso, 9: CR) 

 

Ora assumindo o papel de defensores, ora de defendidos, o que interessa aqui 

destacar é a visibilidade que assume a protecção entre pares nos discursos e 

nas práticas das crianças do Colégio dos Rouxinóis, contrariamente ao que 

acontece com as crianças da Escola Pública que muito raramente fazem 

referência a este aspecto. Poderemos então tratar esta questão em estreita 

relação com as contingências quotidianas destas crianças em termos de 

segurança. A sua situação de institucionalização, a massificação que 

caracteriza o centro de acolhimento onde vivem estas crianças, contribuem, 

juntamente com outros factores, quer individuais, quer estruturais, para a 

persistência de situações de violência, as quais têm fraca ou nula visibilidade 

no contexto da Escola Pública: 

 
“Enquanto esperava pelo Sérgio assisti a mais uma cena de violência. 
Dois rapazes, com cerca de 14 ou 15 anos: um deles fugia do outro e 
quando foi apanhado o outro deu-lhe alguns murros e pontapés, com 
muita violência. A assistir a esta cena de pancadaria, estava eu, duas 
funcionárias de limpeza e um outro senhor que eu costumo ver no 
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Colégio dos Rouxinóis, a fazer pequenos biscates. Nenhum dos adultos 
disse nada e quando o rapaz que estava a ser agredido fugiu, deu um 
empurrão no carrinho de limpeza, espalhando água pelo chão e saindo 
do colégio a correr. A referida funcionária ainda o chamou, não tendo no 
entanto tido qualquer reacção.  
Comentavam entretanto entre eles, que até metiam medo (as 
escaramuças entre os rapazes).  
Entretanto passou por ali um educador, que foi informado do sucedido e 
retorquiu dizendo que o ‘X’ voltaria logo, mas não demonstrando mais 
interesse pela situação, pelo rapaz que tinha fugido ou pelo rapaz que 
tinha agredido.”  

(Nota de campo nº6, Colégio dos Rouxinóis, Maio de 2003) 

 

A naturalização da violência entre pares que estão institucionalizados, 

associada à passividade dos adultos com responsabilidades na manutenção da 

protecção destas crianças e jovens, ajuda-nos a perceber o significado e a 

pertinência que assumem as redes de apoio entre pares, para aquelas crianças 

a quem faltam as redes de apoio naturais, os familiares.  

 

O professor é também uma figura de protecção que as crianças dos dois 

contextos identificam:  

 
“Acho que se são maltratadas devem dizer isso às pessoas, à 
professora, devem participar. Não é ter vergonha porque são os pais e 
depois “ai que o meu pai vai ser processado ou vai ser preso”, não deve 
ter vergonha disso, porque se faz aquilo é porque não merece o título de 
pai... ia dizer à professora, nem que ele me pedisse para não dizer.”  

(Mariana, 10:EP) 

 
 “Para ele ter cuidado com as coisas e que pedisse ajuda a alguém 
que ele conhecesse, por exemplo, a professora.”  

(Manuel, 9:EP) 

 
“Natália: Quem te protege? 
Ana Flor: A professora.”  

(Ana Flor, 8: CR) 
 

 

O papel que as crianças atribuem ao professor enquanto figura de protecção 

apresenta-se, independentemente do contexto, como um papel importante, 
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uma vez que o professor é encarado pelas crianças como um elemento sempre 

presente na sua protecção, mesmo em situações que envolvem a denúncia da 

própria família enquanto abusadora. 

 

 

3.2. Estratégias de protecção 
 
As representações das crianças acerca das possibilidades de protecção que 

têm ao seu dispor variam muito em termos de contexto, distribuindo-se por 

indicadores relacionados com a informação, com o recurso às autoridades, 

com as recomendações dos pais, com a formação dos pais e ainda através da 

criação de ambientes simbólicos de protecção. 

Quando as crianças fazem referência à informação enquanto estratégia de 

protecção, consideram importante o facto de estarem informadas, para dessa 

forma conseguirem fazer uma leitura crítica daquilo que lhes pode acontecer, 

como podemos verificar através das palavras da Mafalda (9:EP) 

 

 “Acho que deveríamos andar sempre bem informados para nos 

sabermos proteger, e devemos pedir sempre ajuda aos pais.” 

 

Referem também que uma das estratégias de protecção possível será o 

recurso às autoridades, no sentido de denunciar, tal como revelam as 

palavras da Mafalda (9:EP)   

“Eu se estivesse naquela situação ia pedir ajuda a um polícia primeiro, 

e depois esperava que resolvessem o meu assunto.” 

 

 e do Manuel (10:CR)  

 “Eu? Olha sei lá! Dizia para fazer queixa à polícia. Para pôr os pais 

dele em tribunal e o tribunal poder metê-lo numa casa que lhe desse 

de comer, que não o trate mal, numa casa como este colégio.”  
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Este último, para além de identificar a denúncia à polícia enquanto estratégia 

de protecção, considera também que essa mesma protecção poderia passar 

pela integração da criança maltratada num centro de acolhimento, estratégia 

que é também identificada por outras crianças que não pertencem ao Colégio 

dos Rouxinóis:  

“...esqueci-me de uma coisa... dizia à Segurança Social para o levar para 
um orfanato como tem um menino da minha sala, o André: ele tem uns 
pais, só que ele dantes portava-se muito mal, os pais meteram-no ali no 
colégio... ele agora só vai ao fim de semana a casa.” 

 (Nuno, 9:EP)  

 

As recomendações dos pais são um dos aspectos mais indicados pelas 

crianças, notando-se aqui uma total distinção em termos de contexto, uma vez 

que somente as crianças da Escola Pública fazem referência a este aspecto. 

Confrontadas as crianças com a existência de cuidados de protecção 

renovados, com possíveis recomendações que as suas famílias ou outros 

responsáveis lhes tivessem feito, no sentido de se protegerem melhor, após o 

conhecimento do caso Casa Pia, foi possível recolher dois discursos diferentes: 

o discurso da protecção renovada e o discurso da desprotecção.  

O primeiro, o discurso da protecção renovada, encontrámo-lo nas vozes das 

crianças da Escola Pública, uma vez que estas referem que após o 

conhecimento do referido caso, as suas famílias lhes fizeram recomendações 

suplementares, as alertaram para a necessidade de terem cuidados renovados 

na sua protecção. O discurso da desprotecção é visível nas crianças do 

Colégio dos Rouxinóis que, quando confrontadas com a mesma questão, não 

identificam nenhuma referência a cuidados, nem pela parte da instituição de 

acolhimento, nem da sua própria família. 

Parece-nos que a existência e persistência do discurso da desprotecção, com 

as crianças do Colégio dos Rouxinóis é uma marca de exclusão, ou seja, num 

grupo de crianças que, à partida, já se encontram em situação de exclusão, 

esta parece cimentar-se, ao serem negadas a estas mesmas crianças 

estratégias que lhes permitam participar na sua própria protecção, com 

equidade relativamente a outras crianças.  
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Há também uma clara distinção em termos de género: as recomendações que 

as meninas recebem dos seus pais são quase exclusivamente destinadas à 

sua protecção em casa, em momentos que ficam sozinhas, enquanto que no 

caso dos rapazes essas recomendações são mais visíveis na regulação da sua 

protecção no espaço exterior. 

 

“Dão-me, até quando eu fico, às vezes, sozinha em casa eu tenho medo 
que alguém entre ou que haja uma explosão, e fico com medo, quase 
todas as crianças devem ficar assim. A minha mãe diz sempre assim 
“Não abras a porta a ninguém, não atendas o telefone.”  

(Madalena: 9:EP) 

 
 “Quando a minha mãe ao sábado vai às compras e eu fico sozinha em 
casa, ela diz sempre para eu não abrir a porta a ninguém, se alguém 
telefonar e disser que vai a casa digo que a minha mãe não está em 
casa e vem depois.”  

(Raquel, 9:EP) 

 

 
”A minha família sempre me indicou muitos cuidados...para andar 
sempre em grupo, porque se aparecesse algum desses... a maioria 
faz a força. Ainda hoje de manhã estive a estudar um texto que todos 
juntos vencemos, mais vale andar em grupo do que sozinho. Sozinhos 
levavam-nos para sítios escondidos, e nós ficamos lá sem saber o que 
fazer, prendem-nos, amarram-nos, agora está a dar na televisão que a 
mãe de um menino chamado Rui Pedro, que anda desesperada porque 
há cinco anos que ele não aparece e hoje apareceram seis fotografias 
dele todo nu e numa delas tem a cara do homem, só tem o cabelo...tem 
o cabelo comprido...” 

 (Nuno, 9:EP) 

 

 
“”Rodrigo tem cuidado! Olha que se calhar há algum estranho que te 
está a seguir durante um tempo!”... Se eu vir um estranho que me está 
a seguir muito tempo faço queixa logo. 
Natália: Mais cuidados é que tens? 
Rodrigo: Como assim? 
Natália: Mais nenhum? É só ver se alguém te está a seguir? 
Rodrigo: Não, também tenho de ter cuidado... porque se eu ando muitas 
vezes no mesmo local, sempre a andar eu tenho que ter cuidado, porque 
há muitos parolos da cabeça que andam atrás de nós a tentar abusar 
sexualmente e tenho que ter cuidado” 

 (Rodrigo, 9:EP) 
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A única excepção a esta regra é a voz da Mafalda (9: EP), quando refere que: 

 

“Devemos ouvir sempre as recomendações e ter cuidado na rua. Não 
andar por becos sem saída e por partes escuras.” 

 
No entanto, parece-nos que esta excepção poderá ser melhor compreendida 

se a confrontarmos com declarações anteriores da mesma criança que nos 

descreve um episódio configurador de risco, no contexto-rua146: 

 
“Mafalda: Eu acho que a pedofilia não é uma doença. Acho que é 
maldade. Acho que não podemos andar tão seguros, porque há um 
senhor perto da minha casa que às vezes parece pedófilo. 
Natália: Fizeste queixa? 
Mafalda: Para já só fiz queixa à minha mãe. 
Natália: Como é que te sentes nessa altura? 
Mafalda: Sinto-me mal  
Natália: Olha e isto já acontecia antes de ouvires estes casos na 
televisão? 
Mafalda: Não sei. Mais ao menos. 
Natália: Mas estes casos devem ser denunciados. 
Mafalda: Eu já tirei fotografias. 
Natália: E ele deixou? 
Mafalda: Ele não viu. 
Natália: E o que vais fazer com a fotografia? 
Mafalda: Estou à espera de revelar e depois vou fazer queixa, já disse à 
minha mãe.” 

 
De ressalvar a contextualização deste episódio, que ocorre, tal como já 

referimos anteriormente, num tempo de profunda visibilidade do caso Casa Pia, 

o que, não desvalorizando a pertinência do testemunho da Mafalda, nos 

remete para as marcas que o mesmo tem no quotidiano das crianças, que 

assistindo ao mesmo de longe, o inscrevem na leitura dos episódios dos seus 

próprios quotidianos, bem como nas estratégias que desenvolvem para se 

proteger.  

Algumas questões permanecem: será que esta criança teria um olhar tão 

atento e activo a este episódio se não estivesse envolvida num contexto de 

profundo questionamento da problemática do abuso sexual a crianças? 

                                                 
146 Este episódio será retomado mais adiante, quando fizermos referência à participação das 
crianças na sua protecção. 
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Quais são afinal as implicações que os meios de comunicação social têm nas 

leituras que as crianças fazem acerca da realidade social? 

Fica, para já, então, o registo de algumas distinções nas estratégias de 

protecção, que nos remetem para alguma diversidade na identificação dos 

contextos de risco em função do género.  

 

A formação de pais é uma ideia avançada por uma das crianças, o Nuno 

(9:EP), que considera que ser importante os pais terem formação específica 

para poderem ser bons pais: 

 

 “Nuno: A todos os meninos?...devia-se...olha como há cursos para ser 
médico e isso tudo, também devia haver um curso para ser pai...para 
ver como é que se portavam os pais, se conseguiam aguentar essa 
tarefa...porque ter um filho... 
Natália: Quais seriam as matérias que se deveriam dar nesse curso? 
Nuno: Os direitos da criança, como nós estamos a falar aqui...para eles 
saberem quais são os direitos que os filhos têm, ver as atitudes deles...e 
só passavam quando o professor que estava a dar aulas tivesse 
confiança neles, porque há alguns em que não se tem confiança, estão a 
fazer o curso, mas não se tem confiança... 
Natália: Achas que iam chumbar muitos? 
Nuno: Estes indivíduos todos que andam por aí...chumbavam de 
certeza...mas chumbavam com negativa menos, menos, menos... 
por aí fora...”  

(Nuno, 9:EP)  

 

A proposta do Nuno sugere-nos uma inversão de influência e organização da 

ordem social dos adultos e das crianças. Quando avança com a ideia da 

organização de cursos para formação de pais, o Nuno enquadra a ordem social 

dos adultos dentro de alguns parâmetros que normalmente configuram a 

organização que estes mesmos adultos fazem da ordem social das crianças: a 

formação e aprendizagem. Os candidatos a pais, para além de um processo de 

formação, na opinião desta criança, seriam avaliados pelas competências que 

desenvolvessem neste processo, através de um sistema em tudo similar 

aquele a que as crianças estão sujeitas. Para além do mais, reapropria e 

integra de uma forma reinterpretativa para conteúdos do curso, as temáticas 

que ele considerou mais relevantes neste âmbito: os direitos da criança. 
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A criação de ambientes simbólicos de protecção revela-se num episódio 

registado com as crianças do Colégio dos Rouxinóis, onde foi possível 

desvendar uma ordem simbólica, mas com intenso impacto na organização da 

ordem social real destas crianças:  

 

 “Disse-me então que estava à espera do cunhado, porque lhe tinha 
dado dinheiro para ele ir comprar coisas. Perguntei-lhe onde é que ele 
tinha arranjado o dinheiro e ele disse-me que os tinha encontrado. 
“ E quanto dinheiro encontraste?” perguntei-lhe eu.  
Depois de alguns cálculos mentais disse-me: “prá aí sete!” 
Eu não insisti mais na conversa pois fiquei um pouco confusa com a 
história, aguardando novos detalhes par conseguir compreender melhor.  
Entretanto o Sérgio perguntou-me se eu namorava e quando eu lhe disse 
que sim, ele riu-se e disse-me que também tinha uma namorada – a Ana 
Flor. 
Contou-me então como começou o seu namoro: ela mandou-lhe uma 
carta perguntando se sim ou não ele queria namorar com ela, ele 
respondeu que sim e começaram a namorar.  
Não quis contar-me como é que namoravam.  
O fio desta história só o consegui encontrar, quando passado algum 
tempo entra na sala a Mafalda que diz ao Sérgio que o cunhado dele 
estava a chegar.  
As minhas dúvidas adultas aumentaram... 
- “O cunhado dele?”, perguntei eu;  
-“Sim, o Manuel Pedro, o meu pai” respondeu-me a Mafalda.  
A minha confusão aumentou ainda mais e a Mafalda insistia: 
- “Sabes, é que o meu pai é irmão da namorada dele (do Sérgio)”.  
Escusado será dizer que a minha cabeça estava ainda mais perdida e a 
Mafalda, vendo a minha aflição disse: 
- “É que nós inventamos uma família: eu sou a filha dele (do Manuel 
Pedro), o Sérgio é meu tio porque namora com a Ana Flor que como é 
irmã do Manuel Pedro é minha tia”. 
E aqui estava a confusão desfeita! 
Chega então o Manuel Pedro ‘cunhado’ de muletas e entrega ao Sérgio 
um saco cheio de rebuçados. 
Perguntei então ao Manuel Pedro ‘cunhado’:  
“Então és tu o cunhado do Sérgio?”.  
A confirmação veio dele e de todos os outros. Aquela parecia uma 
realidade que todos conheciam.  
Foi fascinante observar este episódio. Fascinantes as estratégias que 
estas crianças e jovens constroem para usufruir de algo que lhes foi 
retirado: a segurança e o carinho da família.  
É através de um faz de conta muito sério na construção de um núcleo 
protector, que eles recriam e reapropriam tal segurança e carinho.”  
 

(Nota de campo nº6, Colégio dos Rouxinóis, Maio de 2003) 
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A reconstrução de núcleos familiares onde estão identificadas todas as 

personagens é reveladora, por um lado, de uma intensa necessidade de estas 

crianças encontrarem refúgios emocionais que, de alguma forma, lhes 

devolvam aquilo que lhes foi retirado: o seu sentido de pertença relativamente 

à sua família biológica. Por outro lado, desafia mais uma vez a conformidade 

social das interacções das crianças, que ao criarem soluções alternativas à 

ausência, neste caso, a possibilidade de conforto familiar, reconstroem um 

núcleo familiar que, mantendo algumas malhas biológicas, é essencialmente 

um núcleo familiar simbólico mas realidade emocional. 

Na definição de estratégias de protecção deixamos, finalmente, em aberto a 

sugestão da Mariana, que nos envia para a ideia proposta por Prout (2000), 

que defende que, apesar do reconhecimento das crianças como pessoas de 

direito próprio, as políticas e práticas públicas são marcadas por uma 

intensificação do controle, da regulação sobre as mesmas.  

Num exercício de imaginação relativamente ao seu futuro como mãe, é 

possível encontrar no discurso da Mariana a exaltação com a regulação e 
controlo dos seus filhos, o que nos reenvia para imagens futuras de 

infâncias, que, apesar de protegidas, são ameaçadas no seu direito à 

intimidade, no seu direito à autonomia, facto que está associado a uma nova 

síndroma, a síndroma da criança exposta: 

 

 “Mariana: Eu acho que a primeira coisa que iria fazer era comprar 
aquelas pulseiras, nem que gastasse muito dinheiro, aquelas pulseiras 
que se sabe sempre onde estão os filhos... 
Natália: Tu gostavas de usar uma pulseira dessas? 
Mariana: Por um lado sim, por um lado não (risos); mas acho que o lado 
bom esmaga o mau! Punha uma pulseira que só dava quando ele 
estivesse em apuros se não aquilo também não ia ser útil.”  

 (Mariana, 10: EP) 

 
Esta síndroma da criança exposta147 pretende revelar, na nossa opinião um 

conjunto de sintomas que, influenciados por factores estruturais relacionados 

                                                 
147 A designação de síndroma pretende reforçar a ideia de comportamentos, que na nossa 
opinião, não são naturais, mas sim obsessivos e cerceadores de algumas liberdades 
fundamentais das crianças.  
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com crescentes sentimentos de insegurança e de sobreprotecção das crianças, 

se traduzem em comportamentos que põem em causa outros direitos 

fundamentais da criança, nomeadamente o direito à intimidade e à protecção 

contra a intrusão na sua vida privada.  

 

 

3. 3. Espaços de Protecção 
 
Entendemos por espaços de protecção locais físicos e/ou sociais a que as 

crianças atribuem sentimentos de segurança. Eles são essencialmente dois: a 

casa da família e o centro de acolhimento. Para as crianças da Escola Pública 

é indiscutível a identificação da sua casa como local privilegiado de protecção: 

 

”Natália: Estávamos a falar dos sítios onde te sentes mais segura.... 
Mariana: Em casa, na casa da minha mãe e do meu pai, na escola, em 
casa da minha avó, em casa da minha tia...porque são locais que tem 
pessoas que eu conheço, que tem pessoas que sei que me vão 
defender, e porque sei que de lá ninguém me tira!”  

(Mariana, 10:EP) 

 

“Diria que poderia ir para minha casa e que seria tratado como uma 
criança deve ser.”  

(Catarina, 10: EP) 

 

Relativamente às crianças do Colégio dos Rouxinóis, estes espaços são 

diferentes, vacilando entre o espaço-casa e o espaço-centro de acolhimento, 

visível nos dois contributos ambivalentes da Anabela (9:CR), ao considerar a 

sua casa como o refúgio adequado para a protecção da amiga: 

 

“Disse uma vez e depois essa menina não foi mais para casa, sabe para 
onde foi? Foi para a minha casa. Eu disse assim: “ó Rosa queres vir a 
minha casa hoje?” Tinha lá duas camas, uma do meu irmão Pedro, e 
outra da minha irmã Paula, mas só que esses dois já morreram.” 
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 (Anabela, 9: CR)  

 

A mesma menina aponta também o Colégio dos Rouxinóis como o local onde 

os meninos “estão muito melhor”: 

 

“Anabela: Sim. Eles no colégio estão muito melhor. 
Natália: O que é que o colégio lhes dá que eles não tinham em casa? 
Anabela: O colégio dá muita coisa. Dá-lhes roupa, tratam-nos bem, 
cuidam, não deixam aleijar, se se aleijarem cuidam, dão comer, dão 
carinho.”  

(Anabela, 9: CR)  

 

A identificação que outras crianças do Colégio dos Rouxinóis fazem, 

relativamente ao espaço e protecção, não são uniformes, destacando-se, no 

entanto, nos restantes casos a identificação de um só espaço, como fazem o 

Manuel e o João ao identificarem o centro de acolhimento como espaço de 

protecção: 

 

“Eu? Olha sei lá! Dizia para fazer queixa à polícia. Para pôr os pais dele 
em tribunal e o tribunal poder metê-lo numa casa que lhe desse de 
comer, que não o trate mal, numa casa como este colégio.”  

(Manuel, 10: CR) 

 

“Natália: Quem é que te protege? 
João: É aqui.  
Natália: Aqui? O colégio? 
João: É.”  

(João, 10:CR) 

 

Ao contrário, o Pedro (9, CR) continua a identificar o espaço-casa como 

espaço privilegiado de protecção:  

 

“Natália: E se tu estivesses na situação daquele menino (do cartoon) o 
que é que fazias? 
Pedro: …(silêncio) 
Natália: Não fazias nada? Ficavas à espera que ele te batesse? 
Pedro: Não. Fugia para casa.  
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Natália: Porquê? 
Pedro: Porque ele queria me bater. 
Natália: E fugias para esta casa ou para a outra? 
Pedro: Para a outra. 
Natália: Porquê? 
Pedro: … 
Natália: Lá sentias-te mais protegido? 
Pedro: … 
Natália: Quem é que te protegia? 
Pedro: A minha mãe. 
Natália: E se a pessoa que lhes bate está em casa? 
Pedro: Escondem-se. 
Natália: Onde? 
Pedro: … 
Natália: Qual é o teu esconderijo? 
Pedro: Ao pé da outra casa. 
Natália: Que outra casa? 
Pedro: Da vizinha.”  

(Pedro, 9: CR) 

 

 As possibilidades plurais de se encontrarem espaços de protecção são 

configuradas por diferentes subjectividades, de um modo estritamente 

relacionado com as condições que conferem identidade aos quotidianos destas 

crianças.  

A referência ao contexto casa como espaço de protecção, no caso das 

crianças do Colégio dos Rouxinóis, apesar de ele ter sido essencialmente um 

espaço de risco e desprotecção, sustenta a salvaguarda de redutos emocionais 

destas crianças que, são, afinal espaços simbólicos de protecção emocional e 

de referência em termos de identidade social. Este poderá ser um mecanismo 

de defesa destas crianças, no sentido de manterem contacto com as redes 

sociais e familiares de referência. O espaço-protecção do centro de 

acolhimento é, por outro lado, um espaço material, onde a criança encontra 

resposta à satisfação dos seus direitos de provisão e protecção. Normalmente 

o espaço da casa de família é o espaço de protecção ideal, aquele onde é 

possível a satisfação das necessidades emocionais e físicas. No entanto, para 

as crianças do Colégio dos Rouxinóis este é mais um desafio para a 

organização da sua identidade social, uma vez que é extremamente difícil 

conseguir obter estes dois tipos de resposta em simultâneo, sendo portanto 

também complexa a identificação de um efectivo espaço de protecção. 
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3.4. A participação na protecção: entre a denúncia, a intervenção, a 
impotência e a resignação. 

 
A ideia de participação das crianças na sua protecção recupera uma 

perspectiva pragmática acerca dos direitos da criança (Lowden, 2002)148, a 

qual tenta estabelecer um equilíbrio entre as perspectivas proteccionistas e 

liberais, entre a sobreprotecção e a emancipação, no sentido de considerar que 

será importante promover uma ideologia positiva que valorize a criança como 

sujeito de protecção e conhecimento, como competente para participar na sua 

protecção. 

Um efectivo investimento na consolidação desta imagem de infância activa na 

sua protecção será um mecanismo de excelência para a aferição de novas 

intervenções na área da protecção infantil, bem como para a construção de um 

novo conceito de infância e de cidadania. 

A partir dos discursos das crianças com quem falamos, foi possível construir 

imagens dicotómicas de infância. 

Comecemos com a imagem da infância com participação na sua 
protecção, a qual não é também isenta de alguma dissonância nas suas 

configurações.  

Esta imagem remete-nos para uma complexidade de interacções, emoções e 

acções, retratadas em três tempos – denúncia, intervenção, impotência e 

resignação – e vem reafirmar a ideia de Paulo Freire relativamente à libertação 

dos oprimidos: “Enquanto a violência dos opressores faz dos homens proibidos 

de ser, a resposta destes à violência daqueles se encontra infundida do anseio 

de busca do direito de ser” (1972: 43). Esta afirmação remete-nos para a 

indispensabilidade de considerar a voz das crianças em situação de risco, 

enquanto homens proibidos de ser, nos processos de reconstrução das suas 

identidades pessoais e sociais, de forma a alcançarem o anseio de busca do 

seu direito de ser crianças.  

                                                 
148 Esta perspectiva foi já desenvolvida no Capítulo 1, quando fizemos referência às tensões 
no exercício dos direitos da criança. 
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Uma das dimensões desta participação é a denúncia, que se apresenta como 

a estratégia com mais visibilidade nos discursos das crianças com quem 

conversamos, principalmente nos discursos das crianças da Escola Pública. 

Nestes discursos é possível identificar alguns elementos que configuram uma 

ordem social das crianças que se emancipa relativamente à tradicional imagem 

da família protectora, considerando a possibilidade de uma imagem alternativa 

de família agressora da qual há possibilidade de escapar: 

 

“Raquel: Têm o direito de reclamar. 
Natália: E como é que podem fazer isso? 
Raquel: Vão à polícia e dizem todas a verdade, se os polícias não 
acreditarem leva-os a casa.”  

(Raquel, 9: EP) 

 

 “Acho que se são maltratadas devem dizer isso às pessoas, à 
professora, devem participar. Não é ter vergonha porque são os pais e 
depois “ai que o meu pai vai ser processado ou vai ser preso”, não deve 
ter vergonha disso, porque se faz aquilo é porque não merece o título de 
pai.”  

(Mariana, 10: EP) 

 

 “Não ia estar a ser violada todos os dias. Se fossem os meus pais ia 
com outros da família fazer queixa, se fossem outros ia com o meu pai 
ou com a minha mãe.”  

(Margarida, 10: EP) 

 

“Os meus pais? São meus pais, mas eu também sou filho deles...eles 
batem-me, sabem que estão a bater no filho, denuncio e também sei 
que estou a denunciar os pais...só nesse caso...”  

(Nuno, 9: EP) 

 

“André: Têm direito a reclamar! 
Natália: É? E como é que eles podem fazer? 
André: Fazendo queixa. 
Natália: E onde é que vão fazer queixa? 
André: Aos maiores! 
Natália: Aos maiores? Por exemplo a quem? 
André: À mãe! 
Natália: Tu ias queixar-te à tua mãe? É? E depois a tua mãe o que é que 
fazia? 
André: A minha mãe fazia queixa. 
Natália: Fazia queixa onde? 
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André: No tribunal.” 

 (André, 11: EP) 

 

 “Têm mais que direito de reclamar, têm todo o direito de reclamar, 
aos polícias, aos encarregados de educação não porque são eles que 
lhes batem. Mas se for a algum familiar, sem ser o encarregado de 
educação eles também devem dizer. Mas às vezes os pais... se calhar 
alguns pais que deixam os filhos ficar com os tios e os tios maltratam, 
depois o filho faz queixa e o pai não... como são irmãos ele não...”  

(Rodrigo, 9: EP) 

 

“Sim, porque se ficarem assim calados ainda vão piorar a situação. 
Mesmo que sejam os pais também tem direito...se os pais estiverem a 
maltratar também têm todo o direito”  

(Marta, 9: EP) 

 

A outra dimensão é a intervenção, na qual estão implicadas outras 

interacções e outras subjectividades, que colocam as crianças que 

identificaram esta dimensão na qualidade de vítimas com participação na sua 

protecção. Quando a Mafalda (9: EP) faz referência ao episódio em que é 

vítima de exposição a cenas de carácter sexual exibicionista149 e refere 

também que: 

“Mafalda: Eu já tirei fotografias. 
Natália: E ele deixou? 
Mafalda: Ele não viu. 
Natália: E o que vais fazer com a fotografia? 
Mafalda: Estou à espera de revelar e depois vou fazer queixa, já 
disse à minha mãe.”  

 

está a ilustrar, de uma forma poderosa as possibilidades que a informação e o 

conhecimento a que tem acesso, que lhe conferem protagonismo para intervir 

na sua protecção, na organização e regulação do seu quotidiano, na 

consolidação da sua auto imagem de sujeita de direitos, com competência para 

agir na organização e protecção do seu quotidiano. 

Por sua vez, o testemunho do Afonso (9: CR), se nos remete para a ilustração 

de mais um caso de protagonismo na protecção, tem, no entanto, contornos 

diferentes dos da situação anterior. De uma situação de violência familiar, de 

                                                 
149 Salvaguardada a sua punição através do artº 172, nº3 do Código Penal. 
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que o Afonso é testemunha, fica o relato impressionante, pela forma como o 

Afonso recompõe todos os procedimentos a que recorria para ultrapassar 

situações de risco, nas quais funciona como sujeito protector, não somente de 

si, mas também da sua família, o que tem subjacente uma alteridade distinta 

da anterior, como o protector do outro: 

“Afonso: Batia e eu chamava outra vez a polícia. 
Natália: E eras tu que chamavas a polícia? 
Afonso: Era. 
Natália: Como é que fazias? 
Afonso: Quando era um bocado pequeno era pelo telefone. 
Natália: Telefonavas mesmo? 
Afonso: Sim  
Natália: Sabes o número da polícia? 
Afonso: Sei. É o 112. 
Natália: E quando ligavas o que dizias? 
Afonso: O meu pai anda a bater. 
Natália: E depois como é que sabiam onde é a tua casa? 
Afonso: Digo o número. 
Natália: Fizeste isso muitas vezes? 
Afonso: Depois ele parou de bater. 
Natália: Porquê? 
Afonso: Porque tinha medo da polícia.”  

(Afonso, 9: CR) 

 

Uma outra imagem de intervenção na protecção relativamente a si e aos outros 

elementos mais próximos da família é, mais uma vez, ilustrada com o 

testemunho de uma outra criança do Colégio dos Rouxinóis.  

 

“Estive a conversar com o Manuel. A conversa com ele foi muito 
interessante, porque como ele próprio reconhece gosta muito de 
conversar “...a Maria (educadora) até diz que eu sou chato porque nunca 
me calo”, no entanto, por outro lado também foi penoso perceber que 
uma criança de 10 anos sente já um peso tão grande da vida. 
Recorrentemente, o Manuel dizia-me que nem sequer dormia bem a 
pensar na confusão que era a vida dele; que não percebia muito bem o 
que estava a acontecer e que tinha que ajudar a mãe. Quando dizia 
estas coisas passava a mão pela testa dando longos suspiros de 
desalento.” 

 (Nota de campo nº8, Colégio dos Rouxinóis, Março de 2003) 

 

Das impressões recolhidas neste encontro com o Manuel (10: CR) 

recuperamos uma outra representação da participação na protecção – a 
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impotência –, revista através do dilema que se estabelece entre a 

necessidade de participar e a incapacidade de a exercer. Isto é, o Manuel 

assume-se como elemento de protecção da sua família, ao ponto de a 

desorganização familiar lhe provocar angústia e ansiedade, sentimentos que se 

agravam à medida que esta criança se confronta com a sua própria impotência 

para fazer uma intervenção que acabe com a referida desorganização familiar. 

Esta imagem adultizada de infância que encontramos no testemunho do 

Manuel, as suas representações acerca das possibilidades e limitações da 

participação na protecção, remetem-nos novamente para a ideia defendida por 

Freire (1972) e para o anseio com que esta criança procura participar na 

protecção, o que concorre de sobremaneira para a edificação do seu percurso 

de reivindicação do direito de ser. Afinal, na categoria social da infância 

residem sentimentos de opressão, que apesar de específicos, se assemelham 

também aos percursos de opressão na ordem social adulta. 

Ou talvez não… 

E, mais uma vez, o poderoso atributo da diversidade que compõe a categoria 

social da infância, se afirma através dos discursos das crianças que 

consideram que a sua protecção é uma questão na qual não têm qualquer 

protagonismo, destacando-se aqui a marca da resignação: 

 

“Natália: O que é que tu farias se estivesses no lugar daquele menino? 
Como é que te sentirias? 
Beatriz: Sentia-me mal. 
Natália: Ias fazer alguma coisa para ficares melhor? 
Beatriz: Não sei.”  

(Beatriz, 10:EP) 

 

“Natália: E tu achas que as crianças têm o direito de reclamar quando os 
pais batem ou não?  
Tiago: Reclamava e depois se me mandassem calar tinha de me calar” 

 (Tiago, 10:EP) 
 

“Ana Rosa: Não. 
Natália: Porquê? 
Ana Rosa: Porque não se pode. 
Natália: Não se pode? 
Ana Rosa: Porque os pais são mais grandes que nós. 
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Natália: E?.... 
Ana Rosa: E são maiores. 
Natália: E?... 
Ana Rosa: Ei! Mais nada. 
Natália: São maiores e depois? 
Ana Rosa: Eles têm mais anos que nós e nós temos que respeitar os 
outros. 
Natália: Mesmo quando nos batem? Não podes reclamar? 
Ana Rosa: Não.”  

(Ana Rosa, 8:CR)  
 

“Natália: Achas que quando os adultos batem nos meninos os meninos 
têm direito de reclamar ou não? 
Afonso: Não. 
Natália: Porquê? 
Afonso: Se querem bater… “ 

(Afonso, 9:CR) 

 

A ausência de acção na protecção, a resignação, aparece-nos nos discursos 

destas três crianças, de ambos os contextos, sob a forma de submissão à 

autoridade e ao poder dos adultos. Estes são o símbolo indiscutível da 

autoridade a que a criança se submete, que nos remete para uma imagem de 

infância submissa, perfeitamente permeável à autoridade e poder do adulto, à 

acatação dos seus abusos, legitimadores e indiscutíveis. 

Ficamos pois com imagens de infância perfeitamente contraditórias, 

relativamente às possibilidades de participação na sua protecção, que nos 

alertam também para a consideração da diversidade nos processos de 

intervenção social, de forma a salvaguardar a alteridade de cada uma das 

crianças implicadas nos mesmos. 
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Síntese 

 

O direito à protecção, que se destaca através das vozes destas crianças, oscila 

numa acentuada diversidade, localizada em termos de contexto, e reveladora 

de uma imensa marca de dissemelhança na visibilidade deste direito nos seus 

quotidianos. 

A metáfora com que identificamos este capítulo – o colo e o lobo – ajudam-nos 

a sintetizar esta diversidade e a organizá-la em termos de contexto. 

Localizamos o colo com as crianças da Escola Pública, expresso através da 

consideração das figuras maltratantes como figuras afastadas dos seus 

quotidianos, dos maus-tratos enquanto realidade alheia ou ainda na 

identificação das figuras e espaços de protecção que mais não são do que 

aqueles onde e com quem estas crianças vivem.  

Por outro lado, o lobo parece-nos ser a metáfora ideal para enquadrar a 

interpretação que as crianças do Colégio dos Rouxinóis fazem do seu direito à 

protecção, se considerarmos os efeitos que este lobo provoca, nomeadamente 

sentimentos de medo, perigo e insegurança, para além de considerarmos que, 

muitas vezes, nos discursos das crianças do Colégio dos Rouxinóis a realidade 

se mistura com o simbólico, num jogo onde é difícil o trabalho de desocultação 

dos significados das acções e emoções das crianças.  

Esta competência das crianças é um dos elementos que melhor ajuda a definir 

as culturas infantis e a distingui-las das culturas adultas. De acordo com 

Sarmento o jogo simbólico ou nas suas palavras a fantasia do real “ (…) está 

na base da constituição da especificidade dos mundos da criança e é um 

elemento central da capacidade de resistência que as crianças possuem face 

às situações mais dolorosas ou ignominiosas da existência (…) ” É por isso 

que fazer de conta é processual, permite continuar o jogo da vida em 

condições aceitáveis para a criança “ (2004: 26, 27). 

Esta tarefa de transposição e recriação que as crianças fazem na interpretação 

da realidade social surgiu quando nos confrontamos com a criação de famílias 

simbólicas. Estas famílias simbólicas funcionam como substitutas das famílias 

biológicas com quem as crianças não podem contar no seu dia-a-dia e são a 
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expressão fantástica das competências de organização social e emocional que 

as crianças possuem para enfrentarem as adversidades. 

Surgiu, também, quando somos confrontados com histórias que as crianças 

nos contam, recheadas de violência, onde estas assumem atitudes dramáticas, 

nomeadamente o assassínio de outros indivíduos, que exigem do investigador 

um trabalho de interpretação do significado, que nem sempre é fácil ou linear; 

ou então ainda, quando ouvimos narrativas que estas crianças constroem com 

personagens a quem atribuem outra identidade, mas onde afinal o enredo é 

literalmente transposto da sua realidade pessoal para a ficção da narrativa. 

Para além desta dimensão, o lobo das crianças do Colégio dos Rouxinóis 

encontra-se quando elas atribuem rostos aos maltratantes, em cenários onde 

elas mesmas se assumem enquanto elementos protectores dos elementos 

mais fracos da situação, apesar de no fundo serem também elas mesmas 

agredidas, ainda que por vezes, esta agressão assuma uma dimensão 

emocional e não física. Ou então, ainda, quando nos confrontamos com os 

silêncios, que surgem da parte das crianças para expressar ou enfrentar as 

complexas situações de desprotecção que já experimentaram no seu percurso 

de vida, mas que também surgem da parte dos adultos, responsáveis pela sua 

protecção, quando é possível desvendar através das vozes das crianças, 

estratégias de silenciamento utilizadas para garantir a dominação paternalista. 

Entre o colo e o lobo são, então, imensas as diferenças encontradas nos 

discursos que as crianças constroem acerca do direito à protecção.  

Elas encontram-se nas estratégias de protecção que estas crianças 

desenvolvem face ao maltrato, que se identificam para as primeiras (colo) com 

a família e para as segundas (lobo) com os pares e com a criação das famílias 

simbólicas; também na atitude perante o maltrato onde é nítida uma atitude 

esclarecida e informada das primeiras, ao que se contrapõe uma atitude de 

silenciamento das segundas.  

Encontram-se, também, nas narrativas que são construídas à volta deste 

direito, mais concretamente relacionadas com a sua ausência. No caso das 

crianças da Escola Pública, estas narrativas são feitas no indefinido, em 

contextos onde as personagens, as vítimas, são vítimas alheias, terceiros 
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afastados dos seus quotidianos; mas, no caso das crianças do Colégio dos 

Rouxinóis, são narrativas vividas na primeira pessoas, relatos que ocorrendo, 

muitas vezes, entre o real e o imaginário, exprimem a angústia e o dramatismo 

dos seus quotidianos. 

Finalmente, para fazer referência à participação das crianças na sua protecção, 

podemos afirmar que das quatro possibilidades que as crianças identificaram – 

denúncia, intervenção, impotência e resignação – não se pode salientar grande 

homogeneidade em termos de contexto. Se é verdade que no caso da 

denúncia, somente encontramos testemunhos de crianças da Escola Pública, e 

no caso da impotência, só encontramos registos das crianças do Colégio dos 

Rouxinóis, já no que diz respeito à intervenção e à resignação podemos 

encontrar testemunhos dos dois grupos de crianças.  

No entanto, o que é mais uma vez significativo, e recuperando a metáfora do 

colo e do lobo, é que quando se encontram distinções entre as crianças dos 

dois contextos, estas remetem-nos para dimensões com uma carga emocional 

distinta, relacionada com o abrigo e o refúgio, com a possibilidade de encontrar 

sempre uma resposta de protecção no caso das crianças da Escola Pública, e 

com o perigo e o desamparo no caso das crianças do Colégio dos Rouxinóis.  
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CAPÍTULO 5.  

INFÂNCIA, FAMÍLIA E DIREITOS 

“É um menino ter uma casa...é assim os passarinhos fazem uma casa...um 
ninho para eles não se molharem.” 

 (João, 10: CR) 
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I – A construção de um espaço teórico acerca das crianças como sujeitos 
activos na família 

 

 

A sociedade contemporânea, especialmente nos países centrais, constituiu um 

tempo de visibilidade social de múltiplos riscos para a infância e assume-se 

também como um tempo em que o valor simbólico que as crianças encerram é 

incomensurável.   

Falar de famílias sem falar de crianças continua a ser, na complexidade da 

realidade social da segunda modernidade, uma tarefa mutilada. Apesar da 

diversidade de agrupamentos familiares que conferem múltiplas identidades 

aos contextos familiares, há um elemento que continua a reivindicar, ou para o 

qual se reivindica, um espaço cada vez maior: as crianças.  

A conquista de um espaço social para as crianças é, de acordo com Ariés 

(1986), um lento processo de construção social ao longo da história. De acordo 

com o mesmo autor o reconhecimento de um sentimento de infância vai 

surgindo à medida que as condições sociais deste grupo vão melhorando. A 

centralidade que as crianças passam a ocupar na família contemporânea 

culmina com a imagem da criança-rei, à volta da qual quer a família, quer a 

sociedade se organizam. Esta passagem da criança da periferia social e 

familiar para a centralidade é acompanhada por mudanças significativas nos 

próprios conceitos de família e de criança. Mas, ainda de acordo com Ariés, na 

segunda metade do século XX os sentimentos de centralidade relativamente à 

criança começaram a sofrer algumas alterações, passando-se de uma situação 

de “reinado absoluto” para uma outra em que “existe o risco de que, na 

sociedade de amanhã, o posto da criança não seja aquele que ocupava no 

século XIX: é possível que se destrone o rei e que a criança não continue a 

concentrar nela, como se verificou durante um século ou dois, todo o amor e 

toda a esperança do mundo” (1986: 16-17). 

De Singly, comentando esta tese da “criança-rei”, considera que a mesma 

resulta das implicações e transformações que as mudanças estruturais da 

sociedade contemporânea acarretaram para o mundo infantil. O autor 
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considera que a mudança de estatuto da criança não significa nem um domínio 

da parte dos mais novos, nem uma confusão dos papéis na família, concluindo 

que “...a criança mudou de estatuto, mudou de identidade: não porque os 

adultos prestem vassalagem à criança-rei, mas porque todos os indivíduos 

pequenos ou grandes foram consagrados 'reis' numa sociedade individualista” 

(2004: 21).   

A criança contemporânea não é rei num reino onde os pais, os irmãos ou os 

amigos sejam os vassalos, mas sim um indivíduo com direito de participar, em 

igualdade de circunstâncias, na construção da realidade social onde vive. Esta 

conquista de um espaço não autocrático mas participativo, de cidadania, está 

estritamente ligado, de acordo com De Singly, ao papel da família 

contemporânea, que é mais democrática que qualquer outra, uma vez que as 

duas personagens dominadas nas gerações precedentes – mulheres e 

crianças – acederam aos direitos. As relações contemporâneas entre pais e 

crianças implicam, assim, a assumpção de novos papéis relacionados, não 

com o exercício da autoridade clássica por parte dos pais, mas sobretudo com 

o reconhecimento das competências das crianças na interpretação da 

realidade social e, ainda, da identidade pessoal e social da criança, dos seus 

direitos e também dos obstáculos com que se confronta, para que possam 

emergir espaços de participação infantil. 

A mesma ideia é apoiada por Bois-Reymond (2001) que refere a existência de 

mudanças nas práticas educativas das famílias, práticas essas que implicaram 

o abandono das que enfatizavam essencialmente os deveres e os valores 

tradicionais e a valorização das que enfatizam os valores individuais. Estas 

mudanças devem ser compreendidas no âmbito alargado das mudanças 

estruturais, mas devem também ser tematizadas no âmbito das mudanças que 

ocorreram nas dinâmicas familiares e nos cuidados prestados às crianças. De 

acordo com a autora acima referida, elas podem ser explicadas através de 

alterações nas relações entre gerações e entre género. Nas últimas décadas 

essas mudanças caracterizaram-se, nas sociedades ocidentais, por um maior 

equilíbrio de poder entre géneros, que tende a favor das mulheres, e num 

maior equilíbrio de poder entre gerações, que tende a favor da geração mais 

nova.  
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Gavarini (1998) defende que os anos 80 e 90 representaram mudanças 

significativas na forma como a família foi tematizada enquanto objecto de 

investigação. Tornou-se indispensável incluir novas realidades sociais, que 

atribuíam à experiência familiar múltiplas faces, de entre as quais destacamos 

o divórcio, a guarda das crianças, as uniões de facto, a monoparentalidade, a 

reconstituição familiar e outras. 

A este propósito, De Singly (2004) refere que não se verificou um 

desaparecimento da família, mas sim o desaparecimento de um certo tipo de 

família, onde a autocracia era o indicador dominante. Gavarini (1998) defende 

ainda que neste processo se destacam as crianças na sua dimensão de 

sujeitos activos e com direitos.  

Associada à emergência da ideia da criança como sujeito de direitos, está 

também a redefinição de alguns conceitos clássicos, nomeadamente, o de 

socialização, o qual vem acentuar a acção, a participação e a influência infantis 

na realidade social familiar e também na realidade social mais alargada. 

Assumindo que a família é o contexto social onde a criança nasce, cresce e 

onde inicia a construção da sua identidade pessoal e social, a Sociologia da 

Infância, propõe-se tematizar de que “...forma poderemos conceber as 

estratégias e acções das crianças no domínio familiar, de forma a recolocar as 

crianças enquanto sujeitos activos no âmbito familiar” (James e Prout, 1997: 

42). 

A consideração de imagens renovadas das crianças enquanto activas e 

implicadas na realidade social abriu novas possibilidades para as olhar 

enquanto membros da família. Uma vez encaradas como objectos de 

investigação por direito próprio, pode-se considerar o contributo da sua voz 

para compreender as dinâmicas familiares que sempre ficaram ocultas no 

silêncio e na ausência a que foram condenadas as crianças na investigação 

social tradicional. 

A este propósito, De Singly (2004) refere que é indesmentível a mudança de 

estatuto da criança, o que, na sua opinião, não significa nem uma dominação 

da parte das crianças sobre os adultos, nem tão pouco uma confusão de 

papéis na família: significa, afinal, a emergência de uma nova imagem de 
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família, mais democrática, onde as personagens que classicamente foram 

consideradas como personagens dominadas e com direitos limitados – o grupo 

social das mulheres e o grupo social das crianças – têm agora a possibilidade 

de aceder ao exercício dos seus direitos. 

Mas essa mudança também se verifica na qualidade de cuidados prestados às 

crianças e na consciencialização acerca das suas necessidades de provisão e 

protecção, na salvaguarda das suas respostas básicas.  

O discurso científico acerca da família e das crianças não pode reduzir esta 

realidade social à imagem da família protectora e cuidadora das suas crianças 

porque a realidade social tem espelhado, desde sempre, práticas de 

parentalidade diversas. Para além dos indicadores culturais, também os 

económicos e os sociais introduzem marcas bastante heterogéneas na forma 

como as crianças experienciam o seu percurso de vida na infância. 

Gavarini (1998) refere, a propósito, que a visibilidade do fenómeno dos maus-

tratos a crianças nos fez confrontar com uma imagem de família distinta 

daquela que era alvo de reflexões através das teorias sociológicas 

funcionalistas, a qual era essencialmente considerada enquanto família 

conjugal e nuclear.  

Deparamo-nos, então, com uma dimensão contraditória de família que é, ao 

mesmo tempo, conhecida e estranhamente inquietante. Da dita família 

’normal’, com uma vida privada normal, partilhada por pais, avós, crianças, 

irmãos, destaca-se uma outra imagem, mais sórdida, caracterizada por 

desafeições, carências distintas, abusos e negligências que parecem, afinal, 

ser imagens de não-família, uma vez que apesar de partilharem ligações 

biológicas, não partilham qualquer ligação emocional. Esta (não)família não 

permite à criança vê-la como núcleo de identidade, de protecção ou de partilha 

de valores ou projectos. 

A. N. Almeida e I. André recentram o papel da criança na interpretação da 

realidade familiar e social em que vive, ao defenderem a necessidade de 

ultrapassar a ideia tradicional de que as crianças constituem “...uma espécie de 

público passivo, dados adquiridos de dinâmicas e interacções familiares que 

lhe são externas, onde os adultos (e muito especialmente o casal), 
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desempenhando um papel de primeira grandeza, são aqueles que realmente 

constroem a família” (2003: 7). Outras investigações (Mayall, 2001; Jensen e 

Nckee, 2003) têm vindo a desenvolver o trabalho de valorização da voz das 

crianças para a caracterização das experiências familiares e sociais. Mayall 

(2001) defende, entre outros aspectos, que em geral as crianças aceitam o seu 

estatuto minoritário de indivíduos que sabem menos que os adultos e devem 

aprender com eles, sendo a escola considerada um espaço importante de 

aprendizagem, um espaço onde se desenvolvem competências para futuras 

profissões e a família como um espaço onde se aprende a moralidade.  

Acrescenta ainda que nas relações familiares é actualmente relevante o 

conceito de renegociação de contratos entre pais e filhos: as crianças 

procuram maior autonomia através da recolocação dos limites, do desafio às 

afirmações dos pais, da medição do controlo. As crianças reconhecem o poder 

dos adultos nas relações que se estabelecem entre ambos; têm, no entanto, 

distintas formas de o interpretar. Assim, podem encontrar-se desde atitudes de 

aceitação sem qualquer questionamento, a acções de negociação e ainda a 

reacções de resistência ou mesmo de ressentimento. A autora refere que a 

obediência e a aceitação são, porém, bastante mais comuns do que a 

resistência e a rejeição. 

Almeida e André defendem que a visibilidade estatística deste grupo social “...é 

uma condição básica para o reforço e consistência das perspectivas teóricas e 

metodológicas inovadoras sobre a infância”.  Salvaguardam que “....não basta 

a idade para dela se deduzirem retratos da infância ou das infâncias em 

Portugal; mas a idade constituirá, certamente, uma boa pista para aproximar e 

enquadrar essas condições.” (2003: 7) e propõem-se encarar as crianças como 

o centro de gravidade da análise da situação da família no Censos de 2001 em 

Portugal. Este desvelar estatístico poderá ajudar a ultrapassar os enfoques na 

infância enquanto grupo social diluído no grupo social da família, ajudar a 

ultrapassar a sua invisibilidade e afonia.  
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Quadro 21 

Distribuição das crianças por tipo de famílias em Portugal (%), 2001, por 
grupo etário 

 

  
Total 

 
0-2 
Anos 

 
3-5 
Anos 
 

 
6-9 
Anos 

 
10-14 
Anos 

Família sem núcleo 0,20 0,11 0,13 0,17 0,32 

Casal sem outras pessoas 69,92 68,69 69,91 69,35 68,95 
Casal com outras pessoas 6,81 5,38 6,25 7,01 7,77 

Casal de facto sem outras pessoas 6,87 9,38 7,49 6,58 5,61 

Casal de facto com outras pessoas 0,97 1,18 1,00 0,91 0,86 

Monoparental paterna 0,73 0,32 0,51 0,71 1,09 

Monoparental materna 6,87 4,01 5,75 7,20 8,88 

Avós/avôs 0,77 0,27 0,56 0,88 1,09 

Família com 2 núcleos 6,78 9,71 7,66 6,18 5,08 

Família com 3 núcleos 0,58 0,95 0,72 0,51 0,35 

Adaptado de Almeida e André, 2003 

 

As crianças continuam em Portugal, de acordo com o censos de 2001, a viver 

na sua grande maioria (69,92%) em agrupamentos clássicos compostos pelas 

crianças e pelos seus pais. No entanto, como pode comprovar-se através da 

análise do quadro anterior, são múltiplas as faces dos agrupamentos familiares 

em Portugal. Com efeito, as crianças portuguesas, na segunda modernidade, 

assitem à emergência e visibilidade crescente de múltiplas formas de viver e 

entender a parentalidade, as quais conferem marcas identitárias diversas, 

relativas quer à própria construção da identidade pessoal e social destas 

crianças, quer às projecções que inevitavelmente elas terão nas futuras 

relações de parentalidade que provavelmente irão estabelecer. 

 

Podemos então afirmar que o contexto português acompanha a pluralização 

de estilos de vida característicos das sociedades contemporâneas.  
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Para além das relações de filiação, que apesar de diversas, persiste o número 

de crianças que, por motivos diversos, não podem integrar-se em nenhum dos 

agrupamentos familiares, encontrando-se por isso mesmo em famílias 

institucionais150.  

Quadro 22 

Crianças em famílias institucionais em Portugal, 2001, por grupo etário 
(%) 

 

 
0-2 Anos 

 
3-5 Anos 

 
6-9 Anos 

 
10-14 Anos

 
Total 

 

1,67 

 

2,17 

 

4,07 

 

7,23 

 

4,34 

 

Adaptado de Almeida e André, 2003 

 

Regista-se aqui a diversidade de enquadramento dos quotidianos de vida das 

crianças portuguesas que, a partir dos dados agora apresentados, nos remete 

para distintas ordens da infância, onde o indicador família assume múltiplas e 

complexas faces. Desta forma as crianças começam, também, a ser 

caracterizadas de uma forma autónoma, adquirindo visibilidade enquanto 

categoria de análise, aspecto fundamental para a desconstrução da ideia de 

que a análise das condições de vida das crianças decorre unicamente das 

condições de vida da sua família.  

 

 

 

                                                 
150 De acordo com o INE, Famílias Institucionais são “Conjunto de pessoas residentes num 
alojamento colectivo que, independentemente da relação de parentesco entre si, observam 
uma disciplina comum, são beneficiários dos objectivos de uma instituição e são governados 
por uma entidade interior ou exterior ao grupo (ex: conventos e quartéis)” http://alea-
estp.ine.pt/Html/glossar/html/glossar.html 
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II – As complexidades do exercício do direito à família, através da voz 
das crianças. 

 

O direito à família é um dos direitos de provisão mais consensuais e dos que 

têm uma história mais longa no percurso de construção de direitos para as 

crianças.151 Decorrente da sua inerente vulnerabilidade (Landsdown, 1994), 

que é inquestionável e remete para os adultos cuidadores responsabilidades 

no sentido de proverem as necessidades básicas da criança, o direito à família 

continua a ser um direito central, aspecto que também é salientado pelas 

crianças que participaram nesta investigação, uma vez que foi um dos direitos 

mais escolhido por elas: 88% das crianças da Escola Pública e 88,2% das 

crianças do Colégio dos Rouxinóis. 

A questão que aqui se coloca é a de saber das possibilidades de 

concretização deste direito na vida das crianças, considerando a complexidade 

crescente que caracteriza a segunda modernidade. Há novas formas de viver 

e pensar a família e de viver e pensar de cada um dos seus membros, os 

quais são chamados a situarem-se na complexidade de relações e papéis que 

deles são esperados. O papel das crianças é, muitas vezes, ambíguo, 

oscilando entre a centralidade e a invisibilidade. Parece-nos que uma das 

marcas mais persistentes será, no entanto, a consideração das crianças como 

meros objectos passíveis de serem colocados neste ou naquele (re) arranjo 

familiar, de acordo com as decisões tomadas pelos adultos cuidadores.  

Recorremos agora à CDC para recuperar alguma da complexidade que 

envolve o exercício, por parte das crianças, do direito à família, o que, no 

entanto, não esgota as dificuldades que continuam a persistir na sua aplicação 

quotidiana. A CDC define, ao longo dos artigos que a compõem, várias faces 

que dão um contributo neste sentido e que a seguir exploramos de uma forma 

breve.  

Logo no preâmbulo da CDC, é referida a convicção “...de que a família, 

elemento natural e fundamental da sociedade e meio natural para o 

                                                 
151 Era já assegurado na Declaração de Genebra (1923) que “A criança deve ser auxiliada 
respeitando-se a integridade da família” (Princípio II) 
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crescimento e bem-estar de todos os seus membros, e em particular das 

crianças”. No artº 7 é salvaguardado o direito de a criança conhecer os seus 

pais e de ser educada por eles, o seu direito a não ser deles afastada, a 

menos que o seu interesse superior seja posto em causa, nomeadamente em 

situações de risco para a sua integridade física e moral (artº9). A CDC dispõe 

ainda que a criança tem direito a um nível de vida suficiente, dependente, em 

primeiro lugar, das respostas desenvolvidas pelos pais e, caso estes não 

tenham possibilidades ou disponibilidades, uma responsabilidade alargada aos 

Estados-Parte, no sentido de apoiarem a família na realização deste direito. 

Em casos que justifiquem uma intervenção superior para proteger as crianças 

de comportamentos de risco por parte dos pais, é salvaguardado o direito de a 

criança poder ter protecção alternativa, nomeadamente através da sua 

colocação noutros agrupamentos familiares (artº 20, 21). Está também 

contemplado na CDC o direito da criança à reunificação familiar (artº10), ou 

seja, a possibilidade de a criança se poder movimentar sem restrições de um 

Estado-Parte para outro, com a finalidade de se reunir com a sua família, e 

também os direitos da criança com estatuto de refugiada, no sentido de lhe ser 

assegurado, pelos órgãos competentes, a procura dos seus pais ou outros 

membros da sua família, de forma a promover a reunificação familiar (artº22). 

O direito à salvaguarda da intimidade, a protecção contra intromissões 

arbitrárias ou ilegais na vida privada e na da família (artº16), é também um 

outro direito que vem conferir uma dimensão mais alargada ao direito da 

criança à família. 

 

No âmbito da investigação que aqui se apresenta, o direito à família foi 

inicialmente apresentado às crianças como um dos direitos passíveis de serem 

debatidos com elas. Aquelas crianças que seleccionaram este direito (uma 

grande maioria - 88%) participaram então numa conversa acerca do direito à 

família, que tinha algumas questões orientadoras, nomeadamente:  

- O significado do direito a ter uma família; 

- Os seus direitos e deveres na família; 

- As suas funções/papéis no seio da família; 
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- A caracterização da figura da mãe e do pai; 

- As actividades que mais/menos gosta de fazer com a sua família; 

- As suas possibilidades de participação na organização do dia-a-dia do 

quotidiano familiar e do seu próprio quotidiano; 

 

Estas conversas foram mediadas através do recurso a fotografias de 

agrupamentos familiares, seleccionadas pela investigadora, e que pretendiam 

recuperar alguma da diversidade que caracteriza os agrupamentos familiares 

da sociedade actual152. Estas fotografias foram utilizadas de uma forma livre 

(seleccionadas pelas crianças), e também em tempos diversos (integradas 

pelas crianças de acordo com a sua opção na altura) nas conversas 

desenvolvidas com as crianças.  

 

Quadro 23 

Quadro analítico das escolhas das fotografias 
 

 Escola 
Pública 
(N= 21) 

Colégio dos 
Rouxinóis 

(n=15) 
F1 9 5 
F2 12 8 
F3 7 2 
F4 7 5 
F5 6 6 
F6 4 7 
F7 5 2 
F8 6 3 
F9 11 8 
F10 5 4 
F11 9 7 
F12 6 5 
F13 5 2 
F14 3 2 
F15 7 - 

 

                                                 
152 Ver Anexo 6. 
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Da análise do quadro podemos verificar alguma homogeneidade na escolha 

que as crianças fazem das fotografias acerca das quais se querem manifestar. 

A fotografia F2, que representa um episódio onde há duas personagens (pai e 

filha) em aparente harmonia cuidando de um pássaro, foi escolhida pelo maior 

número de crianças (12 crianças da Escola Pública e 8 crianças do Colégio 

dos Rouxinóis). A mesma homogeneidade se mantém relativamente às 

fotografias menos escolhidas – F7, F13, F14 e F15 –, havendo uma 

característica comum a todas excepto à F7: o facto de ilustrarem contextos 

familiares de aparente carência sócio-económica. 

Recuperaremos uma análise mais pormenorizada deste aspecto, quando, mais 

adiante, falarmos da caracterização que as crianças fazem da diversidade 

familiar, em função do estatuto sócio-económico. 

A construção e recolha de informação acerca do direito à família 

materializaram – se, assim, em vários suportes: conversas informais, 

desenhos, registos escritos colectivos, debates de pequeno e grande grupo e 

ainda notas de campo. Proceder-se-á, em seguida, a uma análise e 

interpretação dos discursos que as crianças produzem acerca do direito à 

família.  
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1. A importância da (s) família(s) 

 
A família tem sido alvo de múltiplas reflexões, nas mais variadas áreas do 

saber, nas quais se verifica uma profunda influência das leituras que decorrem 

dos enquadramentos psicológicos, mas também sociológicos clássicos, que a 

apresentam como contexto fundamental de socialização das crianças. Nesta 

perspectiva, as crianças dependem da família, quer para a satisfação das suas 

necessidades mais básicas, quer para a transmissão das normas e dos 

valores, que em cada época histórica e em cada contexto social e cultural, se 

considera serem os mais adequados para que a criança se integre na ordem 

social vigente.  

Privilegiamos neste enfoque uma inversão de olhares. Esta inversão regista-se, 

a dois níveis: num plano teórico, convocando as leituras da Sociologia da 

Infância acerca do referido processo de socialização, que nos permitem 

valorizar a voz e acção do sujeito-criança; e num plano empírico, momento em 

que se concretizam tais vozes e acções para, com as crianças, construirmos 

algum conhecimento acerca da importância que a família, afinal, assume para 

aqueles de quem tanto se tem falado e tão pouco se tem escutado. 

As vozes destas crianças parecem ser heterogéneas, variando em função do 

contexto de investigação e, no fundo, do percurso de vida de cada uma delas. 

Os discursos das crianças da Escola Pública remetem-nos para uma dimensão 

do direito à família como um princípio indiscutível que, por estar assegurado, 

se reivindica enquanto motor para a realização de todos os outros direitos. O 

mesmo não acontece com as crianças do Colégio dos Rouxinóis que, por não 

usufruírem desta possibilidade, e apesar de continuarem a valorizar a família, o 

fazem de uma forma mais limitada, como estratégia para satisfação das suas 

necessidades imediatas. 

Esta diferença faz-nos pensar na importância que as estruturas sociais e 

simbólicas assumem no exercício de direitos pelas crianças. É indesmentível 

que, independentemente do contexto, as crianças consideram a família como 

um núcleo onde vão resgatar marcas de identidade, concordando com James e 

Prout, quando defendem que "a família representa o contexto social no qual as 
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crianças descobrem as suas identidades enquanto crianças, enquanto 

indivíduos" (1997: 42).  

As crianças da Escola Pública consideram a família como o factor chave da 

sua existência: 

 

“Nuno:...que a família é muito importante e isso tudo...e que se nós não 
tivéssemos família não existíamos. A nossa mãe é que nos deu à luz, se 
ela não existisse nós também não... 
- E o nosso pai, e as nossas avós – sucederam-se interrogações de 
outras crianças. 
Nuno: Sim...só que foi da barriga da nossa mãe que nós nascemos. Se 
nós não tivéssemos os nossos pais não existíamos.”  

(Debate, EP) 

 

Consideram, também, que o direito à família é um princípio indiscutível, com 

visibilidade inquestionável nos seus quotidianos. Seguras disso mesmo, 

apontam-no como um valor para o exercício de todos os outros: 

 

 “Mafalda: Para mim o direito mais importante é o direito à família, porque 
a família, como disse há bocado a Mariana, a família é quase o que faz 
tudo, protege, se for uma boa família tem o direito...tem o dever de 
proteger; também tem o direito de mandar os filhos para uma boa 
escola, para se preocupar com a educação e... também...também dá 
direito ao filho numa conversa na família...para mim é o direito à 
participação. 
Maria: Não são só os professores que nos educam, os pais também têm 
que nos educar... 
Nuno: O papel mais importante é o dos pais; 
Mariana: Foi aquilo que eu disse... 
Mafalda: Até como disse a Mariana há bocado...os pais formam a raiz, 
formam tudo.... 
Mariana:...Porque da raiz nasce a árvore... 
Rodrigo: A família protege-nos, apoia-nos! 
Nuno: E a raíz, é a raíz... 
Rodrigo: Mas as famílias que dão apoio...por exemplo a minha família 
dá-me apoio e eu sinto-me bem. Depende das famílias, porque se por 
exemplo, se for uma família que não liga nada aos seus filhos para essa 
criança é como se não houvesse direito à protecção, se não houvesse 
participação ou educação...a família é que deve ensinar aos seus 
filhos a participar, a ser protegido, percebeste?” 

 (Debate, EP) 
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As crianças da Escola Pública, ao sustentaram esta ideia de relação entre os 

direitos, recuperam uma ideia fundamental no exercício desses direitos: a 

necessidade de os considerar de uma forma interdependente, numa relação e 

comprometimento indispensáveis, de forma a dar resposta às complexidades 

da realidade social e familiar.  

Os discursos das crianças do Colégio dos Rouxinóis remetem-nos para uma 

maior emergência do sentido utilitário da família, quer enquanto recurso de 

protecção quer enquanto mecanismo para satisfação de necessidades.  

Esta valorização pode ser encarada em termos de registo de identidade, 

registo que assume uma importância fulcral para crianças que, por motivos 

diversos, vêem comprometida esta possibilidade ao serem afastadas das suas 

famílias, como podemos verificar através da necessidade assinalada pelo 

Tomás de conhecer a sua família: 

 

“Natália: Achas que o direito à família é importante? 
Tomás: Porque as crianças têm de conhecer a sua própria família. 
Natália: E porque é que isso é importante? 
Tomás: Porque assim conhece-se a família e sabe-se quem é a 
madrinha, quem é o padrinho, o pai, a mãe, os irmãos, os tios, as 
tias, as avós e os avós.”  

(Tomás, 10: CR) 

 

Ela é também (re) valorizada num registo de protecção, ideia que poderá 

apresentar-se como contraditória num contexto em que estas crianças estão 

afastadas das suas famílias, exactamente pela ausência de cuidados 

familiares. Esta ausência torna mais significativa a importância que a família 

assume para esta criança: 

 

“Natália: Porque é que precisas da tua família? 
António: Acho que me sinto sozinho. Acho que tenho medo não sei 
de quê. 
Natália: Ficas com medo quando estás longe da tua família? 
António: Sim.” 

 (António, 10: CR) 
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A família é ainda valorizada enquanto recurso para satisfação de algumas 

necessidades que poderão não encontrar grandes respostas no contexto de 

acolhimento substituto da família:  

 

“José: A minha família já me deu muitas prendas. 
Natália: Que prendas? 
José: Tenho um jipe. 
Natália: Quem é que te deu? 
José: O meu tio Berto.” 

 (José, 9: CR)  

 
“Natália: Porque é que a tua família é importante para ti? 
Ana Rosa: Dão-me coisas, deram-me roupa e estas sapatilhas.”  

(Ana Rosa, 8: CR) 

 

“De tudo… de me dar coisas…play station, comida e essas coisas 
todas.” 

 (Filipe, 9: CR) 

 

Esta dimensão poderá ainda ser interpretada como uma estratégia de 

valorização da família por parte das crianças, no sentido de a tornarem mais 

visível e legitimarem a importância que a família continua a assumir para elas.  

 

Esta ideia de utilidade prática da família deve ser tida em conta nas estruturas 

de acolhimento que enquadram estas crianças em quotidianos de vida onde o 

contacto com a família é escasso ou inexistente e se assume como o 

mecanismo de satisfação de necessidades de individualização resultantes da 

massificação que as crianças experienciam no colégio.  

As crianças do Colégio dos Rouxinóis atribuem importância às famílias quando 

estas são por elas apresentadas como agentes de resposta às suas 

necessidades e valorizadas como elemento de referência nos seus quotidianos 

de vida.  
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2. Crianças e famílias: direitos e deveres 

 
Os discursos clássicos acerca dos direitos, que estabeleciam uma correlação 

exclusiva entre direitos e deveres, parecem não dar conta da complexidade de 

que se reveste a realidade social na segunda modernidade. De acordo com 

Parker (1992), é indispensável considerar enquadramentos que integrem 

reivindicações, liberdades, poderes e imunidades de uma forma integrada e 

correlacionada.   

Recolocando este debate no campo dos direitos das crianças, reconhecemos 

que a discussão acerca desses direitos não é consensual; sabemos também 

que um dos principais argumentos para que isso aconteça se baseia na 

suposta incapacidade de as crianças assumirem plenamente deveres e 

responsabilidades, o que, à partida, lhes confere um estatuto diferente do do 

cidadão adulto, detentor de direitos devido à ideia de uma racionalidade e 

responsabilidade próprias. Por isso mesmo se revela tão pertinente a 

discussão que não se limita a estabelecer uma relação rígida entre o exercício 

de direitos e consequentes deveres – de outra forma, estaríamos a promover 

campos de exclusão no exercício dos direitos das crianças – mas que, pelo 

contrário, implica a consideração da complexidade das relações de poder entre 

adultos e crianças, as possibilidades de espaços de diálogo e de confronto. 

Implica, afinal, a indispensabilidade de considerar espaços de equidade e 

abertura intergeracionais na construção e no exercício dos direitos humanos. 

Este aspecto assume ainda maior importância se relembrarmos que o discurso 

dos direitos das crianças, apesar de já encontrar espaço nalguns sectores da 

sociedade, continua, porém, noutros, a encontrar pólos de resistência que 

consideram que a apologia dos direitos das crianças mais não é do que um 

atentado aos direitos dos pais.153  

                                                 
153 Um exemplo desta corrente é uma obra recente da autora brasileira Tania Zagury (2004), 
designada de “Os direitos dos pais: construindo cidadãos em tempos de crise”, a qual se 
apresenta, de acordo com a sua autora, como uma necessária resposta a todas as 
publicações relacionadas com a educação na família, que têm enfatizado de forma bastante 
acentuada os deveres dos pais e os direitos dos filhos, remetendo os pais para campos 
periféricos que lhes retiram a centralidade e importância clássicas que, na opinião da autora, 
é necessário reassegurar e devolver aos pais.  
Este continua também a ser um dos argumentos que impedem que os EUA figurem como um 
dos dois países no mundo que não ratificaram ainda a CDC. 
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Uma questão surge com alguma pertinência: onde começam os direitos da 

criança e onde acabam os direitos dos pais?154  

Brennan e Noggle ajudam-nos a clarificar esta questão, quando defendem a 

tese de que os direitos dos pais são direitos no limiar, sendo que qualquer 

direito no limiar é passível de ser infringido quando entra em conflito com outro 

direito mais forte, “....uma aplicação deste aspecto aos direitos parentais revê-

se no julgamento de senso comum de que um pai tem o direito de fazer 

escolhas relacionadas com a criança, normalmente conduz a pontos em que o 

direito da criança a ser protegida é violado.” (1997): 9) 

Os mesmos autores consideram ainda que os pais têm direitos, mas esses 

direitos têm limites e podem ser infringidos, se for necessário, para preservar 

os direitos da criança ou para assegurar que as suas necessidades sejam 

satisfeitas. Se os pais falharem nas respostas às necessidades das crianças, 

então e mesmo que não tenham contribuído intencionalmente para lhes causar 

dano, os seus direitos parentais podem ser ultrapassados. 

Será então, afinal, verdade que, pelo facto de defendermos que as crianças 

sejam encaradas como sujeitos de direitos, estamos a construir uma sociedade 

desigual, onde a marca da exclusão atinge, agora, o grupo social dos adultos? 

Será que o movimento de defesa dos direitos da criança é, afinal, um 

movimento de emancipação deste grupo social e de diminuição dos direitos de 

outros grupos sociais, neste caso, os direitos dos seus pais? 

Chamamos ao debate as vozes das crianças e as representações que elas têm 

acerca dos seus direitos e também dos seus deveres em família. 

 

                                                                                                                                            
 
154 Não resistimos a incluir um exemplo, que, à data de redacção deste capítulo, foi 
encontrada num jornal diário, que na nossa opinião ilustra de uma forma avassaladora os 
débeis fios que tecem, em muitos contextos, as relações entre pais e crianças. Um extracto 
de uma notícia que aparece no JN de 10.12.04, que descreve o seguinte episódio:  
“PAIS EM PROTESTO CONTRA FALTA DE AJUDA DOS DOIS FILHOS 
Um casal norte-americano da Florida mudou-se para uma tenda no próprio quintal e iniciou 
uma greve às actividades domésticas em protesto pelo facto dos seus filhos não lhes 
prestarem qualquer ajuda. Barnard e o marido Harlan, dizem que os filhos nem sequer põem 
os pratos na máquina de lavar. Cansados de tentarem que os filhos sejam “socialmente 
conscientes”, o casal decidiu que estes terão que se desenvencilhar sozinhos. Para já, um 
dos filhos manifestou alguma abertura e disse que vai tentar melhorar.” 
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2.1.Os direitos das crianças na família  

 

Há um discurso consensual entre as crianças da Escola Pública, no sentido de 

reafirmarem que são detentores de direitos na família, encontrando-se nos 

seus discursos referências a qualquer uma das dimensões de direitos: 

provisão, protecção e participação, com especial incidência neste último grupo 

de direitos.  

Relativamente aos direitos básicos de provisão, grupo de direitos com menor 

expressão nos discursos destas crianças, é através do testemunho do Tomás 

que recuperamos esta dimensão: 

 
“... E a ter uma casa onde possamos viver e mais nada.”  

(Tomás, 9: EP) 

 

 
Os direitos de protecção são também identificados, já com maior expressão do 

que os do grupo anterior, identificando aspectos como o direito a não ser 

abandonado: 

 
“Tenho o direito a não ser abandonada, a minha família dar-me apoio, 
ajudar-me.  

(Maria, 9: EP) 

 

E ainda o direito a ser protegido: 

 

“Nós temos o direito de ser protegidos na nossa família. Acho que 
isto é mau de fazer, que a policia prendesse todos os que andam a fazer 
mal às crianças que acho que devia haver paz, não devia acontecer mais 
isto, que acho isto mal.”  

(Rita, 9: EP) 

 
 
“Porque temos direito a brincar com os nossos pais e a fazer coisas 
interessantes com os nossos pais e com a família e temos direito a ficar 
com os nossos pais.”  
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(Tomás, 9: EP) 

 

“Tenho direito a brincar, tenho direito a ver televisão”  

(Mafalda, 9: EP) 

 
“Tenho estes direitos. Tenho direito a ter uma família grande, a ter 
primos, a brincar com os elementos da minha família.”  

(Maria, 9: EP) 

 

 

“Tenho o direito, por exemplo, tenho direito ao carinho, à amizade, à 
felicidade, ao amor, e também quando estou com a minha família 
inteira, inteirinha mesmo sinto-me muito feliz porque sinto que toda 
a gente está na brincadeira e que gostam de estar uns com os 
outros.”  

(Carla, 9: EP) 

 

 

Os direitos de participação constituem o grupo de direitos que encontra maior 

expressão no grupo de crianças da Escola Pública, sendo persistente a 

afirmação de que na família as crianças têm o direito de falar, de dar as suas 

opiniões: 

 
“Na minha família, direitos...tenho direito de falar” 

(Mafalda, 9: EP) 

 

“Tenho muitos direitos. Tenho o direito de falar sempre que eu quero, 
tenho o direito de dar as minhas opiniões...”  

(Raquel, 9: EP) 

 

“...Que me deixem falar, para eu não ser uma mula calada.”  

(Nuno, 9: EP) 

 

“Quando a minha mãe diz que uma coisa que é não, eu tenho o direito 
de dizer que é sim, e quando soubermos já sabemos quem é que tinha 
razão.”  

(Tomás, 9: EP) 
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“Tenho o direito de conversar com eles, aprendermos todos, eu aprendo 
com eles e eles aprendem comigo.” 

 (Madalena, 9: EP) 

 

“Às vezes. Respeitam a minha opinião. Mas eu já pensei que quando 
eles não respeitassem um direito meu eu ia ao cartaz ver qual era e dizia 
“Mãe não estás a respeitar o meu direito x”.  

(Madalena, 9: EP) 

 

“Tenho o direito a falar quando eu quero.” 

 (Marta, 9: EP) 

 

 

Será, porventura, neste conjunto de reivindicações que os contestatários dos 

direitos da criança se sentem mais fragilizados, uma vez que o exercício dos 

direitos de participação é um desafio às relações hierárquicas de poder, que 

habitualmente os tranquilizam nas suas relações com as crianças. 

 

Os discursos das crianças do Colégio dos Rouxinóis não estão na mesma 

sintonia, uma vez que, para estas crianças, a família não é um inquestionável 

contexto de exercício de direitos, sendo apontada, por algumas delas, pelo 

contrário, como um contexto onde não são respeitados nem mesmo os seus 

direitos mais básicos de provisão: 

 
“Natália: Os teus direitos são respeitados na tua família ou não? 
Sérgio: Não. 
Natália: Quem é que não respeita os teus direitos? 
Sérgio: Gritam às vezes. 
Natália: Porquê? 
Sérgio: Comer um iogurte e eles não deixam.”155 

(Sérgio, 9: CR) 

                                                 
155 Para confirmar a importância que o Sérgio (9: CR) atribui à alimentação, que para ele se 
assume como um dos aspectos mais significativos da vida, segue-se o excerto de um outro 
momento da conversa: 

 “...Natália: Mas tu gostas mais de comer ou de conversar? 
Sérgio: De comer. 
Natália: Esta foto lembra-te alguma coisa da tua família? 
Sérgio: Não. 
Natália: Por que é que a escolheste então? 
Sérgio: Porque tinha comida.” 
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Ou então ainda porque a própria criança se assume como devedora de 

direitos, mas se penaliza por não lhe serem concedidos esses direitos:  

 

 “Natália: Achas que os teus direitos são respeitados? 
Filipe: Não!  
Natália: Porquê ? 
Filipe: Porque eu porto-me mal... depois há barulhos... 
Natália: Quem faz barulhos ? 
Filipe : Sou eu…dou coça à minha irmã...é bem feita! Ela pega...olha...à 
cabeçada, enfarda!”  

(Filipe, 9: CR) 

 

Acontece ainda haver confusão entre o exercício de direito e de deveres:  

 

“Natália: Tu achas que tens direitos na tua família ou não? 
João: Tenho. Fazer trabalhos.” 

(João, 10: CR)  

 

 

“Manuel: Se eles (pais) concordarem. 
Natália: E se não concordarem? 
Manuel: Paciência!” 

(Manuel, 9: CR) 

 

 

Quando reafirmam o contexto da família como um contexto de exercício de 

direitos, as crianças do Colégio dos Rouxinóis situam-nos no âmbito dos 

direitos básicos de provisão: 

 

“Tenho… a comer, a ir para a cama e um ver bocadinho televisão.”  

(Jaime, 9: CR) 

 

“Respeita, quando eu quero ir passear o meu tio leva-me a passear, 
quando eu quero uma roupa bem vestida eles dão-ma, a minha 
madrinha leva-me a passear, quando eu estou meio triste vêm-me 
visitar, algumas famílias não fazem isso!”  

(Tomás, 10: CR) 

 



 

 - 318 -

 

Mas então, afinal, qual a natureza das reivindicações das crianças quando se 

referem ao seu direito à família?  

Pelos seus discursos podemos afirmar que, para as crianças, a representação 

de ser um sujeito de direitos na família é, afinal, a procura de um contexto onde 

se sintam protegidas, onde se sintam confortáveis e onde se sintam, enfim, 

cidadãos e parceiros de um núcleo onde a sua voz tenha eco e efeitos na 

organização do quotidiano.  

 

 

2.2. Os deveres das crianças na família 
 

Todas as crianças, independentemente do contexto em que estão, consideram 

que têm deveres no exercício do seu direito à família. Estes deveres estão em 

estreita ligação com a figura materna, uma vez que é recorrente as crianças 

afirmarem que o seu dever é ajudar a mãe: 

 

“Mas não é deveres de escrever, pois não (risos)? Deveres como por 
exemplo, arrumar, ajudar, limpar, varrer...todos os dias tenho sempre 
que ajudar a minha mãe a arrumar a casa, senão a casa fica uma 
lixeira.” 

 (Sara, 10: EP) 

 

“Tenho o dever de fazer o que a minha mãe me manda. Às vezes 
tenho o dever de... a minha mãe manda-me fazer fichas e isso e eu não 
quero, mas ela obriga-me e eu tenho de fazer.” 

(Madalena, 9: EP) 

 

“Tenho de ajudar a minha mãe a lavar a loiça e às vezes ela pede-me 
para meter a roupa na máquina para ligar. “ 

 (Tomás, 9: EP) 

 

“Deveres? Tenho. Ajudar os meus pais quando estou livre...ajudo a 
minha mãe a pôr a mesa, limpar os pratos, mas costuma ser mais no 
verão porque agora no Inverno tenho actividades e tenho que fazer os 
deveres....”  

(Nuno, 9: EP) 
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Os deveres são também exercidos enquanto práticas de cuidados e protecção, 

relativamente aos irmãos mais novos: 

 

“...Ajudo a proteger a minha irmã.”  

(Nuno, 9: EP) 

 

“Vítor: Não desarrumar nada, acordar bem, acordar o meu irmão, 
dar-lhe de comer. 
Natália: Quantos anos tem o teu irmão? 
Vítor: 5 anos. Às vezes não consigo estudar porque tenho de tomar 
conta dele.” 

(Tomás, 10: CR) 

 

Revêem-se também em atitudes de aceitação e obediência relativamente 

aquilo que os pais lhes pedem: 

 

“Não contrariar os pais também, se eles nos mandam fazer coisas 
nós temos de fazer. “ 

(Rita, 9: EP) 

 

“Fazer o que os meus pais me mandam, deitar-me cedo, só ao fim de 
semana ou quando há festas é que posso deitar-me tarde. Também 
tenho obrigação de ajudar a minha mãe, de abrir sempre a minha 
cama.” 

 (Raquel, 9: EP) 

 

 

“Não contrariar os pais também, se eles nos mandam fazer coisas 
nós temos de fazer. “ 

(Rita, 9: EP) 

 

“Os meus deveres é fazer, se calhar, o que a minha mãe quer: quando 
ela me manda para a cama eu tenho de ir, quando me manda fazer 
alguma coisa, eu tenho de fazer, como ela manda-me tomar banho eu 
tenho de tomar banho, esses são os nossos deveres, fazer essas coisas 
todas”.  

(Margarida, 9: EP) 
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Revêem-se, ainda, na salvaguarda de normas e regras de conduta 

relativamente à família:  

 

“Tenho...respeitar a minha família.”  

(Jaime, 9: CR) 

 

 

“Carla: Sim! Dever de ser bem-educada! 
Natália: Como é esse dever? É complicado? 
Carla: Não! 
Natália: Não? Então? 
Carla: Até acho engraçado! Porque ser bem-educada não é falar assim 
aquelas asneiras, sabe? Eu gosto de ser assim simpática, gosto de ser 
amiga dos outros, ajudar os outros, principalmente quando eles têm 
dificuldades eu ajudo-os, naquilo que eu sei, não é? O que eu não sei 
não posso ajudar. Mas acho engraçado também um bocado porque 
todos dizem que assim vou longe, vou ter muitos amigos e que fico a ser 
uma rapariga excelente.” 

(Carla, 9: EP) 

 

 

“Sim. Dar carinho, amor, ajudar.” 
(João, 9: EP) 

 

“Também tenho deveres. Às vezes há pessoas que pensam que só têm 
direitos. Também temos deveres. O dever de não magoar ninguém, 
posso ter o direito de magoar, mas o dever é não magoar, nem irmãs, 
nem amigos, nem colegas, porque acho que tem o direito de não ser 
magoados e eu também não gosto de magoar as pessoas, não gosto de 
ver as pessoas sofrer. “ 

(Rita, 9: EP) 

 

 

Nos discursos destas crianças há algumas marcas do discurso clássico que 

associa o exercício dos direitos com o exercício dos deveres. Apesar de, na 

sua maioria, se considerarem como sujeitos de direitos na família, consideram, 

também, que este exercício passa pelo cumprimento de alguns deveres. 
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Estes deveres são encarados como legítimos pelas crianças, que os cumprem 

por vezes sem grande empenho, mas consideram que são indispensáveis 

enquanto moeda de troca para a obtenção de outras regalias: 

 

“Natália: O que é que achas desta coisa de ter deveres? 
Tomás: Acho bem. Porque se nós não ajudarmos ela pode dizer ”Ai, não 
ajudas também não faço!” e já não havia pratos lá em casa! ”   

(Tomás, 9: EP) 

 

“Raquel: Ter obrigações é ter deveres. 
Natália: Mas sentes-te bem a fazer isso, ou não? 
Raquel: Às vezes não me apetece, mas tem de ser. 
Natália: Por que é que tem de ser? 
Raquel: Porque nós temos direitos mas também temos obrigações e 
temos de cumprir as nossas obrigações para termos os direitos. Eu 
tenho o direito a brincar, mas se não fizer a obrigação, esse direito 
pode acabar nesse momento. 
Natália: Ora explica-me lá isso. 
Raquel: Por exemplo, tenho uma obrigação que é pôr a mesa, mas não 
ponho a mesa, talvez tenha de me levantar amanhã e pôr também que é 
para compensar o dia anterior.” 

 (Raquel, 9: EP) 

 

 

 “Natália: E como é que tu te sentes quando tens de fazer esses 
deveres? 
Margarida: Às vezes sinto-me mal porque há aqueles deveres que eu 
não gosto muito de fazer. Às vezes sinto-me mal quando estou a fazer 
alguma coisa que me está a divertir e a minha mãe “Vais tomar banho 
agora à noite porque amanhã de manhã não vais ter tempo” eu aí sinto-
me mal, estou a fazer uma coisa que me diverte e vou agora tomar 
banho. Às vezes fico chateada, mas às vezes até compreendo, porque 
se não tenho de me levantar às oito para tomar banho, vestir e tomar o 
pequeno-almoço para estar na escola às nove. Às vezes compreendo a 
minha mãe.” 

(Margarida, 9: EP) 

 

Os saberes que estas crianças nos trazem acerca das relações entre direitos e 

obrigações com as famílias vão de encontro ao que De Singly (2004) designa 

de “declínio da obediência numa sociedade de risco”, ou seja, são referências 

enquadradas em relações de negociação entre pais e filhos, sendo difícil 

encontrar algum testemunho que ilustre a clássica noção da exigência de dever 

e obediência aos pais. 
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Com estas crianças aprendemos que continua a haver regras de conduta entre 

pais e filhos, assumindo estes o exercício destas regras, mas em dinâmicas 

abertas, partilhadas e negociadas com os adultos, o que se traduz em relações 

de maior igualdade entre adultos e crianças.  

Este aspecto remete-nos, mais uma vez, para a ideia de que o exercício dos 

direitos da criança deve ser considerado numa dimensão colectiva, atendendo 

quer aos interesses individuais da criança, quer aos interesses colectivos que 

decorrem das suas interacções com os outros actores sociais, sendo nesta 

última dimensão que a questão das obrigações e responsabilidades se torna 

mais visível. Ora os discursos das crianças revelam que elas assumem as 

regras e obrigações como uma condição no exercício dos seus direitos, o que 

é um contributo significativo para desafiar os argumentos de alguns autores 

que criticam a ideia de direitos das crianças, por considerarem que estas não 

podem assegurar as responsabilidades associados ao exercício dos mesmos.  

Concluímos então, concordando com De Singly (2004), que, numa sociedade 

de risco e de grande incerteza, a flexibilidade identitária que se aprende nesta 

alternância de tempos, entre adultos e crianças, nas suas negociações entre 

direitos e deveres, prepara também a flexibilidade de reacções relativamente 

aos imprevistos da vida pública e privada.  

 

 

 

3. As múltiplas faces das famílias 

 

A diversidade de famílias encerra múltiplas formas de pertença e de relações 

das crianças com os indivíduos que constituem, com elas e para elas, um 

núcleo familiar. Esta diversidade exprime-se, depois, em múltiplas formas de 

acção social, de interacções, quer com adultos quer com crianças, quer ainda 

com a comunidade em que se enquadra o núcleo familiar. Conscientes desta 

diversidade, apresentamos agora as representações sociais que as crianças 

possuem acerca das múltiplas faces das famílias: das suas e das outras. 
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3.1. A caracterização dos núcleos familiares: marcas físicas e 
simbólicas para a caracterização dos meus.  

 

As conversas com as crianças acerca das suas famílias foram, nalguns casos, 

completadas com desenhos que estas fizeram em momentos diferentes 

daqueles em que decorreram as conversas. Estes registos eram também 

comentados pelas crianças na parte posterior do desenho, de forma a ser-nos 

possível apreender de modo mais completo e com maior objectividade as suas 

representações. 

Parece-nos indispensável introduzir, neste momento, alguma reflexão acerca 

dos significados dos desenhos das crianças, para podermos com maior rigor 

comprometê-los na análise das representações das crianças acerca da 

composição da sua família. 

O desenho é para as crianças uma forma de expressão e comunicação 

frequente (tanto maior quanto menor for a idade da criança). Ele é também um 

documento que nos permite aceder aos mundos sociais e culturais da criança, 

como reconhece Gobbi (2002) quando refere que o seu sentido não se 

desvenda separado da voz de seus autores.  

O trabalho de interpretação dos desenhos das crianças, e apropriando as teses 

de Panofsky (1989)156, decorre então numa sucessão de etapas: uma das 

primeiras fases na análise é a procura das suas “formas puras”, dos seus 

“motivos artísticos”, característicos de uma fase pré-iconográfica. Numa 

segunda fase, vamos tentar estabelecer uma relação entre o que a criança 

representou, o meio histórico, social, político e cultural que a envolve e o 

discurso que ela produz acerca do que desenhou, tentando interpretar ou, na 

terminologia de Panovsky (idem), perceber o significado secundário, 

                                                 
156 Panovsky (1989) distingue na sua obra, O significado das artes visuais, as diferenças 
entre iconografia e iconologia. Assim, para ele, iconografia é uma descrição e classificação 
de imagens...é um estudo limitado e auxiliar que informa quando e onde foram temas 
específicos visualizados através de outros motivos específicos. Segundo Panovsky “a 
iconografia apenas considera uma parte de todos esses elementos que entram no conteúdo 
intrínseco de uma obra de arte e têm de ser tornados explícitos se a sua percepção quer ser 
articulada e comunicável (idem: 34).” Refere depois que a iconologia como um método de 
interpretação que deriva mais da síntese do que da análise, tendo como pré-requisito a 
análise das imagens, histórias e alegorias. 
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característico de uma fase iconográfica. Numa terceira fase, vamos tentar 

interpretar o desenho da criança, tendo em conta o que ela representou e 

todos os indicadores que enquadram esta representação e procurar identificar 

os valores simbólicos que nele são projectados. Panovsky afirma que “...a obra 

de arte...é sintoma de algo mais que se expressa numa variedade incontável 

de outros sintomas...” (1989: 53) que traduz, afinal, o seu conteúdo, 

característico de uma fase iconológica. 

A mesma ideia é sublinhada por Gobbi e Leite (1999), quando referem que os 

desenhos das crianças são, também, formas de registar as suas concepções 

do mundo; são, para além do mais, também considerados enquanto formas de 

registo documental da sua existência histórica, o que permite considerar as 

crianças enquanto sujeitos históricos. 

As mesmas autoras acentuam também que na maioria dos desenhos é 

possível avançar com uma análise iconográfica, tendo por base as 

representações das crianças acerca das imagens ali apresentadas, o que 

permite evitar olhares adultocêntricos na análise dos desenhos infantis. Claro 

que esta atitude de escuta e valorização das competências iconográficas de 

representação e também de leitura das crianças, nos remete, enquanto 

adultos, para uma posição de dependência, que desafia a clássica relação 

hierárquica adulto-criança, na qual o adulto é o detentor do conhecimento e a 

criança o objecto ou receptor desse mesmo conhecimento.  

Consideramos essencial que na interpretação das produções iconográficas das 

crianças se atenda à descodificação que as próprias crianças, autoras do 

trabalho, dele fazem, já que são elas as legítimas intérpretes, têm um 

conhecimento próprio acerca do que representaram graficamente157.  

No entanto, quando na interpretação das suas produções iconográficas, 

solicitamos à criança a sua explicação, o desafio está colocado e resta ao 

adulto saber gerir, no melhor interesse da investigação, que deverá estar 

sempre estritamente ligado ao melhor interesse das crianças em questão, as 

opiniões que estas produzem acerca das suas produções.  

                                                 
157 Consultar a propósito Kosminsky (1998). 



 

 - 325 -

Estes desafios metodológicos colocam-se em toda a dinâmica que envolve 

este tipo de actividade. Colocam-se, antes de mais, na organização de 

momentos adequados à produção pelas crianças, onde se deverá assegurar a 

intimidade e recolhimento necessários que um trabalho desta natureza exige. 

Colocam-se, depois, no trabalho de interpretação das representações das 

crianças e das suas atitudes relativamente à obra que produziram, trabalho que 

deve comprometer as vozes de autores e intérpretes; é necessário também 

considerar os factores sociais, culturais e emocionais que concorrem para que 

as representações das crianças tenham sempre um carácter singular e único. 

Daqui decorre a exigência da parte do investigador adulto do desenvolvimento 

de um trabalho complexo de interpretação, que somente poderá recuperar os 

significados que a criança atribui àquilo que desenha se levar em consideração 

todos estes aspectos, de uma forma integrada. 

Concordamos com Di Leo quando salienta o elemento subjectividade na 

interpretação individual dos desenhos: “Assim como duas crianças não são 

iguais, também dois profissionais não são iguais. Minha experiência, em mais 

de três décadas, tem dissipado qualquer noção de interpretação dogmática.” 

(1985: 12). O mesmo autor considera que um dos mecanismos para esbater 

alguma desta subjectividade será a valorização das interpretações que as 

crianças fazem relativamente aquilo que desenham. 

Confrontamo-nos então, agora, com esse desafio. Tendo solicitado a 

participação das crianças, no sentido de elas descreverem a forma como as 

suas famílias eram compostas, recolhemos dois tipos de informação: 

informação com registo de oralidade e informação em registo pictográfico.  

O esforço que se segue é um esforço de interpretação reflexiva a partir das 

vozes das crianças autoras desses mesmos registos. 
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Os meus.... 

Da análise das representações pictográficas é possível registar, desde logo, 

uma distinção em termos de contexto: os registos pertencentes às crianças da 

Escola Pública representam, na totalidade, todos os elementos do núcleo 

familiar restrito, onde reforçam sentimentos de felicidade, de união:  

 

 
 “A minha família é muito minha amiga. Adoro-a” 

 Margarida (9:EP) 

 
 

“Eu desenhei a minha família unida” Maria (9:EP) 
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O mesmo já não acontece com os registos das crianças do Colégio dos 

Rouxinóis, onde, mais de metade das crianças que aceitaram fazer um registo 

gráfico das suas famílias, integram somente alguns elementos das suas 

famílias no desenho: a mãe, o pai, ou então primos. 

 

 “O meu pai a lavar a louça”  

António (10:CR) 

 

 

“Só desenhei a prima Maria e a minha mãe, 
porque são minhas amigas. Desenhei a minha 
mãe com outra cor de cabelo, porque não gosto 
de a ver com cabelo vermelho.” 

Manuel (10: CR)  
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Para além do facto de não representarem todos os elementos que pertencem 

ao seu agregado familiar, as crianças do Colégio dos Rouxinóis são também 

mais concretas na leitura que fazem dos seus desenhos, que se limita a 

reproduzir por palavras (com a excepção de uma criança) aquilo que está 

desenhado, não adjectivando as suas interpretações de uma forma tão emotiva 

como acontece com as crianças da Escola Pública. 

Um dos aspectos que na análise clássica de desenhos infantis tem sido 

explorado é o tamanho que as figuras humanas assumem no papel. Di Leo 

refere que “A projecção estereotipada e reduzida da imagem corporal se nota 

nos desenhos de crianças inseguras e deprimidas...” (1985: 62). 

Olhando agora para os três desenhos que se seguem, encontramos realmente 

a forma reduzida que assumem os elementos da família para estas crianças. 

Duas delas encontram-se afastadas das suas famílias (Sérgio e Ana Rosa) e a 

outra vive com a sua família biológica, sendo esta, no entanto, uma família 

complexa158. 

 
“A minha mãe, o meu pai, o meu irmão, a minha irmã e a minha sobrinha” Paulo (9: EP) 

 

                                                 
158 O Paulo vive com a mãe e com irmãos bastante mais velhos do que ele, tendo o pai 
falecido, vítima de assassínio. O Paulo representa o pai na figuração de anjo sobre o grupo 
familiar e também enquadrado no grupo familiar mas de uma forma diferente: de uma forma 
suspensa, sem contacto com o solo. A figura do pai é então duplamente figurada no núcleo 
familiar. 
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 “O meu irmão César, a Ana, a Anabela, 
a Filipa, a Susana, eu, o meu irmão 
Daniel, o meu pai e a minha mãe. Estão 
no jardim a apanhar flores”. Ana Rosa (9: 
CR) 

 

 
 

“É a minha casa. A minha mãe e o Mike 
estão a trabalhar.” Sérgio (9: CR) 
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A proporção que os elementos da família assumem nos desenhos destas 

crianças parece acompanhar os registos dos sentimentos de medo e 

insegurança que elas experimentam nos seus quotidianos, que ou são 

quotidianos afastados da família, ou quotidianos de risco e desorganização, 

sendo, no entanto, sempre quotidianos de onde está ausente a harmonia e a 

união familiar. 

 

Os quatro desenhos que se seguem foram agrupados no sentido de suscitar 

alguma reflexão acerca da diversidade familiar, das emoções que se revelam 

de acordo com as vivências em família pelas crianças e da expressão que 

estas emoções assumem no registo gráfico. Os dois primeiros são de crianças 

que vivem afastadas das suas famílias biológicas, encontrando-se na altura em 

centros de acolhimento; os dois últimos são de crianças que vivem com as 

suas famílias biológicas, não dispondo nós de quaisquer indicadores passíveis 

de as identificar como crianças em risco.  
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Rodrigo (9: CR): Não faz comentários 
acerca do seu desenho) 

 

 

 

 “É a minha família. É o meu pai, a minha mãe, eu, 
o João e a Cristina e o Luís. Estamos a andar 
para minha casa. Era o que eu gostava de 
fazer!” (Jaime, 9: CR) 
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“A minha família é participativa, divertida, viaja muito, é 
arrumada, bem educada, simples, etc. Eu acho que toda a gente 
tem direito a ser protegido pela família e a ter carinho pela família. 
Eu, felizmente, tenho família, mesmo os meninos que não a têm 
devem receber carinho das outras pessoas. Eu acho que a família é 
muito importante! É bom ter família. (Margarida, 9: EP) 

 

 
“Todas as famílias deviam ser assim como a 

minha, todas unidas, mas infelizmente não são todas 
assim. O meu desenho mostra a minha família toda 
unida, quando estou com ela sinto-me feliz.” Rita (9: EP) 
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Os significados que a cor pode assumir nos desenhos das crianças tem sido 

um dos indicadores mais explorados pelos especialistas na área, sendo 

persistente a ideia de que a cromatividade é expressão de afectividade, a qual 

se altera mediante as emoções que a criança representa no desenho. Um 

estudo realizado por Burkitt et al. (2003) refere que nos grupos etários com 

quem foi desenvolvida a investigação (3-4/ 4-11) e quaisquer que sejam os 

assuntos, as crianças utilizam as suas cores preferidas para as figuras 

simpáticas, as menos preferidas para figuras menos simpáticas e as cores 

intermédias para as figuras neutras. Em todos os grupos etários e em todos os 

tópicos, o preto tende a ser mais utilizado nos desenhos que representam 

figuras com uma conotação negativa. 

Oaklander (1980), por seu turno, afirma que as crianças utilizam cores escuras 

para representar situações difíceis e cores claras para representar vivências 

alegres. As cores "quentes" e "puras", como é o caso do vermelho, amarelo, 

azul, expressam equilíbrio emocional, embora o uso excessivo do vermelho 

possa ser encarado como sinal de agressividade. As cores escuras simbolizam 

tristeza, inquietação. O negro poderá indicar medo, angústia, depressão, 

inibição e repressão.  

Tentando agora comprometer todos os elementos recolhidos, sejam eles 

teóricos, sejam eles empíricos, resultantes das representações gráficas das 

crianças e das suas leituras acerca dessa mesmas representações, parece ser 

possível afirmar que estamos perante uma enorme diversidade no que 

concerne à imagem de família que estas crianças nos apresentam.  

Se nos dois primeiros desenhos a cor está ausente, assumindo o preto a 

hegemonia na mancha gráfica, nos dois últimos deparamo-nos com 

representações das famílias coloridas, vivas e alegres.  

Os meninos do Colégio dos Rouxinóis apresentam-nos imagens de família sem 

cor, estáticas, que poderão revelar os sentimentos de medo, de angústia e de 

separação, expressos pela cor negra que utilizam em tais representações. 

Para estas crianças é difícil verbalizar e ilustrar esses sentimentos, como 

aconteceu com o Rodrigo (9: CR), ao recusar-se a comentar o seu desenho. O 



 

 - 334 -

preto foi também utilizado para ilustrar imagens utópicas de família, como é o 

caso do Jaime (9: CR), que inclui no seu desenho a figura materna, ausente do 

agregado familiar por morte, e que no comentário do seu desenho continua a 

assumir outras aspirações, nomeadamente a vontade de caminharem todos 

juntos para casa.  

Pelo contrário, as crianças da Escola Pública apresentam-nos imagens 

coloridas, vivas e alegres das suas famílias, que ajudam a expressar os 

sentimentos que elas identificam nas suas análise, reveladores de união, de 

felicidade, de diversão e alegria, também visíveis nos seus discursos: 

 

“Sou muito feliz. Tenho uma mãe que me ajuda quando tenho 
dificuldades, tenho um pai que gosta muito de mim e tenho uma irmã 
que brinca comigo todos os dias.”  

(Mª João, 9: EP) 

 

“Porque eu acho que quando são cinco ou seis eu acho que o afecto, 
numa família unida, é igual. Não é por ser um que tem mais carinho, se a 
família é unida todos têm o mesmo carinho que os outros.”  

(Maria, 9: EP) 

 

“Nesta vejo os pais que gostam dos filhos, são unidos, carinhosos, os 
filhos também estão alegres. (...) Aqui está uma mãe a brincar com o 
seu filho, é amizade em família.”  

(Raquel, 9: EP) 

 

“Carla: Pois é! Até porque quando eu tenho... por exemplo assim, estou 
doente ela prejudica-se a si, ao seu trabalho para ficar comigo. Por 
exemplo, não me leva à minha ama, ela trabalha em casa que é 
costureira, não me leva à minha ama só para ficar comigo. 
Natália: Como é que tu te sentes quando sabes que... por exemplo, 
nessa situação, estás doente e a tua mãe falta ao trabalho para estar 
contigo? 
Carla: Sinto-me feliz porque sinto que ela se preocupa comigo. 
Natália: Queres dizer mais alguma coisa acerca dos teus pais? 
Carla: Quero! 
Natália: Conta-me lá! 
Carla: Quero que ela....quero dizer que ela (a mãe) é extremamente 
especial, que trata de mim com muito carinho e muita felicidade.”  

(Carla, 9: EP) 
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Um outro aspecto interessante que decorre do cruzamento da informação 

recolhida através dos desenhos das crianças e das conversas tem a ver com 

as diferenças em termos de composição da família: se nos desenhos nos 

aparecem registados todos os elementos que compõem a família nuclear (pai, 

mãe e filhos), ou então, no caso de algumas crianças do Colégio dos 

Rouxinóis, somente alguns desses elementos, o mesmo já não acontece 

quando as crianças nos falam acerca da sua família, onde é possível, além de 

encontrar esta composição, perceber a importância que muitas crianças 

atribuem à família alargada: a avós, tios, primos, etc. 

 

 “Acho que uma família é composta por muitas pessoas e esta tem 
muitas pessoas, tem tios, avós...”  

(Raquel, 10: EP) 

“Natália: Quem é a tua família? 
Manuel: A minha avó, o meu avô, o meu irmão, o meu pai, eu, a minha 
mãe, o meu tio. 
Natália: Então a tua família mora toda muito junta. Achas engraçado ou 
gostavas de morar numa casa longe, só com os teus pais? 
Manuel: Acho que não.  
Natália: Porquê? 
Manuel: Porque eu preciso da minha família muito junta.”  

(Manuel, 10: CR) 

 “Natália: Quem são as pessoas que fazem parte da tua família? 
José: A minha mãe, o meu tio Berto, a minha tia Laura, os meus 
primos.” 

(José, 9: CR) 

 “Natália: Quando eu falo em família, tu pensas em quantas pessoas? 
Tomás: Muitas, o meu tio Mingos, o meu tio Henrique, o meu padrinho, a 
minha madrinha, a minha avó, as minhas tias, os meus primos, o meu 
irmão a minha mãe o meu pai, ainda falta muito mais. A maioria da parte 
não conheço! 
Natália: Mas há alturas em que se reúnem assim todos ou não? 
Tomás: No Natal. 
Natália: E como é que te sentes nessas alturas? 
Tomás: Sinto-me feliz, porque convivo com a família, brinca-se, fala-se 
sobre a escola, estamos todos juntos, é bom ter a família toda.” 

(Tomás, 10: CR) 

 

É possível ainda resgatar outras possibilidades de interpretação da identidade 

familiar, de procura de uma identidade, de um reduto emocional, nas 

adversidades dos seus quotidianos, como é o caso de algumas crianças do 

Colégio dos Rouxinóis, ao considerarem o centro de acolhimento como família: 
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“São todos...são os daqui, os da minha casa, da escola, o irmão 
Figueiredo... “  

(João, 10: CR) 

 

 

“Direito a dar boa noite aos Irmãos.....” 
(Trabalho de grupo, Rodrigo, Afonso, Francisco, CR) 

 

 

 
 “Esta é a minha família e esta também (representada no coração). 

O coração faz parte da família, porque é da parte de Deus.” (Anabela, 9: CR) 
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A Anabela (9: CR) desafia-nos na representação que faz acerca da família. Ela 

integra elementos da sua família biológica: três irmãos, representados pelas 

figuras esquemáticas a negro; integra também um elemento do centro de 

acolhimento, a educadora que coordena o grupo do qual faz parte no Colégio 

dos Rouxinóis, que aparece no desenho como a figura humana mais colorida e 

também aquela cujo nome aparece dentro do coração; e finalmente integra 

elementos místico-religiosos com a referência a Jesus e a Deus.  

O desenho da Anabela parece ser uma expressão de todas as emoções que 

esta criança carrega relativamente à realidade que o conceito família assume 

para ela. A ausência das figuras paterna e materna, bem como a 

representação que faz dos irmãos, encerra, na nossa opinião, dimensões 

emocionais negativas que a Anabela exorciza desta forma, rentabilizando, ao 

invés, com a cor e com a representação simbólica dentro de um coração que 

significa para ela a emoção positiva, a pessoa que considera emocionalmente 

significativa neste período da sua vida, altura em que está afastada da sua 

família biológica e institucionalizada num centro de acolhimento.  

A propósito desta diversidade de representações gráficas de crianças que 

estão em centros de acolhimento Di Leo refere: 

 

 “(…) tenho perante mim 97 desenhos de figura humana de crianças 
vindas de lares desestruturados pela pobreza, doença, maus-tratos, 
aprisionamento ou abandono. As crianças residem em locais 
temporários, pendentes de transferência para seus próprios lares 
reabilitados ou para lares adoptivos ou substitutos (...) Impressiona-me 
primeiro o facto de os desenhos mostrarem figuras humanas que são 
minúsculas, repetitivas e estereotipadas (...) Tal redução no tamanho e 
o empobrecimento das figuras são largamente interpretados como 
expressões de insegurança e imagem corporal pobre, assim como a 
colocação na parte inferior da folha como suporte.” (1985: 199). 

 

O desenho da Anabela é também um contributo valioso para percebermos a 

influência dos factores estruturais, neste caso, físicos e simbólicos, na forma 

como a ordem social das crianças se organiza. O facto de a Anabela estar num 

centro de acolhimento de carácter religioso, tem, concerteza, alguma influência 

na persistente referência que esta criança faz às figuras míticas de Jesus e 

Deus, estabelecendo uma estreita relação dos mesmos com emoções mais 
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calorosas, mais positivas, como pode verificar-se quando declara que “...O 

coração faz parte da família, porque é da parte de Deus”. 

Encontramos a mesma dimensão religiosa no desenho da Mafalda (9: EP), 

mas, no entanto, com uma conotação totalmente diferente.  

 

 
“Eu desenhei os meus parentes 
como anjos porque eles são 
mesmo.” (Mafalda, 9: EP)  

 

Enquanto a Anabela considera Jesus e Deus enquanto entidades 

transcendentes, responsáveis pela resposta emocional positiva que substitui a 

família, a Mafalda personifica essa transcendência nas figuras que compõem 

para ela o seu núcleo familiar, considerando estes como anjos responsáveis 

pela sua felicidade. Se a Anabela (9: CR) se refugia no transcendente para 

recuperar alguma protecção e emoção, que escasseia no seu quotidiano 

terreno, a Mafalda (9: EP) envia para o transcendente emoções que 

experimenta na prática e que pela magnificência que para ela assumem são 

também de natureza transcendental. 

O discurso da transcendência, em direcções opostas, recuperado pelos 

testemunhos destas duas crianças, é mais um elemento a confirmar a 

heterogeneidade de viver a família, a heterogeneidade de viver a infância, 
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afinal, a indispensabilidade de falar em famílias e infâncias no plural como 

única forma de resgatar as complexidades que estes dois conceitos englobam.  

Finalmente, na tentativa de recuperar a maior diversidade possível na 

caracterização dos meus, apresentamos alguns exemplos de crianças, para as 

quais falar de meus é uma tarefa extremamente difícil, porque afinal esse 

conceito poderá não ter significado, tendo ficado escondido nas adversidades 

com que algumas destas crianças já se confrontaram no exercício do seu 

direito à família. 

As estratégias que as crianças adoptam para enfrentar as adversidades 

motivadas pelas ausências quer físicas, quer emocionais, das suas famílias, 

são também elas variadas. 

O Francisco (10: CR), menino que estava à data da recolha da informação 

institucionalizado há um ano e meio, afastado de uma família desestruturada, 

com ausência da figura paterna e com uma figura materna com graves 

problemas mentais que deixou de o visitar no Colégio dos Rouxinóis, diz-nos o 

seguinte da sua família: 

 “Natália: E a tua família? 
Francisco: Ahhh…, está aqui! Está aqui a minha família. 
Natália: Onde? 
Francisco: Olha, está prá ai´!!!”  

(Francisco, 10: CR) 

 

Esta foi a abordagem que o Francisco fez ao tema da composição da família, 

na primeira vez que falamos deste assunto. Passado algum tempo, tendo o 

tema voltado a surgir nas nossas conversas, o Francisco apresentou já maior 

disponibilidade para falar da sua família biológica, construindo, no entanto, um 

cenário familiar perdido na contagem dos elementos que o compõem e na 

identidade das várias personagens que convocou para a caracterizar: 

“Natália: Quem faz parte da tua família? 
Francisco: Sou eu e mais gente. 
Natália: Quem é a mais gente? 
Francisco: Não sei o nome... 
Natália: Como é que se chama a tua mãe? 
Francisco: Maria... 
Natália: Afinal sabes o nome!... E o teu pai? 
Francisco: O meu pai? Tio Quim. 
Natália: Mas é teu tio ou teu pai? 
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Francisco: Pai. 
Natália: E porque é que lhe chamas tio? 
Francisco: Porque eu quero! 
Natália: E tens irmãos? 
Francisco: Tenho...muitos... 
Natália: Quantos irmãos  tens? 
Francisco: Tenho seis...sete...eu, o António, o Rui, a Carla, o Flávio, o 
outro que está em casa que não sei o nome...é igual a mim... 
Natália: Igual a ti?  
Francisco: É. Tenho gémeos...é Francisco também...é, é...é sim 
senhora...” 

(Francisco, 10: CR) 

 

Com o testemunho do Francisco e a forma como ele foi sendo construído, 

levantam-se algumas questões éticas que nos parecem pertinentes.  

Como é que o investigador deve compreender os limites da sua intrusão na 

intimidade da vida das crianças? Na altura de construção da informação com 

as crianças não tivemos a percepção cabal da resistência do Francisco a 

conversar acerca da sua família em particular, uma vez que com esta criança o 

diálogo era difícil em todas as temáticas. No entanto, após uma análise mais 

atenta da forma como se desenrolou a conversa, parece-nos que a nossa 

atitude pode ter sido um pouco intrusiva, explorando uma relação hierárquica, 

que inevitavelmente se coloca nas relações entre adultos e crianças.  

Registam-se com este episódio alguns dilemas que persistentemente se 

colocam na construção de conhecimento: até que ponto a relação de respeito 

que deve presidir a uma relação entre investigador-adulto e participante-

criança foi considerada neste episódio? Que ferramentas permitem ao 

investigador entender os limites da sua intrusão?  

Por outro lado, parece-nos que a não-resposta do Francisco é uma estratégia 

reveladora da sua competência de protecção contra a intrusão na sua vida 

privada, o que demonstra, mais uma vez, as competências das crianças nas 

suas relações com os adultos. 

Há ainda outros meninos (3), também eles do Colégio dos Rouxinóis, que no 

preenchimento de um dos documentos iniciais apresentados pela 

investigadora, no espaço que estava destinado a falarem acerca da sua família 
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ou amigos, optaram por fazer o registo das suas relações amorosas159, sem 

qualquer referência à família ou sua caracterização. 

 

 

 
 

 

A visibilidade que as ligações amorosas assumem nestas crianças, sem deixar 

qualquer espaço para registos de natureza familiar, apresenta-se, na nossa 

opinião, como uma estratégia de fuga à realidade e de protecção relativamente 

à ausência real da família no seu quotidiano.   

Este aspecto está presente, mais uma vez, através de uma outra estratégia 

relativa à recriação de núcleos familiares dentro da instituição de acolhimento: 

 
“...O fio desta história só o consegui encontrar, quando passado algum 
tempo entrou na sala a Mafalda, para dizer ao Sérgio que o cunhado 
dele estava a chegar.  
As minhas certezas adultas começaram a desmoronar...  
“O cunhado dele?”, perguntei eu;  
“Sim, o João Pedro, o meu pai”, respondeu-me a Mafalda.  
A minha confusão aumentou ainda mais e a Mafalda insistia: 
“Sabes, é que o meu pai é irmão da namorada dele (do Sérgio)”.  
Escusado será dizer que a minha cabeça estava ainda mais perdida e 
eles, vendo a minha aflição, disseram: 
“É que nós inventamos uma família: eu sou a filha dele (do João 
Pedro), o Sérgio é meu tio, porque namora com a Ana Rosa, que como 
é irmã do João Pedro é minha tia”. 
E aqui estava a confusão desfeita. 
Chegou então o João Pedro, ‘cunhado’, de muletas, acompanhado por 
mais dois rapazes. Pediram licença para entrar e o João Pedro 
entregou ao Sérgio um saco cheio de rebuçados. 
Perguntei então ao João Pedro ‘cunhado’:  

                                                 
159 Durante as conversas com estes meninos acerca dos registos que eles tinham feito nas 
fichas biográficas, foi persistente a referência às namoradas, ao seu aspecto e  
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“Então tu és o cunhado do Sérgio?”. 
A confirmação veio dele e de todos os outros. Aquela parecia uma 
realidade que todos conheciam.”  

(Nota de campo nº6, Colégio dos rouxinóis, Abril de 2003) 

 
 

Foi fascinante observar este episódio. As estratégias que estas crianças 

utilizam para usufruir de algo que lhes é negado – a segurança e o carinho da 

família – são recuperadas através das competências para lidarem com uma 

realidade social que lhes é adversa, reorganizando-se de modo que lhes 

permita promover emoções de outra forma ausentes. É através de um “faz de 

conta” muito sério que estas crianças recriam e reapropriam segurança e 

carinho, que reconstroem imaginárias ordens familiares que, porventura, 

funcionam como mecanismos de reordenação de ordens sociais infantis, 

excluídas do exercício de um dos seus direitos de provisão mais básicos: o 

direito à família.  

Algumas questões nos surgem com a constatação deste facto: 

Poderemos encarar estas representações como recurso destas crianças para a 

criação de núcleos familiares novos, que possam dar resposta às suas 

necessidades de carinho, de união, de aconchego, que a família biológica não 

satisfaz? 

Poderemos encará-las como um processo de homuncalização destas crianças, 

no sentido de ultrapassarem e combaterem as adversidades com que se 

confrontaram no exercício do seu direito à família, através da criação de 

núcleos familiares, por assim dizer, em ponto pequeno?  

As interrogações permanecem, remetendo-nos, mais uma vez, para a 

complexidade que há em aceder e interpretar as vozes das crianças, de 

recuperar a intensidade dos seus olhares, das suas perspectivas, acerca da 

realidade social em que se integram. 
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3.2. Quando as crianças nos falam das outras famílias 

 

Já tivemos oportunidade de referir anteriormente que a ideia de diversidade é 

uma ideia indissociável da ideia de famílias na segunda modernidade. 

Pretendemos agora discutir essa mesma ideia, mas a partir das 

representações que as crianças possuem acerca dela: as representações das 

crianças reproduzirão os discursos dominantes dos adultos acerca desta 

diversidade ou serão, afinal, discursos complementares ou divergentes? 

Esta ideia de diversidade apresenta múltiplas faces. A primeira delas é relativa 

aos tipos de agrupamentos que se podem encontrar, relativamente aos quais 

se colocam, por vezes, algumas resistências, pelo facto de se continuar a 

defender, em muitos contextos, a “sacralidade” da família nuclear. Sabemos, 

no entanto, que esta começa a perder a hegemonia em função das mudanças 

de enfoque nos agrupamentos familiares, que se fundam mais nos sentimentos 

e nas relações amorosas do que nas relações formais e de dependência entre 

os membros do casal (DeSingly, 2004). Para além disso, também a 

emergência e a visibilidade social da ideia da família como um espaço de risco 

e abuso desmonta a tradicional imagem da família enquanto espaço inviolável 

de protecção, exigindo repensar possibilidades renovadas de protecção para 

os mais desprotegidos (Gavarini e Petitot, 1998, Almeida et. al., 1999). 

Esta heterogeneidade é aqui tida em conta, não para a enquadrarmos num 

discurso miserabilista e fatalista acerca do destino das crianças nas 

encruzilhadas familiares, mas sim para repensarmos a família a partir da 

perspectiva das crianças. Isso implica considerar que há diferentes formas de 

pertença das crianças à família, exigindo diferentes formas de acção social das 

crianças, nas suas movimentações dentro, entre e fora do ambiente(s) 

familiar(es) (James e Prout, 1997), que se expressam também em múltiplas 

possibilidades de (des)organização das ordens sociais da infância. 

De acordo com os mesmos autores é necessário deixar de  

 
“...encarar as experiências das crianças como uma função 
necessária, quer de uma estrutura familiar específica, quer 
simplesmente como o resultado de práticas parentais específicas. 
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Também deixa de ser necessário de fazer um ranking de formas 
familiares numa escala absoluta, contra a qual as experiências das 
crianças na infância podem ser julgadas – por exemplo, contextos 
da classe média, contra contextos das classes trabalhadoras.” 
(1997: 46).   

   
A diversidade familiar que é recuperada das vozes das crianças revê-se em 

função do estatuto sócio-económico e em função das emoções associadas à 

família. 

A caracterização que as crianças fazem da diversidade familiar, em função do 

estatuto sócio-económico, estabelece uma relação compulsiva entre a díade 

família pobre/criança infeliz e família rica/criança feliz, independentemente 

do contexto onde as crianças vivem160. 

 

“Filipe: É fixe, porque estão aqui a brincar... é uma família rica. Aqui 
estão eles a passear num jardim bonito (F1)161. 
Natália: Gostavas de estar nessa família ? 
Filipe: Gostava.” 

 (Filipe, 9:CR) 

 

 “Porque vejo muita miséria, o menino não tem cobertores, está enrolado 
num plástico, por isso, chocou-me (F15). Eu às vezes penso nessa 
miséria que há toda por aí espalhada pelo mundo, mesmo em Portugal. 
Que acho que pessoas... custa-me como o meu país... a mim quando 
vejo estas famílias pobres, a mim custa-me ver, porque eu acho 
que... quando era pequenina, e ainda agora, eu achava que as 
famílias eram todas iguais às minhas, não eram pobres, mas eram 
como eu e eram unidas também. Mas não é! Eu agora já percebi que 
há pessoas pobres, pessoas médias e pessoas ricas.”  

(Maria, 9:EP) 

 

“Carla: Porque vejo nesta imagem que é uma família só que deve ser 
pouco feliz, porque não têm uma casa decente, não têm até se 
calhar comida, bebida e se calhar não têm condições (F13).  
Natália: Como é que tu achas que esse menino que aí está nessa 
fotografia se sente? 
Carla: Triste! 
Natália: Triste? Porquê! 

                                                 
160 Foi apresentada no início deste capítulo a estratégia que permitiu desenvolver com as 
crianças os diálogos que a seguir se apresentam. 
 
161 Para consultar as fotografias (Entre F1 e F15) que estão aqui em análise consultar o Anexo 
6 
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Carla: Por ter uma família pobre, porque sabes que sempre todos os 
meninos gostam de ter uma família boa, que tem coisas para ser 
feliz e tudo e este menino de certeza que não tem...” 

 (Carla, 10: EP) 

 

 “Natália: Não gostas desta? Porquê? O que é que tu vês nesta fotografia 
(F15)? 
Manuel: Vejo que são pobres, vejo que esta senhora bebe... 
Natália: O que é que achas que pode acontecer?  
Manuel: Pode fazer maldades. 
Natália: Maldades? Como por exemplo... 
Manuel: Abandonar o filho, divorciar-se do marido...”  

(Manuel, 9: EP) 

 

 “Sara: Outra (F15): Coitados né? 
Natália: Porquê coitados? 
Sara: Porque são pobres, nota-se logo! Está aqui uma senhora com 
um senhor, a senhora está a tentar arranjar comida para os filhos, os 
filhos não têm roupa para trocar, o pequenino está com fome, está muita 
chuva os filhos com plástico coberto no corpo, a mãe e o pai estão a 
tentar arranjar um lugar quente onde eles fiquem e o pai está com ar de 
triste e a mãe também. A mãe está aflita...porque não tem nada para 
arranjar para os filhos e os filhos querem alguma coisa! 
Natália: Se tu estivesses no lugar desses meninos, como achas que te 
irias sentir? 
Sara: Triste! Não tinha casa, não tinha comida, não tinha roupa para 
trocar, nadava sempre com a mesma roupa suja, era uma família muito 
pobre, muito triste...não podemos tomar banho, só se tomarmos banho 
quando vier a chuva! Uma família muito pobre, ficamos todos muito 
tristes, não podemos ter uma bicicleta nem um brinquedo.  
Natália: A tua família não é parecida com esta? 
Sara: Não! Às vezes. É assim, às vezes a minha mãe não tem nada para 
comprar e também não tem dinheiro, ela às vezes vai pedir aos vizinhos 
comida, porque falta. 
Natália: Como é que tu te sentes nessas alturas? 
Sara: Ehhhh desesperada!  
Natália: Não queres explicar melhor? 
Sara: Vou explicar de novo. A minha mãe quando não tem comida vai 
pedir aos vizinhos e a minha irmã Guida começa logo a chorar, porque 
ela gosta muito do leite e não tem e a minha mãe às vezes faz feijoada 
que nós não gostamos, que é que nós comemos quase todos os 
dias...feijoada, sopa, não há guloseimas nem...eu estou a tentar juntar 
dinheiro para a minha mãe!”  

(Sara, 10: EP) 

 

As representações e as projecções que a Sara faz na análise da figura em 

questão permitem-nos recuperar a emergência e precariedade que marcam os 

quotidianos de muitas crianças. Faz-nos também salientar as competências 
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que estas crianças desenvolvem para enfrentarem as circunstâncias adversas 

nos seus quotidianos familiares, visíveis na narrativa da Sara através da 

responsabilização que esta assume relativamente à sua família, principalmente 

quando no final da sua narrativa nos confidencia que “...estou a tentar arranjar 

dinheiro para ajudar a minha mãe!”. 

 

“Natália: Como é que te parece esta família (F14)? 
Ana Rosa: Pobre e inimigos. 
Natália: Porque é que dizes isso? 
Ana Rosa: Não são amigos. 
Natália: E o que é que vês nesta foto que te diz que não são amigos? 
Ana Rosa: Porque o pai pode bater à mãe.”  

(Ana Rosa, 9: CR) 

 
“Ana Rosa: Vejo a família (F4). 
Natália: Como é que te parece esta família? 
Ana Rosa: Parece feliz e amigos. 
Natália: Por que é que estes são amigos? 
Ana Rosa: Porque já têm dinheiro e já podem comprar roupa para os 
filhos”  

(Ana Rosa, 9:CR). 

 

Repare-se no testemunho da Ana Rosa, uma menina do Colégio dos 

Rouxinóis, com uma história familiar marcada por situações de negligência 

extrema, de total ausência de recursos materiais e de violência intra-familiar, 

que poderá ajudar a justificar as razões que a levam a, recorrentemente, 

estabelecer relações causais directas entre a pobreza e a infelicidade, por um 

lado, e entre a riqueza e a felicidade, por outro. Ou então ainda, o testemunho 

do Manuel na atitude de rejeição que faz do quadro familiar que está a 

observar, bastante semelhante ao seu: 

 

“Natália: O que pensas desta família (F13)?“ 
Manuel: Pobre e mal arranjada e com más condições. 
Natália: E as crianças? Se tu fosses uma criança nesta família como é 
que tu te irias sentir? 
Manuel: Triste. 
Natália: Porquê? 
Manuel: Não gostava de estar assim numa família pobre. 
Natália: Porquê? 
Manuel: Gostava de ter uma casa, roupa fixe, coisas boas, 
alimentação. Neste país há pouca agricultura.”  
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(Manuel, 10: CR) 

 

A rejeição que as crianças fazem da pobreza, apontando-a enquanto fenómeno 

inibidor de um pleno exercício do direito à família, assume a sua verdadeira 

dimensão quando é ampliada através das vozes daqueles que a sentem na 

pele.  

Apesar de não se apresentar enquanto leitura inovadora acerca dos 

constrangimentos com que as famílias se confrontam relativamente às leituras 

adultocentrada, leva-nos, no entanto, a recentrar a reflexão deste fenómeno, 

através de um outro enfoque. Este permite-nos tornar visível uma outra face da 

realidade social associada ao fenómeno da pobreza e dos efeitos que ele tem 

na forma como a criança se vê e revê no seu estatuto de criança pobre, na sua 

posição dentro de uma família pobre e nas possibilidades ( ou não) de quebrar 

ciclos de pobreza. 

Mas, através da voz das crianças que experimentam nos seus quotidianos 

situações de pobreza, recuperamos também posições activas que, rejeitando a 

fatalidade procuram soluções para ultrapassar as desigualdades e exclusões. 

Estas soluções vão desde a tentativa mais pragmática de “juntar dinheiro para 

ajudar a minha mãe” (Sara, 10: EP), até à equação de quiméricas reformas 

económicas estruturais, quando avançam, por exemplo, que poderá ser 

através do investimento na agricultura “neste país há pouca agricultura” 

(Manuel, 10: CR), que poderão ser ultrapassados os obstáculos para o 

exercício do direito à família.   

Um outro indicador constante nos discursos das crianças, neste caso das 

crianças da Escola Pública, quando tentam caracterizar a diversidade familiar, 

são os sentimentos de felicidade, união e harmonia familiar, sendo nítida a 

relação entre emoções positivas e a minha família e emoções negativas e as 

outras famílias: 

 
“A minha família, é muito amiga. Tenho pena das crianças que não têm 
família nem amigos. Como será a vida delas? Deve ser muito infeliz! 
Pobres delas!”  

 (Maria: 9: EP) 
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“Há famílias que gostam de ser, por exemplo assim... a minha família 
gosta de estar toda junta, de convivermos todos. Mas há famílias 
que umas que não podem e outras que não gostam.”  

(Carla, 10: EP) 

 

 

“Porque vejo que é uma família feliz e porque acho que é uma família 
que está toda reunida que se dão todos bem (F9), que gostam de 
estar todos reunidos e gostam de estar a conversar uns com os outros e 
sinto que estes miúdos aqui estão mesmo super felizes.” 

 (Margarida, 9: EP) 

 

 

Mas também se encontram testemunhos que rejeitam tal relação pois, embora 

reconheçam a diversidade em função das emoções que experimentam na 

família, consideram-na, agora, por defeito, ou seja, reconhecem a existência de 

outras possibilidades de viver em família, diferentes das suas, nas quais é 

possível ser feliz:   

 

“Natália: E essa família é mais parecida com a tua? 
Francisco: Não. Estão felizes.” 

 (Francisco, 10: CR) 

 

O testemunho do Francisco desafia a harmonia atribuída à família, enquanto 

espaço de afectos, tornando visível uma imagem de família divergente, como 

contexto de infelicidade, onde os outros, realidade social afastada, se 

apresentam como contextos de felicidade e o meu como contexto de risco e 

infelicidade.  

 

 

 

 

 

 



 

 - 349 -

4. Os métodos educativos e/ou punitivos nas relações entre crianças e 
adultos. 

 

A infância contemporânea é, muitas vezes, retratada como vivendo uma 

relação democrática renovada no seio familiar, assumindo-se que o poder de 

negociação das crianças tem aumentado ao longo do tempo (Cf.Jensen e 

NcKee, 2003). 

T. Seabra chama-nos, no entanto, à atenção para “...o impacto que a pertença 

das famílias a determinado grupo (de classe ou étnica), enquanto 

constrangimento situacional e estrutural, tem na produção das suas estratégias 

de socialização” (1999: 27), alertando-nos, deste modo, para a influência que 

poderão ter as estruturas sociais e culturais na diferenciação das estratégias 

de socialização familiar. De acordo com Seabra, podem distinguir-se dois tipos 

de estratégias de socialização nas famílias: 

- A estratégia contratualista, reveladora de relações que valorizam mais a 

empatia do que a estabilidade normativa, que atribui uma importância 

extremamente significativa ao desenvolvimento das potencialidades da 

criança, estando aberta à partilha de poder com outras instâncias 

socializadoras e à consideração de uma participação activa de todos os 

actores sociais. As famílias que tendem a adoptar esta estratégia pertencem à 

burguesia e à pequena burguesia, em que pelo menos um dos cônjuges 

completou um curso médio ou frequentou um curso superior.  

- A estratégia estatutária, pelo contrário, revela acomodação às normas sociais 

vigentes, nem que para tal seja necessário recorrer a métodos mais coercivos, 

adoptando uma atitude de reserva, restrito a outras instâncias socializadoras, 

com as quais participam de uma forma distanciada. As famílias que tendem a 

utilizar esta estratégia pertencem à pequena burguesia e ao operariado e têm 

entre 4 e 11 anos de escolaridade. 

M. Bois-Reymond (2001) apresenta, também, uma tipologia que pretende 

caracterizar as relações entre pais e filhos, situando-as entre a dominação e a 

negociação.  
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Explorando estas duas possibilidades, a autora considera que as relações de 

dominação entre pais e filhos podem ainda enquadrar-se em relações de 

dominação autoritárias tradicionais e relações autoritárias modernas. As 

primeiras compõem quadros familiares tradicionais, com clima familiar 

acolhedor, mas com um nível alto de conflito familiar, onde a punição corporal, 

a obediência e o respeito são aspectos centrais na relação dos adultos com as 

crianças, sendo que o que distingue estas duas possibilidades é o tipo de 

punição utilizado. Nas segundas – relações autoritárias modernas –, as 

diferenças mais significativas situam-se no tipo de punição que deixa de ser 

corporal e se caracteriza agora por ser uma admoestação verbal, com um 

baixo nível de conflito familiar e onde valores como a independência, a auto-

suficiência e a sociabilidade marcam as relações entre pais e filhos, podendo 

também ser distintas em termos de género. 

 No que diz respeito às relações de negociação entre pais e filhos, elas 

ocorrem em agrupamentos familiares distintos daqueles em que ocorrem as 

relações de dominação, uma vez que encontramos neste grupo famílias 

complexas, onde os elementos adultos trabalham a tempo inteiro, se 

inscrevem normalmente nas classes sociais média e alta, e onde a co-

parentalidade, depois do divórcio dos pais, é uma prática comum. São também 

contextos onde há ausência de punições físicas, com um baixo nível de 

conflito familiar e, à semelhança das famílias com autoridade moderna, 

privilegiam valores como a independência, a auto-suficiência, a competência 

comunicativa, a individualidade e a sociabilidade.  

Finalmente, Bois-Reymond apresenta-nos uma outra possibilidade de relações 

entre pais e filhos: as famílias negociadoras-ambivalentes. Estas famílias, na 

opinião da autora, podem encontrar-se em todas as classes sociais, em 

contextos de família tradicional, onde pai e mãe trabalham. Podem ocorrer em 

situações de divórcio e pós-divórcio tradicionais e modernas, com níveis de 

conflito elevados, clima familiar que alterna entre o frio e o acolhedor e nas 

quais os valores que perpassam as relações entre adultos e crianças são 

muito inconstantes, não se admitindo, no entanto, qualquer tipo de punição 

física.  
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O facto de podermos encontrar todos estes tipos de relações entre pais e 

crianças presentes no dia-a-dia das famílias, vem demonstrar que antigas 

formas de cuidados e educação das crianças continuam a coexistir com outras 

mais modernas, o que revela também uma coexistência de distintas ordens 

sociais da infância, tal como refere Almeida “…o desfasamento entre, por um 

lado, as normas, os espaços e os tempos que representam a infância moderna 

e, por outro, a pluralidade das experiências infantis concretas, constitui um 

traço estruturador daquele campo – tanto no passado como no presente.” 

2000: 16) 

Apresentamos no quadro seguinte uma síntese da abordagem que Bois-

Reymond (2001) apresenta. 

Quadro 24 

Tipos de relações entre pais e filhos 
 

 Dominadoras 
 

Negociadoras 

Características 
sócio-estruturais 

e culturais 

Tradicionais- 
autoritárias 

Autoridade 
moderna 

Mais / Menos 
 regulada 

Ambivalente 

Estatuto sócio 
económico 

Baixo; o pai é o 
principal 
sustento; más 
condições de 
vida 

Todas as 
classes; a mãe 
trabalha em 
part-time; 
condições de 
vida adequadas 

Classe média e alta; 
ambos os pais 
trabalham e partilham 
deveres; condições de 
vida adequadas ou 
acima da média 

Todas as 
classes; pai e/ou 
mãe trabalham 
full/part-time ; as 
condições de 
vida 
dependentes da 
classe social. 

Constelação 
familiar  

Família 
tradicional; 
divórcio 
tradicional 

Família 
tradicional; 
divórcio 
tradicional 

Famílias complexas e 
plurais; co-
parentalidade depois 
do divórcio 

família 
tradicional; 
divórcio 
tradicional e 
moderno 

Grau de 
informalização 

Baixo grau; 
punição 
corporal 

Baixo grau; 
ademoestação 
verbal 

Alta; sem punição Mais do que 
baixo: a punição 
é impraticável 

Nível de conflito Bastante alto Bastante baixo Baixo Elevado 
Clima familiar Bastante 

acolhedor 
Frio Frio Alterna entre 

acolhedor e frio 
Valores de 
educação: forma 
de funcionamento 
dos pais 

Obediência; 
respeito; 
específico em 
termos de 
género. 

Independência; 
auto-suficiência; 
sociabilidade; 
moderadamente 
específico em 
termos de 
género. 

Sublinha a 
independência, a auto-
suficiência, a 
competência 
comunicativa, a 
individualidade e a 
sociabilidade 

Não é 
consistente 

Adaptado de Bois-Reymond (2001: 70) 

Apesar da heterogeneidade nas relações entre pais e filhos, os autores a que 

nos temos referido tendem a concordar que estas relações são actualmente, 
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de uma maneira geral, relações mais democráticas. DeSingly refere, a 

propósito, que os pais adoptarem outros papéis, nomeadamente o papel de 

intérpretes da realidade social e da identidade pessoal e social da criança 

“...que se revela pouco a pouco, ao longo da vida, para a criação de condições, 

o mais favoráveis possíveis, à invenção do ‘eu’” (2004: 22).  

 

Na análise das vozes das crianças que participaram nesta investigação, foi 

possível recuperar algumas marcas acerca do tipo de relações que 

estabelecem com os seus pais162. 

Assim, é possível encontrar testemunhos que rejeitam qualquer possibilidade 

de, nas relações com os seus pais, poder haver punições físicas, considerando 

as admoestações verbais como estratégias educativas normais entre pais e 

filhos:  

 

“Carla: Os meus pais só ralham, mais nada. Nem metem de castigo, nem 
nada. Só ralham e aprende, ralha e aprende. 
Natália: Ora explica-me lá isso, ralha e aprende! 
Carla: A minha mãe ralha e depois diz como é que eu devia fazer para... 
não fazer isso outra vez, explica-me porquê e explica-me que não devo 
fazer isso, porque posso até estragar móveis e estragar coisas de vidro.”  

(Carla, 9: EP) 

 

Há também, no entanto, crianças que continuam a considerar que a punição 

física é uma estratégia educativa válida, que os pais podem utilizar dentro de 

determinados limites.163 O aspecto mais significativo destes testemunhos é o 

desafio que eles lançam às perspectivas teóricas que atrás apresentamos e 

que faziam depender este tipo de relação de determinados indicadores sociais 

e económicos: o facto é que as crianças que fazem referência à possibilidade 

de existirem punições físicas como estratégia educativa, tanto são crianças 

                                                 
162 Esta discussão foi já desenvolvida no capítulo “Infância, Direitos e Protecção”, pelo que 
agora iremos fazer uma abordagem mais limitada à influência destas práticas nas relações 
entre pais e filhos. 
 
163 O direito da criança a ser protegida contra qualquer tipo de abuso, neste caso, contra 
qualquer tipo de punição física, é salvaguardado no artº 19, nº1da CDC: “...protecção da 
criança contra todas as formas de violência física ou mental, dano ou sevícia...” 
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pertencentes a um meio sócio-económico médio, médio alto, como a um meio 

sócio-económico baixo164. 

 

“Porque eles não me vão bater só por eu, por exemplo, por eu tomar 
banho. Eles só me batem quando eu faço asneiras e é para meu bem 
para quando for grande ser boa... ser bom cidadão.”  

(Madalena, 9: EP) 

 

“Os pais também têm direito, mas não é bater muito pesado. Se faz 
alguma asneira tem direito a bater…são os pais deles!”  

(Manuel, 10: CR) 

 

É com o testemunho da Madalena e do Manuel que recuperamos a afinidade 

na diversidade: afinidade da legitimação das práticas punitivas dos pais em 

relação aos filhos, na diversidade de contextos e experiências de vida, que nos 

levam a afirmar que, afinal, parece não ser tão linear relacionar estas práticas 

sociais unicamente com indicadores sociais e económicos. Parece-nos que, 

com o contributo destes testemunhos, teremos que acrescentar outros 

indicadores, agora de natureza cultural, que se assumem como poderosos 

mecanismos de reprodução de práticas culturais que continuam a influenciar os 

métodos educativos entre pais e filhos, atribuindo contornos diversos às 

relações que as crianças experimentam nos seus quotidianos familiares.  

 

 

 

5. As possibilidades de participação das crianças na organização da vida 
familiar. 

 

A investigação sociológica pouca informação empírica nos tem dado acerca da 

forma como as crianças reagem, influenciam ou experienciam as mudanças 

sociais e familiares, a unidade, a desorganização ou reorganização familiar. 

Também pouco sabemos acerca das possibilidades de participação das 
                                                 
164 Conferir capítulo 2. 
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crianças na organização dos seus quotidianos em contexto familiar, uma vez 

que a tradição sociológica encara o processo de mudança social como 

dependente da acção dos adultos, sendo irrelevante a consideração da acção 

e da voz das crianças, o que vai de encontro à ideia defendida por Gillis 

quando refere que a sociedade moderna tratou as crianças com uma “...uma 

improcedente solicitude e indulgência, ao mesmo tempo que lhe impomos uma 

espécie de apartheid” (2003: 161). 

Esta ideia de apartheid é, na maior parte das vezes, aceite pelas crianças, que 

acatam sem grandes questões a sua posição minoritária e de dependência 

relativamente aos seus pais, dependendo da mediação destes para alargarem, 

por exemplo, as suas relações sociais fora dos muros do lar. Mas esta 

restrição coexiste, de acordo com Mayall (2001), com possibilidades de 

negociação e re-negociação em contexto familiar, nos quais as crianças 

procuram maior autonomia, através da recolocação dos limites e do desafio ao 

controlo dos pais. 

Mayall refere ainda que,  

 “As perspectivas das crianças acerca do que é ser criança 
indicam que elas reconhecem o poder dos adultos e das suas 
reacções ao mesmo, que vão desde a aceitação sem qualquer 
questionamento, a actividades tácticas e ainda a reacções de 
resistência com ressentimento. Mas acima de tudo, a 
obediência e a aceitação são bastante mais comuns do que a 
resistência e a rejeição” (2001: 121). 
 

A preocupação em saber, através das crianças, das suas possibilidades de 

participação no quotidiano familiar pretende dar alguns contributos no sentido 

de esbater a ideia de apartheid avançada por Gillis e em alternativa para a 

construção de uma ética de respeito na família (Neale, 2002). Esta ética de 

respeito entre todos os elementos da família exige a construção de dinâmicas 

de relação dialogadas, respeitadas e confiadas mutuamente, sendo 

indispensável a construção de espaços de ouvir e escutar, onde a criança sinta 

que confiam e acreditam nela e onde cada um dos membros da família, 

independentemente da sua idade, participa, com a legitimidade que o sentido 

de pertença e identidade ao grupo em questão lhe permite. 
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Dubet ajuda-nos a pensar esta ética de respeito quando afirma, a propósito, 

que  

 “…o tema do reconhecimento das identidades surge 
necessariamente como o único modo de síntese e de conciliação 
possível das suas faces da igualdade dos indivíduos e das 
desigualdades colectivas. Mas enquanto a igualdade e o mérito 
constituem princípios de justiça objectivos, porque a 
intencionalidade dos actores está ausente, o reconhecimento 
supõe construir a justiça a partir dos sentimentos de justiça e das 
possibilidades de realização de si mesmo.” (2003: 66-67).  

 

Para Dubet a construção de relações de respeito entre os indivíduos deverá 

basear-se nas representações que os sujeitos implicados possuem, como 

forma de ultrapassar as desigualdades com que se confrontam os indivíduos 

nas suas relações sociais. Quando falamos de relações entre adultos e 

crianças, falamos de um exercício que exige, por um lado, a consideração das 

representações que uns e outros possuem acerca da forma como as suas 

interacções se organizam; por outro, a organização de espaços e tempos onde 

tais interacções possam ser discutidas, negociadas e vividas entre todos os 

intervenientes, atendendo-se ao reconhecimento e às especificidades das 

crianças e dos adultos, de forma a construir relações fundadas nas 

competências de cada um. 

Será que as crianças actualmente adquiriram uma relação democrática e 

renovada com os seus pais, tendo maior poder de negociação com estes? 

Quais as possibilidades de participação e influência em contexto familiar 

identificados pelas crianças? 

Mais uma vez é possível destacar das palavras das crianças a diversidade, 

neste caso diversidade relacionada com as (im)possibilidades de participação 

em âmbito familiar, em três dimensões: 

 

 

 

 



 

 - 356 -

5.1. A participação negociada entre crianças e adultos na família  

 

Há um significativo grupo de crianças que consideram ter legítima influência na 

família, não somente nos assuntos que lhe dizem respeito, mas também nos 

assuntos que dizem respeito a toda a família. Um aspecto significativo que, 

antes de mais, se pode indicar, diz respeito ao facto de esta participação 

negociada se poder encontrar nas crianças dos dois contextos. 

 

“Raquel: Por exemplo, o meu pai quer saber alguma coisa eu dou a 
minha opinião. Por exemplo, ele diz “Eu não sei se isto é verdadeiro ou 
falso”, eu digo ”Eu acho que isto é falso”, dou a minha opinião. 
Natália: E é aceite? 
Raquel: É. 
Natália: Achas que consegues influenciar a forma como se organiza a 
tua família? 
Raquel: Acho que sim.”  

(Raquel: 9, EP) 

 

 

“Natália: Quando tu dás a tua opinião a tua família aceita a tua opinião ou 
não?  
Carlos: Aceitam. 
Natália: Queres dar um exemplo? 
Carlos: Quando por exemplo, eles não tinham despertador, e então 
reunimos a família toda e falamos sobre coisas da família e eu disse 
assim “mais valia comprar um despertador que assim acordavas-me a 
hora”, que ele se atrasava sempre no trabalho. Também o meu pai vinha 
do trabalho, ele não tomava banho, não havia água, então eu disse “se a 
família juntasse dinheiro, já dava para a água.” 
Natália: Ele fez isso? 
Carlos: Fizeram. 
Natália: E como é que tu te sentiste quando viste que a tua opinião … 
Carlos: Senti-me feliz.” 

 (Carlos, 13: CR) 

 

Ela pode, também, ser caracterizada em função do seu alcance: se é uma 

participação relativa, apenas, a assuntos que digam respeito às crianças; ou, 

pelo contrário, alargada a decisões que afectam toda a família. No primeiro 

caso, esta participação revê-se nas possibilidades de escolha da criança 

relativamente às actividades extra-curriculares, à alimentação, ou ainda aos 

programas de televisão que gostam de assistir.  



 

 - 357 -

 

“Eu, fui eu que escolhi as minhas actividades por isso vou sempre, 
só quando tiver algum problema é que não vou; foi o que a minha mãe 
disse “quando tu quiseres vais” Os dias, ninguém manda em mim e 
nem eu mando neles, é tudo... mandamos todos, quase todos, porque 
os dias são organizados por nós, se não nos apetece não vamos e há 
aqueles dias que não estamos dispostos, nesses dias vou directa para 
casa.”  

(Margarida, 10:EP)  

 

No segundo aspecto, tal participação revê-se nas possibilidades que as 

crianças experimentam de participar na organização do ambiente físico do lar e 

também na participação de actividades em conjunto com a família. 

 

“Natália: E tu! Tens possibilidade de decidir, de participar... 
Carla: Tenho! Tenho vontade e gosto. É a mesma coisa, não é? Mas eu 
tenho vontade de decidir de poder às vezes mandar, só que os 
soldadinhos nunca mandam. 
Natália: Nunca mandam os soldadinhos?  
Carla: Não! 
Natália: Porquê? 
Carla: Às vezes mandamos. Às vezes passam o tenente e passam o 
general. 
Natália: É? E quando é que isso acontece? 
Carla: Com as roupas. Eu é que decido a minha roupa. Se bem que, às 
vezes, a minha mãe, mesmo que eu queira a minha mãe não deixa... 
mas até posso um bocadinho, porque quando nós fomos para minha 
casa nova que é esta, eu é que ajudei um pouco, porque eu disse... o 
meu pai acha que eu tenho bons gostos, então a sala foi feita quase toda 
por mim. 
Natália: O que é que tu ajudaste a escolher na tua sala? 
Carla: A televisão, acho que a televisão ficava bem naquele canto, em 
vez daquele.  
Natália: Então ainda tens uma possibilidade de decidir muitas coisas 
Carla: E também um pouco, um pouquinho.” 

 (Carla, 9: EP) 

 

 “Natália: E na forma como o teu dia se organiza, tens direito a dar a tua 
opinião, a tua opinião é tida em conta, ou não? 
Tomás: Temos direito a dar opiniões, como os outros têm direito a dar a 
opinião deles. 
Natália: Ora conta-me lá. Dá-me exemplos. 
Tomás: Por exemplo, a minha mãe pode dizer uma coisa e eu e o meu 
irmão podemos dizer outra. Então temos a nossa opinião e temos 
de respeitar a opinião dos outros.” 
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 (Tomás, 9: EP) 

 

 “Por exemplo, os meus pais estão a falar que querem mudar de casa e 
vão construir uma casa nova. Também tenho que dar a minha opinião. 
Tenho direito de dar a minha opinião se gosto ou se não gosto. Mas 
também tenho de concordar com eles, porque às vezes o que eu 
gosto também é muito caro e não pode ser tudo como eu gosto!”  

(Madalena: 9: EP) 

 

 

 “Às vezes os meus pais concordam comigo, outras vezes....eu também 
tenho direito à opinião, mas eles também têm (...) uma vez a minha mãe 
achou que eu estava a dizer mal, que ela também tem direito de achar, 
de dizer o que acha e fez como ela achava e depois eu é que tinha 
razão.”  

(Nuno, 9: EP) 

 

 “Eu num dia avisei a minha mãe que...era uma coisa lá na festa da 
Graça que tinha uns carros que andavam muito de força e eu dizia-lhe 
para não andar ali, porque eu quase que caía cá abaixo...se caísse não 
caía muito cá abaixo porque aquilo não era muito alto...e depois eu 
avisei-a e ela não quis e ela vai com a minha tia e tiveram medo...eu 
avisei-a, olha!”  

(Filipe, 9: CR) 

 

“Natália: Quando falas o que é que os adultos fazem? 
Manuel: Às vezes concordam, outras vezes não. Se concordarem eles 
fazem, se não concordarem decidem o que fazer. 
Natália: E tu tomas decisões? 
Manuel: Às vezes. 
Natália: Podes-me dar um exemplo de uma decisão que tenhas tomado 
em conjunto com os teus pais? 
Manuel: É sobre um carro. O meu pai queria vender uma carrinha, mas a 
carrinha não valia muito dinheiro, então eu disse “ó pai porque não trocas 
a carrinha por um carro e trazes uma massa?”. O meu pai aceitou, a 
minha mãe também... 
Natália: Então venderam a carrinha? 
Manuel: Não, trocaram a carrinha por um carro, e dinheiro. 
Natália: Como é que tu te sentiste quando viste que eles aceitaram a tua 
opinião? 
Manuel: Fiquei contente, aos saltos. 
Natália: Porquê? Sentiste-te importante? 
Manuel: Sim. 
Natália: Tu achas que é importante os meninos darem opiniões? 
Manuel: Sim, aos pais. 
Natália: Porquê? 
Manuel: Para não fazerem asneiras. 
Natália: Os pais? 
Manuel: Sim. 
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Natália: E para ouvirem os filhos? 
Manuel: Podem concordar. Os filhos podem estar correctos” 

 (Manuel, 10: CR) 

 

A participação negociada é, sem dúvida, aquela que maior visibilidade tem nos 

discursos das crianças acerca das suas possibilidades de participação na vida 

familiar. Estas crianças atribuem à sua participação em processos da tomada 

de decisão com os seus pais um valor acrescido relativamente, por exemplo, à 

possibilidade de tomarem decisões autónomas, reconhecendo que é 

necessário alcançar compromissos, o que vai de encontro a conclusões de 

outras investigações da mesma natureza (Morrow, 1998, 1999; Trinder, 1997). 

A participação infantil no exercício do direito à família é, afinal, valorizado pelas 

crianças enquanto processo democrático de negociação. Se concordarmos que 

o exercício dos direitos deve começar em contextos restritos, próximos do lar, 

maior legitimidade adquirirá esta posição das crianças face à participação em 

âmbito familiar, funcionando este último como um local de excelência para a 

construção de práticas sociais de participação. 

 

 

5.2. A subsistência da invisibilidade das crianças na participação 
em âmbito familiar 

 

Há também crianças que continuam a ter dificuldades de assumir algum 

protagonismo em âmbito familiar, o que vai de encontro a ideias semelhantes 

apresentadas por Mayall (2001), quando refere que as crianças reconhecem e 

aceitam um estatuto moral inferior relativamente aos seus pais, considerando 

correctas as atitudes dos pais, no sentido de as ensinarem a comportar-se bem 

e a aplicarem sanções para se assegurarem de que elas aprendem.  

As crianças aceitam sem grandes contestações a impossibilidade de 

participarem e afectarem as decisões no seu quotidiano familiar; para estas 

crianças a subordinação à ordem social dos adultos, neste caso, dos seus pais, 

continua a marcar as relações que estabelecem dentro da família. 

 



 

 - 360 -

 “Natália: E tu tens possibilidade de dar a tua opinião, é tida em conta? 
Sara: Às vezes...menos vezes.” 

 (Sara, 10: EP) 

 

“Natália: Se tu tivesses a possibilidade de participar na forma como o teu 
dia se organiza, o que vestes, o que comes, achas que a tua opinião ia 
ser ouvida, ou não? 
Mª João: Não sei. 
Natália: Ora pensa lá! Porque é que vens para a escola, vestes essa 
roupa, pões essa fita, és tu que escolhes ou é a tua mãe? 
Mª João: É a minha mãe. 
Natália: E tu não tens possibilidade de dar a tua opinião? 
Mª João: Tenho! Eu detesto andar de vestido e a minha mãe dá-me 
quase todos os dias vestidos. 
Natália: E como é que te sentes? 
Mª João: Horrivelmente feia. 
Natália: Então tu não tens grande possibilidade de dar a tua opinião? 
Mª João: Tenho. 
Natália: Então porque é que usas todos os dias vestidos? 
Mª João: Todos os dias não, quase todos os dias. 
Natália: E tu já tentaste explicar à tua mãe que não gostas? 
Mª João: Já. E ela continua a pôr os vestidos.”  

(Mª João, 9: EP) 

 

 

“Natália: Olha, e quando vais passar o fim-de-semana a casa ou então 
quando estás com a tua família aqui do colégio, quando dás a tua 
opinião, as pessoas ouvem-te ou não? 
Jaime: (acena que não) 
Natália: E como é que tu te sentes? 
Jaime: Um bocado bem… 
Natália: Porquê ? Tu gostas que as pessoas não liguem à tua opinião? 
Jaime: (acena que não). ”  

(Jaime, 9:CR) 

 

 

“Natália: Tu achas que na tua família tu tens direito a participar, quando 
dás opiniões as pessoas fazem aquilo que tu dizes ou não? 
José: Eu faço sempre o que as pessoas me dizem.”  

(José, 9: CR) 

 

 

Ficam assim registadas as dificuldades que as crianças continuam a 

experienciar no exercício de algumas margens de participação no seu 

quotidiano familiar. Quando existem, remetem-nos para imagens de crianças 

resignadas, seja com os vestidos odiados, seja com a acomodação ao que é 
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instituído pelos adultos, sem grande questionamento, o que exprime 

essencialmente relações de sujeição. 

É na subsistência deste discurso de inferioridade, submissão e incompetência 

que residem os maiores obstáculos para a construção de uma cidadania 

familiar plena, onde todos os seus membros possam ter espaço e 

possibilidades de participação.  

Nogueira e Silva (2001) permitem-nos repensar esta questão quando os falam 

da cidadania íntima. De acordo com as autoras é indispensável considerar que 

a construção da cidadania para além de um assunto estritamente público onde 

a razão predomina, o que implica  

 

“ (…) aplicar a ideia de direitos e responsabilidades às relações 
humanas em geral. (…) A cidadania íntima implica uma visão 
holística, isto é, uma cidadania como um exercício de direitos e 
deveres recíprocos e extensivos a todos os contextos de vida. Por 
isso é importante a democratização da esfera privada. A política 
social deve afirmar a cidadania íntima providenciando uma rede de 
direitos e responsabilidades entre todos os membros da família, na 
base de uma renegociação das relações pessoais, fundamentada 
nos princípios da deliberação e, essencialmente, na liberdade 
afastada da violência.” 
 

Este processo de democratização da esfera privada implica também na 

revalorização de práticas de participação e cidadania nos contextos familiares 

exige se repensem conceitos como a competência infantil. 

A competência, de acordo com Alderson (1993) tem normalmente um duplo 

significado: por um lado, a vontade de saber quais são as decisões correctas e, 

por outro, a coragem para tomar opções correctas e assumir responsabilidade 

pelas mesmas. São atitudes complementares e contribuem ambas para a 

definição moderna de competência. A competência emerge, então, não como 

uma capacidade ligada a estádios de desenvolvimento, mas como um 

pensamento, sentimento ou acção, contextualmente relacionado e 

desenvolvido em eventos e relações no dia-a-dia (Hutchby e Moran-Ellis, 

1998). 
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Como às crianças são negadas oportunidades de exercer a sua competência, 

neste caso dentro do contexto familiar, é inevitável que subsista a imagem da 

criança incompetente, com recursos escassos e insuficientes para lhe 

permitirem ter alguma visibilidade e participação nas dinâmicas familiares. 

 

 

 

 

6.Constrangimentos no exercício do direito à família 

 
 

6.1. A Falta de tempo para estar com os filhos 
 
O tempo, nas famílias contemporâneas, é, cada vez mais, um bem escasso: 

repartido ente a vida profissional e a vida familiar, apresenta-se por defeito 

para crianças e pais. 

No último estudo apresentado pela OCDE (2004), “Babies and Bosses: 

reconciling work and family life. Switzerland, New Zealand and Portugal” são 

caracterizadas as relações entre o mundo profissional e o mundo familiar em 

três países, entre os quais Portugal. 

A caracterização que é feita destes dois aspectos em Portugal parece ser 

preocupante, uma vez que o estudo refere que 85% das mães estão 

empregadas a tempo inteiro, havendo portanto uma elevada taxa de ocupação 

da mão-de-obra feminina, acompanhada pela continuidade de assimetrias em 

termos de género, uma vez que o papel do pai nos cuidados parentais continua 

a ser limitado. Como exemplo, o estudo aponta o facto de somente entre 30 a 

40% dos pais exercerem o direito que lhes assiste de utilizarem licenças de 

assistência à família. Associada a este quadro, está a inexistência de redes de 

apoio efectivas e eficientes em termos de acolhimento das crianças, o que 

coloca as crianças portuguesas em quotidianos espartilhados entre a escassez 

de tempo das famílias e a escassez de recursos sociais de atendimento. 
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Outras investigações têm também, nos últimos anos, incidido nesta 

problemática social. Um desses estudos foi realizado por E. Galinsky (1999), 

nos EUA, designado Ask the children: what America's children really think 

about working parents. O autor compara dados de duas investigações, 

separadas temporalmente por um espaço de 20 anos, e concluiu que a 

quantidade de tempo que os pais passam com os filhos não diminuiu da forma 

como se quer fazer crer. A defesa desta tese reside em três observações: as 

mães trabalhadoras conseguiram manter constante a quantidade de tempo que 

passam com os seus filhos; os pais aumentaram o seu tempo com os filhos; as 

famílias têm menos crianças hoje do que há 20 anos atrás, aspectos que, 

conjugados, levam a crer que os pais trabalhadores passam mais tempo com 

os seus filhos do que há duas décadas atrás. Embora ambos os pais gastem 

mais tempo do que antes em trabalho remunerado e não remunerado, passam 

mais tempo com os seus filhos, o que não resulta do facto de trabalharem 

menos, mas sim do facto de gastarem menos tempo com eles mesmos.  

Esta perspectiva é apoiada por um outro estudo, de âmbito internacional, 

realizado por Gershuny (2000), com o objectivo de comparar o tempo diário 

dos pais com as crianças entre 20 países. Os resultados desta investigação 

confirmam os dados do estudo norte-americano e sugerem que o tempo que os 

pais passam com os filhos aumentou substancialmente nos últimos tempos, 

"Ao longo do período mais recente da história (desde os inícios dos anos 70) o 

tempo gasto nos cuidados com as crianças, aumentou para os dois sexos, em 

15 minutos para as mulheres e 8 minutos para os homens" (idem: 195). 

P. Christensen considera que a resolução de alguns problemas da família 

moderna passa pela reorganização da qualidade do tempo que os pais passam 

com os filhos, não sendo necessariamente de mais tempo que as famílias 

precisam, mas de mais qualidade desse mesmo tempo. De acordo com a 

autora, são necessárias “...ilhas ou oásis do tempo, no tempo que a família 

necessita.” (2002: 80). 
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As representações das crianças são globalmente críticas da escassez de 

tempo que as famílias passam com elas.165 

 
“Natália: Costumas jogar com a tua mãe? 
Carlos: Não porque ela não tem tempo, está sempre ocupada. 
Natália: O que é que ela faz?  
Carlos: Tem de ir trabalhar, ou tem de ir fazer o comer, ou tem de ir tratar 
dos papéis a Braga.”  

(Carlos, 13: CR) 

 
“Natália: Não gostas de brincar assim com a tua mãe? 
Ana Rosa: Gosto. 
Natália: E porque não brincam? Não têm tempo? 
Ana Rosa: (acena que sim) 
Natália: Tu ou a tua mãe? 
Ana Rosa: A minha mãe. 
Natália: Tu gostavas que ela tivesse tempo? 
Ana Rosa: (acena que sim) 
Natália: Porquê? 
Ana Rosa: Para nós brincar (sic).”  

(Ana Rosa, 9: CR) 

 
 

Neste primeiro grupo incluímos o testemunho de duas crianças do Colégio dos 

Rouxinóis que, apesar de somente estarem com as famílias durante os fins-de-

semana e por vezes nas férias, identificam este constrangimento de as 

famílias, neste caso das mães, não terem tempo para estar com elas. Na 

nossa opinião, a falta de tempo neste contexto assume uma importância 

acrescida, nomeadamente em comparação com o caso de crianças que 

partilham o quotidiano diário com as famílias. Porventura, a organização do 

tempo em família, no caso das crianças do Colégio dos Rouxinóis, sendo à 

                                                 
165 Apresentamos o excerto seguinte como ilustração das dificuldades com que se confrontam 
os pais na actualidade “Muitos pais hoje, diante da missão impossível de proteger seus filhos 
sem suportes colectivos, passam paradoxalmente a desprotegê-los o quanto antes para os 
preparar para um trabalho que não comporta mais nenhuma segurança e acolhimento. Daí as 
cobranças excessivas na creche e o apelo precoce à autonomia infantil. Se o trabalho hoje 
pede ao sujeito que se ajuste a qualquer mudança, dispensando os empregos de longo prazo, 
tornando-se autónomo, flexível e polivalente, também da mesma maneira aumenta a variedade 
e a velocidade dos conteúdos educacionais oferecidos pelos pais e pela escola. Trata-se aqui 
portanto menos de uma questão de aceitar as diferenças entre as crianças, oferecendo-lhes 
uma diversidade de possíveis interesses, do que de torná-las infinitamente abertas e 
submissas às exigências cambiantes da produção e do consumo. (Mizrahi, 2003: 19) 
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partida tão escasso e esporádico, poderia ser rentabilizado pelos pais em 

termos qualitativos, tentando aproveitá-lo enquanto tempo de estar com a 

família. De acordo com o testemunho destas duas crianças, isso não acontece, 

o que nos remete, mais uma vez, para as contingências e adversidades em 

que se insere o exercício do direito à família por crianças a quem foi e continua 

a ser negado um contexto familiar acolhedor e aberto à partilha e à união.  

Mas também as crianças da Escola Pública identificam este constrangimento, 

sendo persistentes a argumentar em relação à escassez de tempo que passam 

com os seus pais: 

 

 “Margarida: Mas na escola da minha mãe há pais que põem as 
crianças lá às 8.00 e vão buscá-las às 18.00. Há crianças que não 
têm convívio com os pais. 
Carla: Só mesmo ao fim de semana 
Mafalda: E mesmo ao fim de semana há muitos pais médicos... 
Margarida: Eu conheço uns pais médicos e o filho passa o fim-de-
semana todo com os avós 
Nuno: Agora fala o Manelinho. Tem um pai médico! 
Manuel: Estão a fugir ao tema! 
Rodrigo: Estamos nada. Só queremos saber se o teu pai está muito 
tempo contigo. 
Manuel: Mais ou menos.”  

(Debate Escola Pública) 

 

O discurso destas crianças reivindica a renovação da organização formal do 

tempo de trabalho: 

 

 “Tomás: Temos o direito à família. Dizemos que as crianças têm direito 
a ter uma família. Nessa família devem-se sentir bem protegidas e 
amadas. As mães deviam ter direito a estar mais tempo com os 
filhos. Para isso o horário semanal devia diminuir. 
Mafalda: Também acho, concordo.”  

(Debate, Escola Pública) 

 

 

Com os testemunhos destas crianças recuperamos uma ideia que foi lançada 

já ao longo deste tópico: a indispensabilidade de considerar a reorganização 

dos quotidianos familiares, valorizando quer a quantidade quer a qualidade do 
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tempo em família, para que o exercício do direito à família seja mais 

significativo. 

Decorre portanto das palavras destas crianças um desafio às ideias 

apresentadas no início deste ponto por Christensen (2002) quando defendia a 

valorização de um tempo de qualidade como uma resposta à escassez da 

quantidade do tempo que os pais passam com os filhos. Todas estas crianças 

vêm, de uma maneira geral, reivindicar que a escassez de tempo com os seus 

pais é um dos maiores obstáculos para o exercício do seu direito à família, o 

que, no contexto português, se apresenta como um obstáculo relevante, 

considerando a significativa presença dos pais, e nomeadamente da mãe, no 

espaço de trabalho. 

 

 

6.2 Os Abusos 
 
Já tivemos oportunidade de discutir anteriormente a imagem da violência intra-

familiar, da qual as crianças se apresentam como uma das principais vítimas, 

que, pela mediatização que teve e continua a ter, permitiu que uma nova 

imagem de família se afirmasse, desconstruindo o mito do núcleo idílico e 

protector, ao desocultar “...gerações de carências e de degradações 

acumuladas, de contextos sociais desfeitos, de silêncio e de vergonha, de 

segredos de família” (Gavarini, 1998: 121). 

O que questionamos aqui são os saberes das crianças acerca desta 

problemática social, a consciência e visibilidade que ela assume nos seus 

quotidianos. 

Para ilustrar esta questão, fomos buscar algumas vozes de crianças que 

narram, no indefinido, mas também na primeira pessoa, as possibilidades de 

os contextos familiares serem contextos abusadores e que não respeitam os 

direitos da criança166. 

                                                 
166 Para desenvolver esta ideia consultar o trabalho de K. Backett-Milburn (2004), que nos 
apresenta uma interessante reflexão acerca da forma como as crianças e as famílias 
constroem e negoceiam a segurança e o perigo. 
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Os discursos das crianças da Escola Pública remetem os abusos da família 

sobre as crianças para terceiros, sem nenhuma relação directa com os seus 

quotidianos: 

 

“Natália: Por que é que achas que isso acontece? 
Rita: Porque às vezes os pais não as protegem, mas há crianças que os 
pais são maus para elas, não as tratam tão bem delas, como alguns 
pais.” 

(Rita, 9: EP) 

 

 “ (...) Nuno: E o que eu acho, que é ainda pior que isso, é ter sido o pai 
com a filha que era deficiente; o pai violou-a sexualmente...mas como é 
pai, a filha era deficiente e isso tudo, acho que o pai ainda a prejudicou 
mais, porque ela pensava que tinha amigos, um dos elementos da 
família fez-lhe aquilo. Ora se um dos principais fez aquilo imaginemos 
os outros!  
Depois ela é capaz de ficar com medo de tudo. 
Tomás: Há uns pais que abandonam os filhos, infelizmente há pais 
egoístas que abandonam mesmos, só por os filhos serem 
deficientes. 
Mafalda: Mas às vezes os filhos são tirados dos pais porque eles 
não têm condições. Por ex. se eles são toxicodependentes ou coisa do 
género os filhos são retirados dos pais.  
Mariana: Não sei se tu reparaste, mas há adultos que podem ser de 
confiança, que se tornam os piores inimigos. Como aquilo do tio...era 
de confiança, mas agora tornou-se inimigo, mas agora...com confiança 
não contamos com ninguém. 
Nuno: Mas, oh Rodrigo, aquele caso que eu te disse era mesmo o pai. 
Vê lá achas que a miúda não ia ter confiança no pai? 
Rodrigo: Nesse caso o pai...era se calhar porque a filha era assim... 
deficiente, tinha aqueles problemas o pai aproveitou-se disso e abusou. 
Nuno: Sim e então o pai era uma pessoa de muita confiança. Tu não 
tens confiança no teu pai e na tua mãe? Então imagina que o teu pai um 
dia te fazia isso...tu não sais com o teu pai para a rua? 
Rodrigo: Mas tu também não sabes se aquele pai era assim de tanta 
confiança para a filha... 
Nuno: Eu estou-te a dizer o que ouvi na televisão. A filha dizia que 
gostava muito do pai, que o pai a tratava bem... 
Rodrigo: Mas isso...ela pode estar a dizer isso, para o pai não a 
abusar mais vezes sexualmente...”  

(Debate, EP) 

 

As narrativas feitas por estas crianças na terceira pessoa não deixam, no 

entanto, de incluir uma análise social criteriosa acerca dos indicadores que 

poderão estar na origem dos abusos às crianças em contexto familiar. Estes 

indicadores podem ser considerados relativamente ao abusador, onde 
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aspectos como a toxicodependência e comportamentos sexuais desajustados 

contribuem para a destruição, de acordo com algumas destas crianças, de 

relações de confiança entre pais e filhos. Podem ainda ser considerados 

relativamente aos abusados e, neste caso, é salientada a deficiência como um 

dos principais indicadores que poderá estar mais presente nas situações de 

abuso dos adultos para com as crianças. 

No entanto, não é linear nem consensual a aceitação que as crianças fazem 

desta realidade, avançando recorrentemente com possíveis explicações para 

os comportamentos abusivos da família e tentando, na nossa opinião, salvar 

um ideal de família protectora que continua a persistir no seu imaginário e, no 

caso destas crianças, na sua realidade social e familiar concreta. 

O discurso inquietante na primeira pessoa pode ser ilustrado pelas palavras do 

Sérgio que, através deste singelo desabafo, contribui decisivamente para 

caracterizar as dimensões do abuso na família. O seu discurso adquire uma 

relevância social significativa se enquadrarmos este testemunho na estrutura e 

dinâmica social que o envolve. Com efeito, poderia este ser um testemunho 

sem grande significado social, não fosse o Sérgio um menino afastado da sua 

família biológica, à qual regressa normalmente ao fim de semana, recebendo 

este tipo de tratamento:   

 

 “Natália: E como é que te sentes nessas alturas? 
Sérgio: Mal. Batem por comer iogurtes. A minha mãe deixa, só que ele 
não.  
Natália: Porquê? 
Sérgio: Porque não deixa comer coisas com leite”  

(Sérgio, 9: CR) 

 

Com este testemunho temos que aceitar a ideia defendida por Gavarini (1998) 

da descoberta de uma outra imagem sórdida da vida privada, na qual não é 

possível encontrar relações emocionais e sociais consistentes e equilibradas, 

que permitam às crianças encontrar a segurança e protecção, mas também o 

mimo e o carinho que, para elas, a família continua a representar. Os abusos 

continuam, assim, a comprometer o exercício do direito das crianças à família. 
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6.3. O Divórcio 
 

Os discursos das crianças apontam com frequência o fenómeno do divórcio 

como um dos problemas mais significativos no exercício do direito à família. 

Poderá até parecer um desafio aos enquadramentos que a intervenção social e 

jurídica tem dado a este tema, uma vez que as concepções tradicionais desde 

sempre sublinharam a incompetência da criança para lidar com as emoções. 

Com efeito o exaltar da sua pequenez, da sua dependência e da sua 

presumível inocência social levaram à construção de mecanismos de 

protecção/exclusão das crianças relativamente aos problemas com que a 

família se confrontava, com base na convicção de que esta seria a melhor 

forma de salvaguardar o melhor interesse da criança. 

Assim, quando as vozes nos revelam intervenções e leituras tão criteriosas 

acerca de um fenómeno que os adultos consideram que a criança deve ser 

protegida e afastada, torna-se indispensável rever perspectivas acerca das 

formas que as intervenções sociais e jurídicas associadas a este fenómeno167 

têm assumido. 

Apesar de começar a haver evidências empíricas de que as crianças lidam 

razoavelmente com os reordenamentos familiares (Joshi, 2000; Hetheringtom e 

Kelly, 2002), continua, no entanto, a persistir muita ansiedade acerca dos 

danos e do stress que podem estar associados às tentativas de abertura de 

diálogo com as crianças acerca do divórcio dos pais.  

Os investigadores têm preferido recolher dados indirectamente, baseando-se 

em relatórios dos pais e dos profissionais, ou administrando testes 

estandardizados, em vez de os recolherem directamente dos seus principais 

implicados: as crianças. Os próprios pais têm, também, sido relutantes em 

verem os seus filhos envolvidos directamente na investigação (Smart et al, 

2001). Como consequência, tem havido poucos estudos que considerem a 

                                                 
167 Se considerarmos que em Portugal, de acordo com o censos de 2001, se assistiu ao 
aumento da taxa de divorcialidade, que passou de 1,0 divórcios por mil habitantes, em 1991, 
para 1,8, em 2001 (INE, 2003b: 65, cit in Magalhães, 2003: 37), teremos também que 
considerar que este é um fenómeno que afecta cada vez mais crianças, e para o qual é 
urgente descobrir renovadas possibilidades de intervenção. 
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reorganização familiar a partir das perspectivas das crianças (Pryor and 

Rogers, 2001). 

Os novos estudos sociais acerca da infância pretendem desafiar este status 

quo (James e Prout, 1997; Smart et al, 2001), tentando visibilizar e rentabilizar 

as representações de todos os envolvidos no processo; começam a surgir 

estudos empíricos reveladores das competências das crianças nas leituras que 

fazem dos processo de des(re)organização familiar em que se vêm envolvidas.  

Um desses exemplos é o trabalho desenvolvido por Smart et al. (2001), que 

explora as perspectivas das crianças acerca da vida familiar após o divórcio e 

nos permite ver estas mudanças a partir do seu ponto de vista.  

E é com esta revalorização da voz e da acção das crianças que recuperamos 

agora um dos principais obstáculos que, na opinião das crianças que 

participaram nesta investigação, dificulta o exercício do direito à família. 

A opinião das crianças não é consensual acerca dos motivos e dos efeitos do 

divórcio, sendo o excerto seguinte bem ilustrativo deste aspecto:   

 

“Nuno: Outras vezes, os pais casaram-se, gostavam um do outro, mas 
depois começam a complicar...aquela vida de viver juntos e isso tudo e 
divorciam-se. E o filho fica prejudicado e às vezes chega até a ter 
comportamentos estranhos; 
Raquel: Como o Nuno disse e muito bem, há pais que abandonam os 
filhos, há pais que são divorciados e abandonam os filhos. Mas não 
devem porque é uma honra ter um filho!  
Mariana: Eu não concordo totalmente com o que o Nuno disse. Estás 
muito errado Nuno, muito errado, totalmente errado! Pode ser que por 
vezes os filhos fiquem mal, mas olha que, por exemplo, os meus pais 
divorciaram-se e eu fiquei muito melhor! É muito melhor estar com a vida 
aliviada sem aquelas coisas, aquelas brigas...que eu acho que é muito 
melhor divorciarem-se do que expor os filhos a essas situações. Depois, 
essas briguinhas é que descontrolam o comportamento do filho.”  

(Debate, Escola Pública) 

 

A discussão a que assistimos, na Escola Pública, desafia as concepções 

baseadas na convicção de que as crianças não possuem as competências 

necessárias para o entender.  

As crianças que participam neste diálogo têm diferentes experiências de vida 

familiar. Como pudemos comprovar, há uma menina que já passou por uma 
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experiência de divórcio dos seus pais e que, narrando a forma como viveu este 

processo, considera o divórcio como uma possibilidade de obter alguma 

harmonia familiar, esforçando-se, ainda, por convencer os seus colegas, que 

não têm esta experiência e que possuem opiniões distintas. 

No entanto, é frequente encontrar nos discursos das crianças que não tiveram 

este tipo de experiência uma leitura extremamente negativa da mesma:   

 

“...eh...esta família é uma família que gostam uns dos outros...o pai gosta 
da mãe, que é uma coisa em muitas famílias não acontece e depois os 
pais separam-se, os meninos sofrem uma tristeza...às vezes até 
ficam muito doentes por causa disso...e às vezes são os pais que não 
se querem separar uns e querem separar-se outros, mas prontos...”  

(Nuno, 9: EP) 

 
“Natália: Tu já falaste umas duas ou três vezes de divórcio. Por que é 
que para ti é um problema complicado o divórcio? 
Manuel: Porque nós ficamos... por exemplo, um dia temos de ir para o 
pai outro dia para a mãe. 
Natália: Tu não achas grande piada a isso, pois não?  
Manuel: Não! 
Natália: Para ti como é que devia ser? 
Manuel: Ficarmos todos juntos.”  

(Manuel, 9: EP) 

 
 

“Vejo as crianças felizes, assim todos felizes e amigos uns dos 
outros. Há muitas famílias que estão separadas.”  

(Raquel, 9:EP) 

 

O divórcio aparece-nos através das vozes destas crianças como um fenómeno 

ambivalente: apontado como uma solução a considerar, por quem já 

experimentou situações de conflito familiar e todo o mal-estar que daí resultou 

para todos os elementos da família; apontado, por outro lado, como um mal a 

evitar, por todas as outras crianças, que ainda não o experienciaram nas suas 

dinâmicas familiares. No entanto, a ambivalência desfaz-se quando, mais 

tarde, encontramos no testemunho da criança que defende o seu lado positivo 

e o considera como uma das principais medidas para que o seu direito à 

família fosse mais pleno, a possibilidade de os seus pais voltarem a reconstruir 

o núcleo familiar:  
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“(...) Gostava de mudar de casa e que os meus pais se juntassem”  

(Mariana: 9, EP) 

 

Parece afinal, poder dizer-se que o divórcio continua, de acordo com crianças, 

a ser um obstáculo para que o seu direito à família seja exercido plenamente, 

recolocando o núcleo familiar composto pelo pai, pela mãe e pelos filhos, como 

a imagem dominante. 

 
 

6.4. A violência doméstica 

 

Em Portugal, de acordo com os dados disponibilizados no último relatório da 

Aministia Internacional168, relativos a 2002, o quadro de violência familiar169 é 

composto por 11 677 ocorrências registadas pela PSP e pela GNR, através 

dos seguintes indicadores: 

- Vítimas – 85% são do sexo feminino; 
- Vitimizadores – 82% são do sexo masculino; 
- 89% destes crimes são cometidos pelo cônjuge ou companheiro; 
- 85% destes crimes são crimes contra a integridade física. 
A questão que se levanta com estes dados interroga a posição da criança 

neste quadro de violência familiar e as representações que ela produz acerca 

desta problemática. 

As investigações acerca das experiências das crianças que vivem(eram) em 

contextos onde a violência doméstica estava presente, normalmente associam 

estas vivências com outros dois indicadores: consumo de substâncias aditivas 

(drogas e álcool) e problemas mentais dos pais. 

                                                 
168 Estes e outros dados podem ser consultados em http://www.amnistia-
internacional.pt/agir/campanhas/violencia/estatisticasnaci.php 
 
169 Segundo o Conselho da Europa, a violência contra as mulheres no espaço doméstico é a 
maior causa de morte e invalidez entre mulheres dos 16 aos 44 anos.  
Estima-se ainda que na Europa 1 em cada 5 mulheres é vitima, pelo menos uma vez na vida, 
de agressões no espaço doméstico. 
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Numa investigação apresentada por Gorin (2004), que recupera das vozes das 

crianças as suas perspectivas acerca da violência doméstica, são 

apresentadas algumas ideias centrais: 

- As crianças estão, muitas vezes, mais conscientes dos problemas do que o 

que o que os adultos pensam, mas nem sempre compreendem o que lhes está 

a acontecer e porquê; 

- As crianças preocupam-se com os pais, especialmente se recearem pela sua 

segurança; 

-Algumas crianças, especialmente rapazes, não falam com ninguém acerca 

dos seus problemas, preferindo o apoio informal dos pais, dos amigos, dos 

cuidadores; 

-As crianças não sabem a quem recorrer para uma ajuda formal e raramente 

procuram a ajuda dos profissionais. 

 

Nesta investigação, são destacadas ainda algumas preocupações das crianças 

relativamente aos seus pais, nomeadamente o desejo que elas têm no sentido 

de estes estarem bem e felizes e a família estar segura170.  

Em Portugal, não é ainda muito visível, como preocupação social e científica, o 

conhecimento e valorização da importância das representações que as 

crianças envolvidas nestes contextos de violência doméstica têm acerca desta 

problemática, começando no entanto a surgir estudos que tentam recuperar 

este vazio científico (Sani, 2003; Sani, 2002; Sani, Gonçalves e Keating, 2000). 

No entanto, como podemos comprovar com os testemunhos que as crianças 

nos dão acerca do dramatismo em que vêem envolvidos os seus quotidianos 

de risco e de violência familiar, não podemos ficar indiferentes às suas vozes 

para a interpretação desta realidade social. 

Na nossa investigação, encontramos testemunhos na primeira pessoa de 

crianças que lidaram de perto com quadros de violência familiar, 

profundamente comprometedores do exercício do seu direito à família. Com o 

                                                 
170 A. Mullender et al. (2002) apresentam-nos também uma discussão interessante acerca 
das representações que as crianças têm da violência doméstica. 
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testemunho do António (10: CR), percebemos como diferentes são as 

possibilidades de rever a família como um contexto de protecção; ao relatar-

nos uma situação de agressão e de desorganização familiar, o António conta-

nos também de que forma a negligência adulta pode comprometer os 

quotidianos infantis, ao não acautelar o envolvimento das crianças em 

situações de conflitos entre adultos.  

 

“António: Também sonho com o meu pai, que está a bater na minha 
mãe. 
Natália: Sonhas com isso? Mas porquê? 
António: O meu pai já bateu na minha mãe.  
Natália: E tu viste? 
António: Vi. Se não fosse eu a minha tia e o meu padrinho à frente, a 
minha mãe já estava no cemitério. 
Natália: Como é que foi isso? 
António: A mulher tinha a pistola e passou-a ao meu pai, mas o meu pai 
passou para o outro carro para a pôr no carro, e depois… 
Natália: Onde é que foi isso? Na rua? 
António: Foi perto da minha casa. Eu estava na casa da minha tia, atão a 
minha mãe veio-me lá chamar e atão a minha tia assim: “Está ali o teu 
home, está ali o teu home.” E ela assim:”O que é que ele me quer 
fazer?”. E eu assim: ”Eu vou passar ali e se ele pega comigo…”… 
Quando bateu na minha mãe depois não apareceu mais, depois 
apareceu, eu assim “Fora daqui, não vens bater na minha mãe, isso não 
se deve fazer. E também andas metido com a Cinda e isso”. Ainda não 
nos deu um tostão. 
Natália: Como é que te sentes? 
António: Aquela cobra que está lá na minha casa numa garrafa devia 
estar viva, eu soltar e ferrar-lhe. 
Natália: Ao teu pai? 
António: Ao meu pai.” 

(António, 10: CR) 

 

Para além de presenciar o conflito familiar, esta criança assume-se como 

elemento protector de uma das partes do conflito, a mãe, enviando-nos para 

uma imagem onde a inversão de papéis entre os membros da família é 

perfeitamente visível. 

A Ana Rosa (9: CR) permite-nos desvendar mais uma situação de inversão dos 

papéis tradicionais nas relações familiares, uma vez que nos confronta com 

mais um caso de violência entre pai e mãe, assumindo ela o papel de 

mediadora do conflito. 
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“Natália: Isso acontece muitas vezes na tua família? 
Ana Rosa: Às vezes. 
Natália: Quem é que se zanga mais? 
Ana Rosa: O meu pai. 
Natália: Porquê? 
Ana Rosa: Não sei. 
Natália: E o que é que ele faz quando se zanga? 
Ana Rosa: Bate à minha mãe. 
Natália: E a ti não te bate? 
Ana Rosa: Não. Eu separo-os. 
Natália: É preciso muita força.  
Ana Rosa: Eu e os meus irmãos. 
Natália: Como é que fazem? 
Ana Rosa: O meu irmão segura no meu pai e eu seguro na minha mãe.”  
 

(Ana Rosa, 9: CR) 

 

O testemunho da Ana Rosa, desafia, por outro lado, alguns dados 

anteriormente apresentados (Gorin, 2004), uma vez que é possível através do 

seu testemunho descobrir competências de intervenção e procura de soluções 

formais para resolução do conflito familiar:  

 

 “Natália: E conseguem sempre ou houve alguma vez que não 
conseguiram separá-los? 
Ana Rosa: Conseguimos sempre. 
Natália: E se não conseguirem, o que é que vão fazer? 
Ana Rosa: Vamos chamar a polícia. 
Natália: Sabes chamar a polícia?  
Ana Rosa: Telefonar para o 112. 
Natália: Quem é que te disse esse número? 
Ana Rosa: Eu já sabia. 
Natália: Mas nunca telefonaste? 
Ana Rosa: Já. 
Natália: Como é que tu disseste? 
Ana Rosa: “Podia-me chamar um carro polícia?” 
Natália: E apareceu?  
Ana Rosa: Sim. 
Natália: E depois a polícia foi lá e o que é que aconteceu?  
Ana Rosa: Só pediu a morada. 
Natália: E o teu pai continuou lá ou foi com a polícia? 
Ana Rosa: Continuou. 
Natália: E depois não bateu mais à tua mãe? 
Ana Rosa: Não.” 

 (Ana Rosa, 9: CR) 

 

Com estes testemunhos, recuperamos mais uma vez a pertinência de 

considerar a voz das crianças nos assuntos que lhe dizem respeito, uma vez 
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que desmontam os argumentos clássicos acerca da incompetência das 

crianças lidarem com estes fenómenos. Não estamos a defender a sua 

implicação nos conflitos familiares, mas somente a valorização do 

conhecimento que as crianças produzem acerca de realidades sociais que 

inevitavelmente presenciam.  

 

 

6.5. O afastamento forçado da família 

 

Este obstáculo apresenta-se na caracterização dos constrangimentos para o 

exercício do direito à família como um dos mais poderosos, uma vez que 

confronta as crianças com um afastamento compulsivo da sua família, o qual 

por vezes não lhes é explicado e, por vezes, não é compreendido, nem aceite 

pelas crianças.   

Num relatório publicado pela Unicef, em 2003, “Children in institutions: The 

beginning of the end? The cases of Italy, Spain, Argentina, Chile and Uruguay”, 

é referida a existência de um crescente consenso global acerca da 

necessidade de desenvolver respostas alternativas à institucionalização, que 

se deverão centrar nas famílias.  

Sem surpresas, portanto, recuperamos das vozes das crianças que se 

encontram institucionalizadas, a crítica à institucionalização como uma 

resposta social alternativa à família: 

 

A institucionalização é identificada por estas crianças enquanto 

constrangimento no exercício do seu direito à identidade:  

 

“Natália: E todos têm oportunidade de gozar esse direito (direito à 
família) ou não? 
Vítor: Acho que sim  
Natália: E aqueles meninos que ficam sem família? 
Vítor: Olha, vão para um colégio, ficam internados, às vezes metem-nos 
noutra família e depois nunca sabem quem é a sua família. Isso é triste.”  

(Vítor, 10: CR) 
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A institucionalização é geradora de sofrimento para as crianças171: 

Natália: Então quando estás aqui no colégio estás com medo? 
Cristiano: À noite, às vezes, quando vou para a cama, dói-me muito o 
coração.  
Natália: Dói-te o coração? 
Cristiano: Às vezes começo a chorar e não sei quê. 
Natália: Tu sabes por que é que estás aqui no colégio? Alguém te disse? 
Cristiano: Disse a minha mãe, para eu aprender não sei o quê. Não 
estou a aprender nada (…) Eu disse assim: “Ó mãe, para que é que eu 
vim para aqui?”, e ela “para tu aprenderes melhor”, “Ó mãe, não estou a 
ver nada!”  

(Cristiano, 10: CR) 

 
 “Natália: Como é que te sentiste quando te foram buscar? 
Luís: Senti-me muito mal.  
Natália: Porquê? 
Luís: Porque eu queria estar com a minha família.  
Natália: Ainda te lembras do dia em que te foram lá buscar? Só te 
trouxeram a ti ou trouxeram as tuas irmãs? 
Luís: EI! Já foi à bué de tempo... Eu chorei. Depois eu queria sair 
daquele colégio, depois não me deixavam ir lá (a casa).”  

(Luís, 9: CR) 

 
 

A institucionalização é assim encarada por estas crianças como um obstáculo 

que é necessário afastar do seu percurso de vida, no sentido de poder exercer 

com plenitude o seu direito à família: 

 

 “Rodrigo: Eu disse uma vez à minha mãe que queria sair do colégio para 
estar em casa e ela disse que eu ia sair para o ano que vem.”  

(Rodrigo, 9: CR) 

 
“Natália: E quando estás aqui no colégio como é que te sentes? 
Cristiano: Sinto falta do meu pai, da minha mãe.” 

(Cristiano, 10: CR) 

 
 

                                                 
171 Cf. a propósito o trabalho de C. Tomás (2000), Ter  e não Deter o direito de audição, onde 
a autora debate com jovens institucionalizados esta e outras questões associadas a 
percursos de risco e institucionalização. 
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Em ideias já anteriormente apontadas (Cf. Capítulo Infância e Protecção), já 

nos referimos à possibilidade de as instituições de acolhimento de crianças 

poderem funcionar como instituições totais Goffmenianas, que geram 

sentimento de medo e de impotência. Goffman fazia depender esta 

caracterização da natureza fechada e da tutela hierárquica das mesmas. O que 

acontece no contexto onde vivem as crianças com quem conversamos, é, à 

primeira vista, uma crescente abertura ao mundo exterior, que se revê de uma 

forma metafórica nas amplas portas abertas do Colégio dos Rouxinóis, mas 

também pela frequência da escola fora da instituição, e, ainda, pela abertura à 

entrada de elementos externos à instituição, como foi o caso da investigadora, 

aos quais é possibilitada uma livre circulação dentro do colégio.  

Podemos então questionarmos acerca do porquê da persistência destas 

marcas nos discursos das crianças? 

Na nossa opinião, apesar desta abertura da instituição ao exterior, continuam a 

persistir aspectos relativos ao seu funcionamento que não permitem dar 

respostas aos aspectos identificados pelas crianças. Para já, o atendimento 

massivo de crianças, que desafia qualquer tentativa de dar um atendimento 

individualizado; depois, porque para o funcionamento de uma instituição com 

tais dimensões, são implicados dezenas de funcionários, divididos por escalas, 

com os quais as crianças têm de aprender a viver, de acordo com tais escalas. 

Ou seja, as crianças institucionalizadas, que são afastadas das suas famílias 

biológicas para obterem outras respostas que estas não lhe conseguiram 

assegurar, vêem depois comprometidas as possibilidades de serem tratadas 

num registo de identidade, de emoção e de viculação, em dinâmicas que se 

regem por escalas de funcionamento da instituição. Finalmente, também não 

será despiciendo o facto de estas instituições continuarem a manter o 

funcionamento e organização em exclusivo na tutela adulta, que, nalguns 

casos, pouca ou nenhuma relação mantém com as crianças, continuando estas 

a ser encaradas como utentes de um serviço assistencialista, sem grandes 

margens de participação ou implicação na construção do seu quotidiano, em 

suma, no seu projecto de vida. 
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Deixamos em aberto algumas questões, que decorrendo das opiniões de 

crianças que vivenciam situações de institucionalização nos fazem apelos 

urgentes no sentido de repensar os contextos institucionais de protecção:  

 

As iniciativas públicas de protecção das crianças são desenvolvidas no melhor 

interesse da criança, ou decorrem da adequação às estruturas formais 

instituídas para dar resposta a estas situações?  

Qual é a legitimidade que os adultos que se intitulam adultos cuidadores e 

responsáveis das crianças em risco, têm para manter em funcionamento 

respostas sociais de apoio, que na opinião dos seus ‘clientes’ não são as 

respostas que eles necessitam?  

Quais são as possibilidades de negociação que existem entre os vários 

parceiros sociais, crianças e famílias em risco, no sentido de reorganizarem 

ordens sociais de risco na infância, onde seja possível integrar o diálogo entre 

os distintos direitos das crianças (provisão, protecção e participação)?  

 

 

 

7. As propostas das crianças na resignificação do direito à família 

 
7.1. Proposta um – Os pais deviam ter mais tempo para estar com 

os filhos 

 
A reivindicação da possibilidade de pais e filhos passarem mais tempo juntos é 

uma proposta persistente no discurso das crianças. 

Num dos momentos de construção de informação com as crianças acerca do 

direito à participação, tendo sido sugerido que pensassem como seria um dia 

das suas vidas se fossem elas mesmas a organizá-lo, resultou como um dos 

aspectos mais constantes nas suas propostas a possibilidade de estarem mais 

tempo com as suas mães: 
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 “ (...) eu queria estar mais tempo na minha casa e com a minha mãe. Eu 

gostaria de ir mais cedo para casa.”  

(Tony, 9: EP) 

 

“ (...) almoçar com os meus pais e ficar sempre com eles.”  

(António, 9: EP) 

 

“ (...) estar com os meus pais ao almoço...e poder passear com os meus 

pais ao fim da escola.”  

(Luís, 9 EP) 

 

“ (...) ver televisão, ler e estar muito com os meus pais.”  

(João, 9, EP) 

   

 
Legenda: todas as crianças 

têm direito a ter uma família. Nessa 
família devem estar protegidas e 
amadas. As mães devem ter direito a 
estar mais tempo com os seus filhos. 
Para isso o horário semanal deveria 
diminuir. (Trabalho de grupo, EP: 
Tomás, Francisco, Marta, Catarina e 
Margarida) 
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As propostas das crianças no sentido de poderem passar mais tempo com os 

seus pais têm implicações na organização das políticas de emprego, 

defendendo, por exemplo, a necessidade de as mães terem horários de 

trabalho menores. 

A pertinência da proposta destas crianças visibiliza-se na análise que nos 

propõe o quadro seguinte: 

 

Quadro 25 

Horas semanais de trabalho de mães de crianças entre 0-14 anos, em 
Portugal, 2001  

 

1-4-
horas 

5-14 
Horas 

15-29 
Horas 

30-34 
Horas 

35-39 
Horas 

40-44 
Horas 

45 ou
mais 

Desempre
gadas 

Inacti 
vas  

Sem pais no
núcleo 

 

0,40 

 

2,33 

 

4,78 

 

2,83

 

13,90

 

28,48
 

10,07

 

5,89 

 

27,25

 

4,07 

Adaptado de Almeida&André (2003)  

 

O quadro confirma-nos que as mães das crianças portuguesas entre os 0 e os 

14 anos de idade passam, na sua maioria, entre 40 a 45 horas semanais nos 

locais de trabalho, aspecto que contribui para a compreensão da necessidade 

identificada pelas crianças, no sentido de verem os horários de trabalho das 

suas mães reduzidos.  

De registar ainda, a propósito da questão do tempo para estar com os pais, um 

outro enfoque, que nos remete mais uma vez para a diversidade nas ordens 

sociais das crianças. As crianças do Colégio dos Rouxinóis são crianças com 

um percurso de vida familiar complexo, que devido a factores diversos, foram 

compelidas a um afastamento dos seus pais, vendo as suas possibilidades de 

contacto com estes muito limitadas, ou mesmo impossíveis, no caso das 

crianças órfãs. A questão que aqui colocamos, é a de tentar interpretar os 

significados que estas crianças continuam a atribuir à família, apesar de muitas 
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delas terem sido afastadas da sua família biológica, de podermos, afinal, 

compreender reflexivamente o direito a dar boa-noite à mãe, enquanto 

estratégia identificada por algumas destas crianças, para melhorar o exercício 

do direito: 

 

  

Legenda: Direito a dar boa-
noite à mãe. 

(Trabalho de Grupo, CR, 
João, Afonso, Francisco) 

 

São os meninos do Colégio dos Rouxinóis, que vêem o seu direito a passar 

mais tempo com os pais limitado de forma tão acentuada, que registam o 

direito a dar boa-noite à mãe, como estratégia mais indicada para que o seu 

direito à família seja exercido com mais plenitude. Esta é uma metáfora 

poderosa que exalta a importância que a família assume, mesmo em contextos 

onde esta mesma família foi omissa ou abusiva, descaracterizando desta forma 
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a sua função protectora relativamente à criança. Apesar dessas contingências, 

os filhos destas famílias continuam a defender o direito de estar com as suas 

famílias: 

 

“Acho bem estar mais perto da família. Escreve aí Manuel…escreve! 
Porque nós temos que estar mais tempo com os pais, estar aqui neste 
Colégio também é um bocado de enfartar (risos), também aqui muito 
tempo não é lá muito bom!  
Sei lá muitos não vão a casa…eu não quero magoar eles mas… 
(encolhe os ombros com um ar desanimado) 
Natália: E porque é que achas que os vais magoar? 
António: Eh…sei lá, estou a falar nisto e eles podem…porque não estão 
com os pais, muitos não estão com os pais…”  

(Debate, Colégio dos Rouxinóis) 

 

 

 

7.2. Proposta dois – acção de sensibilização da comunidade para 
com as crianças que não têm família 

 

Uma outra proposta apresentada pelas crianças, neste caso, da Escola 

Pública, exalta o direito de as crianças terem uma família, propondo algumas 

medidas para ajudar aquelas crianças que não tendo uma família, necessitam 

de outras respostas sociais. 
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Legenda: Podíamos ir visitar vários 

orfanatos e ver o que aí poderíamos 
melhorar. Como por exemplo, distribuir 
brinquedos e roupa, ou expor cartazes e 
anunciar que o orfanato existe, onde se situa 
para que mais crianças possam ser 
adoptadas. 

(Trabalho de grupo, EP, Mariana, 
Joana, Catarina, Ana, Tiago, César) 

 
Nesta representação encontramos um núcleo familiar clássico, onde a criança 

aparece protegida entre os seus pais, transmitindo assim uma imagem de 

infância protegida, que é afinal para elas a resposta mais adequada para 

aquelas crianças que estão em centros de acolhimento. A sua intervenção 

seria, então, a de sensibilizar e informar a comunidade e os candidatos a pais 

adoptantes da existência de locais onde podem encontrar crianças que 
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necessitam de uma família. De alguma forma esta poderá ser uma projecção 

que estas crianças fazem da sua própria realidade familiar, ou seja, estando 

integradas em contextos familiares onde se sentem protegidas, consideram 

que esta deverá ser uma possibilidade para todas as crianças.  

 

 

7.3. Proposta três – a importância da estabilidade e união familiar. 
 
As crianças renovam os seus desejos de que as famílias sejam unidas e 

estáveis, como uma das propostas que poderá contribuir para que o direito à 

família seja mais real nos quotidianos das crianças. 

 

 

 
Legenda: “Acho que para que este direito 

ser realizado é preciso que os pais não 
abandonem os filhos e fazer com que a família 
fique unida até à morte. Os pais são 
encarregados de educação e espero que o sejam.  
Agradecemos que os pais ajudem sempre os 
seus filhos.” (Trabalho de grupo, EP, Madalena, 
Pedro, Pedro, Rita, Manuel e Rodrigo) 
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A união e a ajuda apresentam-se, assim, como princípios indispensáveis para 

que o exercício do direito à família seja um direito mais conseguido, 

reconstruindo contextos familiares onde a afectividade, a interajuda, o resgate 

da identidade pessoal e familiar servem como uma base fundamental de apoio, 

quer para compreender o passado, quer para acautelar o futuro.  
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Síntese  

 

Ficou claro ao longo deste capítulo a indispensabilidade de nos discursos 

acerca das famílias deixar também falar as crianças. Não é possível falar de 

famílias sem convocar todos os elementos que a compõem. Na nossa 

investigação pretendemos dar voz a um dos elementos que persistentemente 

tem ficado invisível nos discursos construídos acerca da família. Não 

considerar a voz das crianças nestes discursos implica assumir os 

constrangimentos associados à investigação clássica, ou seja, o risco de 

construir discursos afastados das complexidades de significados atribuídos por 

todos os indivíduos que as integram. Para além do mais, esta exigência 

assume agora ainda maior responsabilidade decorrente da constatação da 

pertinência das narrativas que as crianças constroem acerca das famílias. 

Consideramos que o risco de este trabalho pender para a desocultação da 

perspectiva de um dos grupos, sem atender ao outro (o dos adultos), tem que 

ser assumido num contexto em que abundam os trabalhos de investigação que 

exploram as representações adultas acerca da família, mas onde são 

escassos os trabalhos que implicam as vozes das crianças nestas mesmas 

representações.    

A questão que se colocava no início desta reflexão, de tentar caracterizar o 

direito à família através das representações que as crianças tinham do mesmo, 

foi sendo composta ao longo do capítulo com as marcas da diversidade e 

complexidade que inicialmente se indicavam. 

Estas marcas foram sendo recuperadas com a importância que estas crianças 

atribuem à família, onde a dissonância varia em função do contexto em que as 

crianças estão integradas; variam, afinal, em função do próprio percurso de 

vida de cada uma destas crianças. De uma representação do direito à família 

como um princípio indiscutível, como um motor para a realização de todos os 

outros direitos, com as crianças da Escola Pública, encontramos também uma 

representação deste direito com uma utilidade praxeológica, como um recurso 

ambíguo de satisfação de necessidades, com as crianças do Colégio dos 
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Rouxinóis, ambiguidade que, na nossa opinião, interroga as reivindicações 

emocionais que lhe estão associadas.  

Quando as crianças nos falam dos seus direitos e deveres na família, destaca-

se uma consentaneidade entre as crianças da Escola Pública, que se revêem 

como sujeitos de direitos na família, nas suas dimensões de provisão, 

protecção e participação, com especial incidência nesta última. Com estas 

crianças é persistente encontrar a reafirmação de espaços na família para 

fazer ouvir a sua voz. Destaca-se, por outro lado, um outro discurso com as 

vozes das crianças do Colégio dos Rouxinóis, dissonante da voz das crianças 

da Escola Pública, mas também dissonante entre si. Não é consensual para 

estas crianças que a família seja um contexto nem de exercício de direitos, 

nem de respeito pelos mesmos, mesmo tratando-se dos seus direitos mais 

básicos de provisão, a propósito, uma das dimensões mais identificadas por 

estas crianças, mas numa perspectiva de ausência. 

Pelos seus discursos, parece podermos dizer, com toda a clareza, que a 

representação de ser um sujeito de direitos na família é, afinal, a procura de 

um contexto onde se sintam protegidas, onde se sintam confortáveis e onde se 

sintam afinal, cidadãos e parceiros de um núcleo onde a sua voz tenha eco e 

efeitos na organização do quotidiano familiar.  

Na dimensão dos deveres, há uma maior consentaneidade, uma vez que não 

se encontram distinções em função do contexto. É persistente a ligação com a 

figura maternal, com a qual as crianças identificam o dever de ajudar. 

Recuperam-se, assim, algumas marcas do discurso clássico, onde o exercício 

de direitos e deveres se implicam mutuamente, sendo condição de aplicação 

de um (o direito) a existência do outro (o dever), encarando as crianças esta 

reciprocidade como inevitável e indispensável para a negociação com os 

adultos acerca do exercício de outros direitos. Referimos, a propósito, ao longo 

do capítulo que estas competências de negociação são reveladoras de 

dinâmicas nas relações familiares, onde a equidade, a partilha e a negociação 

contribuem para a criação de espaços de cidadania, que, apesar de 

localização restrita, assume uma importância fulcral para a construção de uma 

identidade pessoal e social mais consciente das suas competências de 

intervenção social. 
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Através da análise das representações pictográficas que as crianças fizeram 

das suas famílias visibilizaram, de uma forma distinta, a cor, o tamanho, a 

posição, entre outros aspectos do registo gráfico representações das famílias 

caracterizadas a partir de sentimentos de felicidade, de união, no caso das 

crianças da Escola Pública, sendo que com as crianças do Colégio dos 

Rouxinóis recuperamos outro tipo de representações das famílias, 

caracterizadas sob a marca da negatividade e da ausência. 

Um outro indicador de diversidade, persistente nos discursos das crianças, é 

relativo aos sentimentos que as crianças associam ao exercício do direito à 

família. Estes oscilam entre a felicidade, união e harmonia familiar, nas 

narrativas das crianças da Escola Pública, sendo nítida a relação entre 

emoções positivas e a minha família e emoções negativas e as outras famílias. 

Por outro lado, é possível destacar o discurso inverso com algumas crianças 

do Colégio dos Rouxinóis, que desafia a clássica harmonia atribuída à família, 

enquanto espaço de afectos, tornando visível uma imagem de família 

divergente, contexto de infelicidade, onde os outros, realidade social afastada 

se apresentam como contextos de felicidade e o meu enquanto contexto de 

risco e infelicidade.  

Não é, no entanto, linear esta distinção em termos de contexto, uma vez que 

com as crianças do Colégio dos Rouxinóis encontramos narrativas 

ambivalentes onde as crianças tentam salvar uma imagem idealizada do seu 

exercício do direito à família, ao mesmo tempo que deixam trespassar nas 

mesmas narrativas episódios, sentimentos e representações que descontroem 

a imagem inicial.  

Decorre também das representações das crianças, principalmente de algumas 

crianças da Escola Pública, a ideia da indispensabilidade de se considerarem 

relações renovadas entre pais e filhos. É persistente no discurso de algumas 

destas crianças a exigência de os pais abandonarem a posição de ‘reis’ para 

adoptarem outros papéis, nomeadamente o papel de intérpretes da realidade 

social e da identidade pessoal e social da criança.  

Este é portanto um dos desafios mais significativos que as crianças colocam 

nas releituras das suas relações com os seus pais, que desafia as clássicas 
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relações hierárquicas de poder entre adultos e crianças e reivindica de uma 

forma mais sustentada o exercício dos direitos de participação das crianças na 

família.  

A perspectiva crítica das crianças acerca do exercício do direito à família é-nos 

revelada quando estas crianças nos falam dos constrangimentos que 

encontram neste exercício. Um dos constrangimentos mais persistentemente 

identificado é a falta de tempo dos pais para estarem com os filhos, sendo as 

representações das crianças globalmente críticas acerca da escassez de 

tempo que as famílias passam com elas, propondo como uma das medidas 

para melhorar o exercício do seu direito à família a reorganização dos 

quotidianos familiares, sendo indispensável rever, quer a quantidade, quer a 

qualidade do tempo em família. 

Revê-se também nos discursos que as crianças desenvolvem acerca dos 

abusos. Destes discursos é possível retirar, por um lado, as competências 

críticas de um conjunto de crianças que, vivendo afastadas desta 

problemática, a identificam enquanto problemática grave, sobre a qual é 

necessário desenvolver alguma intervenção; por outro lado, são muito 

significativos os silêncios das crianças do Colégio dos Rouxinóis acerca dos 

abusos, sabendo nós, à partida, que estas crianças estão mais susceptíveis ou 

foram já afectadas por este problema, é inquietante verificar que são elas que 

menor identificação fazem desta problemática. Estes silêncios remetem-nos 

assim para uma ordem social da infância em risco, risco este que apesar de se 

situar no passado, decorrente dos maus-tratos de que já foram alvo no seio 

das suas famílias, se projecta para o futuro, uma vez que as estratégias de 

silenciamento e/ou ocultação desta problemática, não são, na nossa opinião, 

as melhores estratégias para que estas crianças assumam algum 

protagonismo na sua protecção, ou então, para que os serviços responsáveis 

pela sua protecção possam fazer uma intervenção adequada.  

Recuperando ainda a perspectiva crítica que as crianças têm acerca do 

exercício do direito à família, das suas narrativas é possível destacar uma 

outra situação, o divórcio, que não é um assunto consensual para estas 

crianças. Não havendo consensualidade nos motivos, nem nos efeitos do 
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divórcio é, no entanto, persistente nos discursos da generalidade das crianças 

a importância da estabilidade e da união familiar. 

Finalmente, de referir que esta perspectiva crítica se revê ainda numa outra 

dimensão, relacionada com o afastamento forçado da família. Se com as 

crianças da Escola Pública é possível resgatar algumas vantagens deste tipo 

de resposta social, com a quase generalidade das crianças do Colégio dos 

Rouxinóis, destaca-se essencialmente o reforço da negatividade da 

institucionalização, que contrasta com reconhecimento vital que as mesmas 

fazem das suas famílias enquanto figuras idealizadas de protecção. 

Há também algumas marcas de afinidades no exercício do direito à família 

comuns às crianças dos dois contextos. Antes de mais, semelhanças na 

caracterização que as crianças fazem da diversidade familiar, em função do 

estatuto sócio-económico, onde é possível recuperar uma relação como que 

compulsiva, entre a díade família pobre/criança infeliz e família rica/criança 

feliz, independentemente do contexto. 

Estas semelhanças registam-se também quando as crianças nos falam acerca 

dos métodos educativos e/ou punitivos nas relações com os adultos, sendo 

persistente a ideia entre as crianças de ambos os contextos da legitimidade 

das punições físicas como estratégia educativa. Reafirma-mos a ideia da não 

linearidade na compreensão destas práticas sociais, somente através de 

indicadores sociais e económicos, sendo indispensável convocar outros 

indicadores, agora de natureza cultural. Na nossa opinião, mecanismos 

poderosos de reprodução de práticas culturais continuam a influenciar os 

métodos educativos entre pais e filhos, atribuindo contornos diversos às 

relações que as crianças experimentam nos seus quotidianos familiares.  

As possibilidades de participação das crianças na organização da vida familiar, 

sendo também diversa em função do contexto, pressupõem, no caso das 

crianças da Escola Pública, um alargamento da sua dependência 

relativamente aos pais, assumindo estes novos papéis de parceria que 

excedem a clássica relação de autoridade entre pais e filhos.  

Há um significativo grupo de crianças que assume como legítima e 

reconhecida a sua participação na família, não somente nos assuntos que lhe 
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dizem respeito, mas também nos assuntos que dizem respeito a toda a família. 

Nalguns casos esta participação assume uma natureza bastante activa, 

reivindicando e exemplificando práticas em que a sua opinião ou intervenção 

se revê na organização familiar. Noutros, ilustra uma negociação entre 

vontades adultas e vontades das crianças, sendo, sem dúvida, aquela que 

maior visibilidade tem nos discursos das crianças acerca das suas 

possibilidades de participação na vida familiar. Estas crianças atribuem à sua 

participação em processos da tomada de decisão com os seus pais um valor 

acrescido relativamente, por exemplo, à possibilidade de tomar decisões 

autónomas, reconhecendo que é necessário alcançar compromissos, o que vai 

de encontro a conclusões de outras investigações da mesma natureza 

(Morrow, 1998, 1999; Trinder, 1997).  

De ressalvar ainda que é possível destacar dos discursos destas crianças a 

subsistência da invisibilidade da sua participação na família, uma vez que 
reconhecem e aceitam um estatuto moral inferior relativamente aos seus pais, 

remetendo-se para um processo de socialização clássico, unilateral, onde as 

crianças funcionam como receptáculos de um conjunto de normas, valores e 

práticas sociais transmitidas pelos adultos.  

Podemos, assim, reafirmar, que a revalorização da voz e acção das crianças 

no exercício do seu direito à família, assume agora maior pertinência, 

justificada através das competências, que aqui ficaram bem assinaladas, que 

estas crianças possuem no sentido de desenvolverem leituras críticas.  

Podemos, finalmente, afirmar que os esforços empíricos que têm vindo a ser 

desenvolvidos, principalmente através da Sociologia da Infância, para dar voz 

às crianças acerca do exercício do seu direito à família, é um passo 

significativo para se poderem repensar as intervenções sociais, jurídicas, 

familiares com crianças em situações de conflito familiar. 
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CAPÍTULO 6.  

INFÂNCIA, PARTICIPAÇÃO E DIREITOS 

 

 “Nós temos direito a participar mesmo em casos que nós temos algum 
conhecimento e não devemos ser postos de parte pelos adultos, porque eles 

às vezes pensam que são os maiores: “Ai, nós somos os maiores!”, mas às 
vezes nós temos outros conhecimentos que lhes podem ser úteis”.                         

(Rodrigo, 9: EP) 
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I – A construção de uma reflexão teórica sobre a participação infantil   
 
 
A discussão teórica que tem vindo a surgir na última década acerca dos 

direitos de participação das crianças parece ser um excelente indicador do 

dinamismo que caracteriza o movimento social pelos direitos das crianças e do 

seu crescente estatuto enquanto actores sociais e sujeitos de direitos. 

Têm sido evidentes os investimentos num discurso pró-participação infantil, 

que se exprimem nos meandros científicos e políticos e também nas práticas 

sociais e educativas com crianças. Em todos eles se acentua a 

indispensabilidade de ter em conta a participação das crianças.  

No entanto, com o contributo do Rodrigo (9: EP), ao alertar-nos para as 

atitudes dos adultos relativamente à participação das crianças – “Ai, nós 

(adultos) somos os maiores” (idem) – afastamo-nos desta leitura tão linear e 

conciliadora acerca da participação das crianças e obrigamo-nos a ter um 

olhar mais crítico e reflexivo. O discurso “politicamente correcto” da 

importância da participação infantil é encarado pelos próprios destinatários (as 

crianças), de uma forma crítica, identificando mesmo obstáculos, 

essencialmente, de natureza cultural, para o real exercício deste direito. O 

Rodrigo identifica aspectos decisivos e omnipresentes: a desvalorização das 

competências de participação das crianças no seu mundo social e a 

acentuação da sua desmesurada dependência relativamente à tutela adulta. 

Estas continuam a ser limitações indesmentíveis para a emergência e 

consolidação de uma imagem da criança activa como e participativa no seu 

mundo social e cultural. 

A persistente cultura de desrespeito da criança activa e participativa, a que 

continuamos a assistir, assume, por vezes, contornos dúbios, através da 

encenação de falsos ambientes de participação infantil, onde a voz das 

crianças, por vezes, até pode ser ouvida mas não escutada, onde os discursos 

revelam palavras adultas através da fala das crianças, etc. Por isto mesmo, 

consideramos urgente ponderar uma reformulação simbólica dos significados 

de conceitos como os de criança, de adulto, de participação e cidadania, 

partilhando as palavras de Roche quando refere que:  
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“Se nós encararmos que os direitos expressam as relações 
sociais, em formas particulares e contestadas, então o movimento 
dos direitos da criança pode ser visto como uma tentativa de 
repensar as relações entre a sociedade civil e as divisões entre o 
público e privado, como um desafio para aceitar diferentes formas 
de pensamento, acerca das relações entre adultos e crianças e 
acerca da vida familiar.” (1999: 485). 
 

As exigências para a construção de uma realidade distinta, na qual a criança 

seja entendida como cidadão de direitos, com acção no seu quotidiano, 

exigem uma atitude reflexiva e de abertura à mudança dos contextos de 

socialização das crianças ou, por outras palavras, de uma redefinição daquilo 

que Flekkoy (1997: 109), designa de workshops da democracia. As 

perspectivas tradicionais acerca da parentalidade e dos modelos que 

influenciam as práticas profissionais com crianças continuam, em muito, 

dependentes de perspectivas que entendem a criança como essencialmente 

incompetente, sujeita a normas sociais reguladoras administradas 

exclusivamente por adultos, mesmo quando estes agem em nome do melhor 

interesse da criança.  

Há, portanto, a necessidade de reflectir criticamente acerca das normas 

sociais e das assumpções que continuam a prevalecer relativamente ao 

entendimento de quem é a criança, dos paradoxos, dos dilemas e das 

contradições implícitos nas políticas e nas práticas de participação das 

crianças. 

A participação infantil continua imersa nas contradições entre a retórica da 

cidadania, da participação e da responsabilidade social, por um lado, e da 

prática social, por outro. Com efeito, neste último caso, a participação das 

crianças permanece muito comprometida com o predomínio de normas sociais 

que perpetuam relações sociais profundamente desiguais entre os adultos e as 

crianças.  

A teoria “dos grupos sem voz” do antropólogo Edwin Ardner pode explicar esta 

contradição. O autor argumenta que os modos de expressão são gerados e 

controlados pelos grupos sociais dominantes, sendo silenciados os dominados 
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“...não devido ao facto de não falarem, ou porque não são observados, mas 

sim porque não podem expressar a sua realidade de formas que sejam 

aceitáveis pelos grupos dominantes.” (1975: 19). 

No grupo “sem voz “ das crianças este processo está mais comprometido 

devido às limitações que decorrem do uso específico que fazem da oralidade e 

do registo escrito. Sendo estas competências legitimadoras da ordem social 

dos adultos, são, também, mecanismos de exclusão das crianças nos 

processos de participação social. Só aqueles que melhor rentabilizam estas 

competências têm maiores possibilidades de construir espaços de autonomia e 

de participação na construção da cidade. Esta cidade só espelha as 

representações, as necessidades e interesses dos adultos, uma vez que as 

vozes das crianças não encontram espaço na ordem social, apesar de nela 

coabitarem; se ouvidas, acrescentariam novas representações, necessidades 

e interesses, contribuiriam para a construção de uma cidade plural com 

diferentes espaços e possibilidades de cidadania. 

É a partir da constatação da persistência destes constrangimentos que 

defendemos a indispensabilidade de promover a participação infantil, enquanto 

mecanismo para a reconstrução de uma cidadania compósita, reveladora da 

diversidade que decididamente está presente na cidade das crianças e dos 

adultos. 

A ideia de participação infantil que defendemos entende a criança como um 

actor social, activo no exercício concreto da acção social e, por isso mesmo, 

também na construção da sua identidade pessoal e social. 

Parece-nos importante sublinhar alguns princípios básicos da participação 

infantil.  

Assim, as dinâmicas de participação social das crianças deverão ter em 

consideração, antes de mais, as suas escolhas, uma vez que a participação 

não pode ser entendida como um princípio compulsivo, mas como uma 

dinâmica cujo exercício depende fundamentalmente da vontade dos seus 

detentores; ela exige a organização de mecanismos de informação das 

crianças relativamente à sua situação social e de sujeito de direitos; a 

participação social das crianças implica que a sua voz seja considerada como 
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ferramenta essencial em qualquer processo participativo. Finalmente, de 

sublinhar que a participação das crianças será tão mais potenciada quanto 

maior for o controlo que estas sintam relativamente aos processos em que 

estão envolvidas, o que implica reconsiderar as questões de poder, presentes 

nas interacções sociais entre adultos e crianças.  

Apresentamos, a título ilustrativo, agora, alguns exemplos de dinâmicas de 

participação infantil na investigação e na intervenção social.  

Um dos primeiros exemplos, quanto à visibilidade da participação das 

crianças, surge a partir da análise de uma das actas do Comité dos Direitos da 

Criança172, relativa à Reunião Comemorativa do décimo aniversário sobre a 

aprovação da CDC. Decorrente de uma reunião entre a Alta Comissária para 

os Direitos Humanos e o Comité dos Direitos da Criança, na qual participaram 

também crianças de alguns países (Albânia, Bélgica, Canadá, Filipinas, Mali, 

México, Países Baixos, Peru e Reino Unido), nele é possível destacar alguns 

elementos acerca da visibilidade da participação das crianças. Antes de mais, 

de registrar algumas intervenções de crianças que questionaram os presentes 

acerca dos seus direitos nos conflitos armados em África, acerca da situação 

das crianças de rua na Ásia e ainda relativamente à discriminação de que são 

vítimas as crianças estrangeiras nos países europeus. Foi, também, por elas 

sublinhada a necessidade de os organismos nacionais e internacionais as 

consultarem e implicarem na tomada de decisões. Tendo surgido a proposta 

de criação de um “Parlamento Mundial da Infância”, uma das crianças sugeriu 

que, antes de serem desenvolvidas iniciativas deste género, fosse dado maior 

apoio à participação das crianças nas suas localidades, regiões e países. 

Para além do mais, as crianças apresentaram algumas reclamações, quer 

relativamente ao tipo de linguagem utilizada na sessão, uma vez que a 

consideravam muito complexa, quer ainda relativamente ao facto de algumas 

das propostas que ali estavam em análise não terem tido em consideração a 

sua opinião, o que gerou alguma discussão uma vez que para tal seria 

necessário incluir a representação das crianças no Comité dos Direitos da 

Criança, o que não está previsto.  

                                                 
172 Extracto do documento CRC/C/90, 22° período de sessões, Dezembro de 1999. 
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A II Cimeira Mundial sobre a Infância, em Maio de 2002, é um outro momento 

significativo na concretização de algumas possibilidades de integrar 

activamente as crianças nos assuntos que lhe dizem respeito. Na Cimeira 

estiveram cerca de 400 crianças, na qualidade de delegadas, participando em 

todas as reuniões formais e sessões de apoio173, e da qual resultou um 

compromisso assumido por todas as partes, no sentido de construir “Mundo à 

medida da Criança” (A World Fit For Children174). 

Apresentamos agora a participação das crianças em processos de pesquisa, 

que têm como objectivo caracterizar os quotidianos infantis, à luz dos seus 

actores sociais. Um dos exemplos mais significativos de investigações 

desenvolvidas com crianças é o trabalho coordenado por Alan Prout, no 

âmbito do ESRC Children 5-16 Research Programme. Este projecto, que 

envolveu crianças entre os 5 e os 16 anos, tinha como objectivos iniciais de 

pesquisa: a consideração da natureza e qualidade das vidas sociais e 

familiares das crianças; o sentimento de pertença das crianças e o seu 

contributo para a sociedade, juntamente com as suas interpretações, 

expectativas e aspirações relativamente ao futuro, em quatro aspectos chave: 

vida económica, contextos políticos e de serviços; relações familiares; redes 

sociais e ambiente físico e relacional175. 

                                                 
173 Participaram na II Cimeira Mundial sobre a Infância, para além das 400 crianças, 190 
delegações representantes dos países que subscreveram a CDC, 1700 delegados de 
Organizações não governamentais. 
  
174 O documento “A World Fit for Children: Millennium developments and goals, Special 
Session on Children, The Convention on the Rights of Children”, decorreu da II Cimeira Mundial 
sobre a Infância, organizada em Maio de 2002, na Sede das Nações Unidas durante a sua 27 
sessão. Nesta Cimeira, os Estados Parte comprometeram-se com uma extensa intenção de 
princípios de acção para melhorar a vida das crianças, os quais podem ser consultados no 
documento antes referido, nas páginas, 14, 15 e seguintes. 
 
175 Podem ser consultados em: http://www.hull.ac.uk/children5to16programme/projects.htm:  
Civil Rights in Schools; Extraordinary Childhoods: Social Roles and Social Networks of Refugee 
Children; Children’s Understanding of Parental Involement in Education; Children’s 
Perspectives and Experience of the Divorce Process; Emergent Identities: Masculinity and 11-
14 Year Old Boys; Children and Welfare - Negotiating Pathways; Youth Values: A Study of 
Identity, Diversity and Social Change; Changing Times: Children's Understanding and 
Perception of the Social Organisation of Time;The Changing Home: Outcomes for Children; 
Exploring the 'Fourth Environment': Young People's Use of Place and Views on their 
Environments; Negotiating Childhoods; The Business of Children's Play: Spaces of 
Empowerment? Of Control? Of Social Exclusion?; Work, Labour and Economic Life in Late 
Childhood; Children's Needs, Coping Strategies and Understandings of Woman Abuse«; 
Childhood, Urban Space and Citizenship: Child Sensitive Urban Regeneration; The Impact of 
Risk and Parental Risk Anxiety on the Everyday Worlds of Children; Life as a Disabled Child: A 
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A. Prout (2002) refere que o desenvolvimento desta investigação permitiu 

identificar algumas ideias centrais relativamente ao paradigma da criança 

participativa.  

Antes de mais, a indispensabilidade de considerar a infância como um 

conceito autónomo, mas ao mesmo tempo relacional, o que permite 

ultrapassar as ambiguidades e as tensões de investigações que, ou não 

encaram a criança como actor social, ou quando a consideram enquanto tal, 

fazem-no de uma forma impressionista, sem a enquadrar na teoria e análise 

social. O grupo social das crianças tem que ser entendido por relação com 

outros grupos geracionais que com ela interagem, o que nos remete para a 

importância de incluir reflexões acerca das relações geracionais. Por outro 

lado, há a exigência de considerar que as diversidades que caracterizam a 

infância na segunda modernidade decorrem também de indicadores como o 

contexto, a etnia ou ainda a classe social. Finalmente, a utilização de 

perspectivas metodológicas que permitissem resgatar a perspectiva da criança 

como actor social, aspecto profundamente devedor da consideração da sua 

participação, resultou numa imagem da criança como ser atento, construtor e 

reflexivo dos seus quotidianos em casa, na escola ou na comunidade mais 

alargada.  

A investigação permitiu, assim, sedimentar a ideia de que a participação das 

crianças na investigação social não somente é possível, como é, também, 

muito proveitosa para desvendar com maior legitimidade a sua ordem social. 

Outras investigações, com um carácter mais descritivo, têm também vindo a 

ser desenvolvidas, de forma a ilustrar a (in)visibilidade da participação das 

crianças e dos jovens nos seus quotidianos.  

Um exemplo a destacar é o projecto Euridem176, desenvolvido em quatro 

países europeus: Dinamarca, Alemanha, Holanda e Suécia. O seu objectivo 

                                                                                                                                            
Qualitative Study of Young Peoples Experiences and Perspectives; New Childhoods? Children 
and Co-Parenting After Divorce; Child Centred After School and Holiday Childcare; Moral 
Education and the Cultures of Punishment: A Study of Children's Discourse; Cyberkids: 
Childrens Social Networks, 'Virtual Communities', and On Line Spaces.  
 
176 O Projecto Euridem foi desenvolvido por investigadores do Centre for International 
Education and Research, School of Education da Universidade de Birmingham em colaboração 
com The Children’s Rights Alliance for England 
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consistia no estudo do envolvimento dos alunos na tomada de decisão em 

educação. Algumas das conclusões deste projecto identificam uma 

significativa produção legislativa que pretende assegurar que as crianças 

devem ser tidas em conta na tomada de decisão, nomeadamente no seu 

envolvimento na planificação do currículo, nos planos de aprendizagem e nos 

métodos de ensino. Salientam também o papel assumido pelas estruturas 

formais de participação infantil e juvenil, como, por exemplo, as associações 

de estudantes. Estas associações têm uma visibilidade e intervenção 

significativas, recebem apoios financeiros do governo, das autoridades locais e 

da escola. Têm ainda direito a um espaço na escola, com equipamento que lhe 

permite produzir materiais informativos, promover informação e formação 

acerca da participação infantil e ajudar na resolução de problemas. Para além 

do mais, de registar, ainda, a participação dos alunos nos quadros e 

comissões da escola, tanto a nível local, como regional e nacional.  

As conclusões desta investigação corroboram a importância que a participação 

infantil assume, quer na agenda dos legisladores, quer na vida de algumas 

instituições, identificando dinâmicas e mecanismos concretos e específicos de 

construção de espaços de participação social das crianças. Resulta da análise 

a necessidade de uma atenção necessária às dinâmicas estruturais que 

apoiam o movimento de participação infantil, implicando a colaboração de 

vários parceiros sociais, quer para o enquadramento legal, quer para a sua 

operacionalização.  

As acções desenvolvidas na Suécia, na Alemanha e na Holanda têm que ser 

interpretados separadamente, não podendo ser generalizáveis a outros 

contextos, nomeadamente o contexto português, devido à inexistência de 

condições estruturais que a suportem. Na Suécia e na Alemanha é legalmente 

exigido que as escolas promovam a participação dos alunos nos conselhos 

escolares e nas comissões, nos quadros de escola e na planificação dos 

currículos. Para além do mais, é uma exigência de todas as escolas, a 

organização de uma sessão semanal dedicada aos assuntos e aspectos 

sociais que afectem os alunos. Na Holanda, em cada escola tem que existir 

um conselho participativo que tem como objectivo apresentar propostas de 

gestão e organização da escola.  
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Decorre deste projecto que a participação infantil tem estreitas ligações com as 

condições estruturais que a enquadram e está estreitamente relacionada com 

a indispensável consciencialização de todos os intervenientes que, directa ou 

indirectamente, trabalham com as crianças aspectos relacionados com a 

assumpção da sua importância enquanto actores com voz e capacidade de 

decisão nos seus quotidianos.  

Uma outra investigação, levada a cabo pela União Europeia, em 2000, 

designada de “Young people on the Threshold of the Year 2000”, permite-nos 

um outro enfoque sobre a participação das crianças na vida social. Uma 

grande parte das crianças e jovens inquiridos (77% das meninas e 70% dos 

rapazes) consideravam os direitos e valores democráticos um assunto muito 

importante, mas acerca do qual os mais novos não eram respeitados. As 

escolas, apesar de ensinarem o que é a democracia, não contemplavam a sua 

real aplicação, e os quotidianos infantis em contexto escolar são 

caracterizados, muitas vezes, pela ausência total de participação, ou, outras 

vezes, pela forma manipulativa e decorativa (Hart, 1992) como as crianças são 

utilizadas. 

Num outro estudo, levado a cabo em 2001, pela União Europeia177 junto de 

jovens entre os 15 e os 24 anos de idade, encontram-se alguns indicadores 

relativos à sua baixa participação em organizações e associações, sendo 

Portugal, o país com expressão mais elevada desta não participação, uma vez 

que 70% dos jovens referem nunca ter participado, acompanhados de perto 

pelos jovens espanhóis (65%) e pelos jovens gregos (63%). Sendo os clubes 

desportivos e associativos o tipo de associações que maior sucesso recolhe 

junto dos jovens europeus, os jovens portugueses continuam, também neste 

âmbito, a aparecer com menor participação (13%), ao invés dos seus colegas 

holandeses (48%). 

Um outro aspecto que decorre ainda deste estudo europeu é a identificação 

das estruturas que mais promovem a participação activa dos jovens na 

sociedade, sendo a escola o contexto mais referido (26%).  

                                                 
177 A versão alargada deste estudo pode ser consultada em 
http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/ebs/ebs_151_fr.pdf 
 



 

 - 402 -

São os jovens Dinamarqueses e Finlandeses que mais frequentemente 

identificam a escola como a estrutura formal que contribui para a participação 

das crianças e jovens; contrariamente, os jovens franceses consideram que 

este é o contexto menos favorável para a promoção da participação infantil e 

juvenil. Finalmente de referir, ainda, que os jovens europeus consideram que a 

melhor forma de encorajar a sua participação será consultá-los antes de serem 

tomadas decisões que lhes digam respeito (46%) e, também, desenvolver 

campanhas específicas dirigidas aos mais novos (45%). A forma de 

participação democrática que mais caracteriza a sociedade adulta, ou seja, a 

democracia representativa, exercida através do sufrágio, é também aquela que 

encontra menor expressão junto dos inquiridos mais jovens, uma vez que 

somente 13% dos entrevistados consideram importante a redução da idade 

mínima para votar em eleições, como forma de exercer mais efectivamente o 

seu direito de participação na sociedade alargada.  

Em suma: se, por um lado, o discurso legislativo é legitimador de uma imagem 

de criança/jovem participante, por outro lado esta imagem esbate-se nos 

discursos e nas práticas que estas crianças e jovens têm na vida social. Com 

efeito, das suas vozes emergem uma incipiente intervenção, uma reduzida 

participação e o reconhecimento sobre a valorização social negativa das suas 

competências enquanto cidadãos com direitos de participação, visível, por 

exemplo, na opinião dominante entre os jovens europeus sobre a 

desvalorização que os adultos fazem do seu estatuto enquanto sujeitos de 

direitos: 77% das meninas e 70% dos rapazes. 
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II – A Participação Infantil vista pelas crianças 

 

No âmbito da nossa investigação procuramos compreender, de uma forma 

mais sustentada, através da voz das crianças, como é que o direito à 

participação se apresenta nos seus quotidianos de vida e quais são as suas 

representações relativamente à imagem que têm enquanto sujeitos de direitos 

de participação, e a legitimidade e visibilidade que estes assumem no seu 

quotidiano.  

As crianças que seleccionaram o direito à participação (47% das crianças do 

Colégio dos Rouxinóis e 52% das crianças da Escola Pública) foram 

convidadas a descrever a forma como se desenvolve “um dia da sua vida”, as 

rotinas que o compõem e os protagonistas presentes; foram posteriormente 

desafiadas a repensarem esse mesmo dia, mas considerando, agora, que os 

protagonistas eram elas próprias, cabendo-lhes as decisões acerca da forma 

como o pretendiam ocupar178.  

A partir deste trabalho inicial das crianças desenvolveu-se, depois, um diálogo 

que tinha como questões orientadoras: o significado que as crianças atribuem 

ao direito à participação; a importância que lhe atribuem no seu quotidiano; as 

suas possibilidades de participação; as estratégias que utilizam para 

concretizar a participação; as dimensões que a participação pode assumir nos 

seus mundos sociais e culturais e ainda as limitações que encontram no 

exercício deste direito. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
178 Ver Anexo 5, referente às folhas pré-formatadas de registo acerca de “Um dia da minha 
vida” e “Como gostaria que fosse um dia da minha vida”. 
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1. Importância do direito à participação  

 

As reflexões que têm vindo a ser produzidas, no sentido de apontar os direitos 

de participação das crianças como um princípio fundamental para a 

intervenção e investigação social com crianças, baseiam-se nas considerações 

adultas acerca da importância que este direito assume para as crianças. 

Advém do grupo social dos adultos a dinamização e conceptualização da 

participação infantil, cuja importância é sujeita a distintas interpretações.179 

Alguns autores defendem que o movimento de participação das crianças tem 

como alcance metas a médio e longo prazo, no sentido de ajudar a 

desenvolver indivíduos socialmente mais úteis e sociedades mais organizadas 

(Borland et al, 2001), interessando mais o alcance destes objectivos, do que a 

consideração de efeitos imediatos. 

Outros autores, nomeadamente Prout (2000), consideram que esta perspectiva 

de participação infantil futuro-orientada mais não é do que uma forma de 

controlo social, uma vez que o principal objectivo é a melhoria das vidas das 

crianças enquanto futuros adultos, de forma a não comprometer a harmonia da 

sociedade. Neste sentido, promover dinâmicas de participação infantil seria 

uma estratégia para a construção de dinâmicas futuras mais activas e 

participadas. Prout (idem) defende que a participação infantil terá que ter 

essencialmente efeitos no presente, no bem-estar das crianças; terá que 

acontecer no “agora”, porque é “agora” que acontece a infância e, tal com 

defendem Corona e Morfín, “Uma das características da infância é que as 

                                                 
179 Uma discussão interessante, acerca dos diferentes enfoques do trabalho de algumas 
ONGs, no campo dos direitos das crianças, é desenvolvida por Hart, Himes e Landsdown 
(1998), que, questionando a conflituosidade do conceito de direitos das crianças, consideram 
que as dinâmicas desenvolvidas por duas das mais significativas ONGs, na área dos direitos 
de participação das crianças (Unicef e Radda Barnen) são distintas, quer em termos políticos, 
quer em termos estratégicos, considerando também, no entanto, que este facto deve ser 
encarado não como uma incompatibilidade de perspectivas, mas sim como uma 
complementaridade. Defendem os autores que a intervenção da Unicef, relativamente à 
promoção dos direitos de participação das crianças, privilegia um enfoque estrutural, na 
responsabilização dos Estados na organização de reformas, nos planos legal e político, com a 
finalidade de promover o reconhecimento das crianças enquanto sujeitos de direitos e para que 
se adoptem todas as medidas necessárias. A Radda Barnen, pelo contrário, privilegia um 
enfoque na acção, nas práticas sociais, promovendo o desenvolvimento de oportunidades de 
participação das crianças, com o objectivo de as tornar activas e autónomas no exercício dos 
seus direitos. 
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crianças procuram fazer parte em tudo aquilo que lhes importa e que as afecta. 

Desde que nascem que têm uma propensão para explorar, perguntar e 

provocar aqueles que a rodeiam, para intervir.” (2001, cit. in Alfageme et al 

2003: 36) 

Há ainda, por outro lado, alguns autores que defendem que as crianças e os 

jovens exercem pouca pressão para participar (Schucksmith e Hendry, 1998), 

sendo a participação infantil um desígnio essencialmente adulto. 

Procurando esclarecer os sentidos destas divergências, confrontamos os 

actores da nossa investigação com a importância que o direito à participação 

assume na sua vida. 

A generalidade das opiniões das crianças remete-nos para uma perspectiva de 

participação infantil futuro-orientada, uma vez que é muito comum recuperar 

nos discursos acerca dos seus quotidianos os efeitos a médio e longo prazo.  

 
“Natália: Tomás, tu achas que é importante as crianças participarem, 
darem a sua opinião? 
Tomás: Sim, porque depois quando são grandes não se habituam e 
ficam com medo, assustados”  

(Tomás, 9: EP) 

 

“Natália: E porque é que achas importante (o direito de participação)?  
Joana: Para quando forem mais velhos saberem as decisões que vão 
tomar. “ 

(Joana, 9: EP) 

 

“Natália: Achas que é importante que as crianças tenham o direito a 
participar na sua vida? 
Mafalda: Acho que sim, porque nós devemos crescer informados do 
que se passa, para depois quando formos grandes podermos formar os 
nossos, não é, a nossa família, crescermos cultos e não ser sermos 
analfabetos e assim burrinhos do que se passa.”  

(Mafalda, 9: EP) 

 

A inexistência de uma consciencialização acerca da importância da 

participação infantil com efeitos no presente é um reflexo, na nossa opinião, 
dos discursos e práticas educativas e familiares, que continuam a sustentar um 

discurso de cidadania adultocêntrico, onde o adulto aparece como o cidadão e 
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a criança aparece como o objecto de protecção e socialização. Fica a ideia de 

que a criança deverá preparar-se para a participação, como se fosse possível 

considerar a participação como um conceito que se pode promover 

abstractamente, no campo dos princípios e com uma aplicação a longo termo. 

A participação é diferida, apresentando-se, deste modo, às crianças como uma 

possibilidade a partir do momento em que elas ingressem no mundo adulto.  

Não assumindo viabilidade no presente e não possuindo uma dimensão 

praxeológica, a participação é remetida para discursos retóricos (quer adultos, 

quer infantis), acerca da cidadania. 

Encontramos, no entanto, também representações reveladoras da importância 

que reveste o exercício do direito à participação no presente, com as palavras 

do Pedro (9: EP) 

“…cada um tem o direito de escolher como acha que deve ser a sua 
vida. Cada um tem a sua escolha!”; 

 

da Maria (9: EP),  

“Se um menino não souber dar opiniões ou tomar decisões depois não 
sabe. Por exemplo, não sabe o que há-de comer… vai-lhe custar muito 
a decidir as coisas.”;  

 

ou ainda do Rodrigo, (9: EP) 

 “...é também importante participar. É as duas coisas ao mesmo tempo: 
é importante participar e também é um treino para adulto, acho eu! 
Porque se não vou crescendo e ninguém me liga, ninguém me dá 
atenção e quando for grande pode ser que as pessoas tenham algum 
respeito.”  

 

Para estas crianças, o direito à participação é importante na organização dos 

seus quotidianos, nas implicações da sua voz e da sua acção na gestão que 

os adultos fazem das suas vidas. Parece pois poder dizer-se que o direito à 

participação é para elas um princípio que apoia, quer no presente, quer no 

futuro, o exercício de protagonismo nas suas vidas. 
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Finalmente, identificamos um último aspecto que ilustra a importância do 

direito à participação, que reflecte, através da narrativa da Mariana, outras 

potencialidades dessa participação:  

 “ (...) e depois olha estás agredido já não podes participar...se não 
puderes participar já não podes ter educação.  

(Mariana, 10: EP) 

 
Ela sublinha, de uma forma ímpar, ideias centrais identificadas pelos teóricos 

dos direitos da criança, nomeadamente a ideia da interdependência no 

exercício dos direitos e a ideia da importância atribuída aos direitos 

participativos enquanto impulsionadores do exercício de todos os outros 

direitos (Hart, 1997; Franklin, 2002). 

 

 

2. Significados do direito à participação   

 

Já tivemos oportunidade de fazer referência a diferentes conceptualizações 

relativamente à natureza que a participação infantil pode assumir (cf. Capítulo 

2); tivemos também oportunidade de recuperar diferentes possibilidades de 

exercício do direito das crianças à participação quando apresentamos, na 

parte inicial deste capítulo, alguns exemplos ilustrativos da mesma. Nestas 

sistematizações é frequente a referência a conceitos como opinião, 

informação, reunião, expressão.  

O direito à participação que decorre da CDC implica a salvaguarda da 

liberdade de opinião (artº 12), o direito a ter uma voz, o que, de acordo com 

Trisciuzzi (1998), é essencial para recuperar a dignidade, visibilidade e 

identidade social da criança, rompendo assim com o silêncio social a que as 

crianças estiveram votadas durante séculos. 

O direito à opinião implica a existência de espaços de escuta das crianças, de 

comunicação, de diálogo, para os quais confluem as intersubjectividades 

daqueles que falam e daqueles que ouvem e nos quais se reconstroem 

interpretações da realidade social desses actores. O direito à expressão é, 
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assim, um momento em que os indivíduos, crianças e adultos, partilham com 

outros actores sociais e tornam públicos pensamentos e expectativas, 

promovendo a construção de uma identidade pessoal e social. 

A importância de promover uma cultura de escuta relativamente às vozes das 

crianças é um passo essencial para o reconhecimento da sua cidadania, da 

importância que elas assumem na ordem social, o que está de acordo com 

Alfageme et al. quando referem que “...não escutar as crianças é uma forma 

de lhes negar existência, de mutilar o seu direito à participação, de lhes negar 

a sua presença pública” (2003: 38). Esta atenção à voz das crianças não 

implica, no entanto, que ela influencie as decisões relativas aos fenómenos 

sobre os quais opinam, o que no caso da infância adquire ainda mais 

visibilidade, devido à disparidade de poder e estatuo social relativamente aos 

adultos. 

O direito à participação está também comprometido com a liberdade de 

expressão, de pensamento e de consciência (artº 13 e 14 da CDC). Deste 

comprometimento resulta a indispensabilidade de construir espaços sociais 

onde a criança tenha a possibilidade de tornar visíveis as suas representações 

acerca do mundo social que a envolve, acerca do conjunto de requisitos 

sociais e culturais que para ela são significativos e que atribuem significado às 

interacções com os outros. 

O direito à participação está ainda entrelaçado com o direito da criança ao 

acesso à informação, e este parece-nos um aspecto essencial para que o 

direito à participação se possa sustentar. Nenhum indivíduo, seja ele adulto ou 

criança, tem possibilidade de participar em qualquer dinâmica ou processo 

sem estar minimamente informado acerca do mesmo. 

No que diz respeito à infância, o direito à informação tem sido recorrentemente 

omitido por se considerar que as crianças não têm maturidade intelectual que 

lhes permita compreender criticamente a informação. Com base no argumento 

psico-biológico da incompetência infantil, tem sido negada à criança a 

informação, ou então, quando esta é dada, muitas vezes é transmitida de uma 

forma metafórica, distorcida e distante da realidade social que pretende 

caracterizar, induzindo as crianças em interpretações também distorcidas. O 
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direito à participação passa, então, também pela reafirmação do direito que a 

criança possui de acesso a informação objectiva acerca da realidade social em 

que está inserida para se poder manifestar relativamente à mesma de uma 

forma também informada e objectiva. 

O que pretendemos tornar agora visíveis são os significados que as crianças 

atribuem ao direito à participação. As crianças identificam, essencialmente, o 

direito à participação com o direito a dar opiniões, o qual só é pensado como 

ocorrendo (na quase totalidade dos casos) em contexto doméstico: 

“Se alguém na minha família diz que uma coisa é e outro diz que 
não é, eu tenho direito a dizer se é ou não é, se não é nem um nem 
outro, se isso não aconteceu e assim uma coisa qualquer...” 

(Tomás, 9: EP) 

 

“Luís: Ter direito a dar opiniões, é também quando há uma conversa 
que nós sabemos o que falar temos de deixar... eles têm de nos 
deixar falar. 
Natália: Eles? Quem são eles? 
Luís: Os pais, irmãos assim pessoas. E também temos direito a 
participar em mais coisas.”  

(Luís, 9: EP) 

 

Algumas crianças fazem também referência a situações concretas de 

participação em contextos específicos de ocorrência, mais uma vez 

relacionadas com dinâmicas familiares: 

“É ter direito a falar, por exemplo, nos tribunais quando os pais se 
separam o filho ou filha tem direito a dizer com quem quer ficar.”  

(Carla, 9: EP) 

 

Este aspecto é também reforçado por um outro grupo de crianças, nas 

propostas que fazem acerca das possibilidades de o seu direito à participação 

ter mais efeitos no seu quotidiano: 
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Legenda: 
       “Devemos dar a nossa opinião e os adultos 
      devem ouvir o que temos para dizer. Por 
      exemplo: Quando há um divórcio, a criança, 
      tem direito a dizer com quem ficar, dar a nossa 
      opinião.” (Trabalho de grupo, EP: Marta, Carla, 
      Margarida, Sandrina, Tomás, Francisco) 

 

Um aspecto curioso que decorre dos testemunhos destas crianças é o facto de 

elas colocarem o exercício do direito à participação relativamente a terceiros 

que são adultos. Com efeito, a maior parte das referências e exemplos que as 

crianças nos dão acerca deste direito incluem os adultos como interlocutores 

desta acção. Isso remete-nos, mais uma vez, para uma das questões mais 

determinantes no exercício deste direito: a questão do poder. O adulto, devido 

à carga cultural e emocional de autoridade e poder que assume relativamente 

às crianças, continua em grande medida a ser a referência através da qual as 

crianças ponderaram as limitações e as possibilidades do exercício do direito à 

participação.  

Há também um grupo de crianças, pertencente ao Colégio dos Rouxinóis, 

cujos testemunhos nos remetem para significados distintos. Para estas 

crianças, o direito à participação está estritamente conotado com a ajuda, com 

a execução de tarefas. Para elas, participar é sinónimo de interacções de 

ajuda, nomeadamente com os seus pares: 
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“Ana Rosa: Participar nos clubes...  
Natália:...participar é ir para os clubes, e mais? 
Ana Rosa: Fazer ginástica, ajudar os colegas.”  

(Ana Rosa, 9: CR) 

 

Há ainda uma dimensão prática, de execução de tarefas: 

 “Faço coisas, fazer o que te mandam...fazer trabalhos...”  

(João, 10, CR) 

“É ajudar os outros.”   

(Ana Flor, 8: CR) 

 

Verificamos, pois, que o conceito de participação enquanto expressão da sua 

opinião e liberdade de expressão, ou seja, a dimensão que confere identidade 

ao direito em causa, está completamente ausente dos discursos destas 

crianças. 

Esta dualidade de significados consubstancia-se também em diferentes 

imagens de infância: uma imagem de infância com protagonismo, que 

reconhece como legítima a capacidade de expressar as suas opiniões e 

promover alguma mudança social, ainda que confinada ao contexto doméstico, 

mas que se assume como competente para intervir no seu quotidiano. A outra, 

é uma imagem conformada ao estabelecido pela ordem social adulta, sendo 

alheia das possibilidades de se fazer ouvir, afastada de qualquer significado 

com uma natureza participativa. A ausência de qualquer referência à 

possibilidade de falar, de se fazer ouvir, de intervir socialmente, parece assim 

remeter-nos para contextos sociais onde está ausente a atribuição de qualquer 

significado ao direito de participação da criança.  

Algumas interrogações se levantam face a esta dualidade de posições 

relacionadas com os contextos onde as crianças estão integradas. 

Será que se as crianças do Colégio dos Rouxinóis estivessem no contexto de 

vida das crianças da Escola Pública não identificariam também possibilidades 

de participação em contexto doméstico?  
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Qual a influência que os indicadores sócio-económicos poderão ter na forma 

como as crianças se revêem (ou não) enquanto sujeitos de direitos de 

participação? 

Parece-nos indispensável convocar estes indicadores uma vez que a 

investigação (Room, 1995; Ridge et al., 2000) tem vindo a afirmar que a 

exclusão social das crianças, tal como a dos adultos, ultrapassa o acesso aos 

recursos materiais, atingindo aspectos como participação social insuficiente, 

falta de integração social e falta de poder. Esta realidade coloca-as em 

situações complexas nas quais é difícil sustentar uma identidade pessoal e 

social enquanto sujeitos de direitos e cidadãos com competências para 

participar nos seus quotidianos.    

Será, por outro lado, a institucionalização um factor de silenciamento que 

contribui para a ausência de significado dos direitos participativos da infância? 

Poderá a estrutura organizacional de instituições como o Colégio dos 

Rouxinóis funcionar como um constrangimento para o reconhecimento das 

crianças enquanto sujeitos activos e com opiniões acerca dos seus 

quotidianos? 

De acordo com Ridge et al. (2000), a experiência de institucionalização deixa 

as crianças, por vezes, vulneráveis à exclusão social devido a uma 

inadequada integração interpessoal. Os mesmos autores consideram que as 

crianças em situação de institucionalização estão em alto risco de isolamento; 

têm falta de apoio social à medida que caminham para a independência e, 

adicionalmente, a sua capacidade de autonomia e participação ficam 

severamente constrangidas pelo processo de institucionalização. 

A este propósito, Lee defende que existe ambiguidade na forma de encarar a 

infância, a qual é um “produto de legitimidade institucional, (que) acompanha 

as crianças nas ordens sociais institucionais” (1999: 470). Esta ambiguidade 

dificulta o processo de definição da legitimidade de participação das crianças 

nas instituições organizadas pelos adultos para elas. Lee considera, também, 

que desconstruir esta ambiguidade e tornar as vozes das crianças visíveis não 

é somente uma questão de aclamação abstracta por justiça; ela assume uma 

importância praxeológica basilar em determinados contextos de vida. Afirma o 
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autor que “O enquadramento ideológico (Kelley et al., 1997) das vidas das 

crianças significa que as vidas destas são administradas por instituições 

adultas, sendo que as crianças não são somente vulneráveis mas estão 

situadas num ‘complexo de vulnerabilidade’” (1999: 468). A ideia de “complexo 

de vulnerabilidade” pretende caracterizar, então, quotidianos infantis onde é 

indesmentível a vulnerabilidade das crianças, que será tanto mais 

comprometedor para a participação destas nas decisões que lhes dizem 

respeito, quanto mais hermética na consideração da importância da 

participação infantil for a ordem institucional em que se enquadram. 

Um outro indicador que vem sublinhar a indispensabilidade de atender a esta 

ideia de complexo de vulnerabilidade de Lee, é a constatação que decorre dos 

discursos clássicos que valorizam a perspectiva da criança incompetente no 

centro do referido complexo, defendendo o protagonismo dos adultos na vida 

das crianças como estratégia para defender o melhor interesse destas últimas. 

No entanto, estes discursos deixam, em muitos casos, de ter qualquer 

sustentabilidade, uma vez que as práticas sociais adultas são muitas vezes 

práticas prejudiciais às crianças. É, então, indispensável, considerar uma 

mudança de enfoque, adoptar uma perspectiva que encare as crianças como 

competentes o que, de acordo com Lee, poderá passar pelo 

“…comprometimento com um programa positivo de reeducação que respeite 

as crianças. Os estudos sociais da infância quando assumem esta perspectiva 

de enfrentar o complexo de vulnerabilidade procuram posicionar-se para além 

da ambiguidade das crianças e oferecer um entendimento inequívoco das 

crianças como competentes…” (1999: 468). 

Neste contexto, a questão que se impõe é a necessária reconceptualização da 

ordem social institucional onde muitas crianças passam a sua infância, que 

terá de basear-se numa ética de respeito que valorize as suas competências 

de participação nos assuntos a elas relativos.  

Esta ética de respeito nas intervenções com crianças em contextos de 

institucionalização apresenta-se, assim, como um mecanismo indispensável 

para construir com estas crianças uma consciência e uma prática sociais 

positivas relativamente às suas possibilidades de participação e mudança 

social.  
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3. Estratégias de participação  

 

Jans (2002) refere que a participação das crianças só poderá subsistir se for 

uma participação com influência no quotidiano, na vida dos seus detentores. 

Concordando com este autor, pretendemos também saber de que forma as 

crianças consideram a concretização da participação nos seus quotidianos, 

quais são as estratégias que lhes asseguram tal exercício participativo.  

Há algumas crianças que consideram a participação dentro de dinâmicas 

orientadas por regras, na maior parte dos casos definidas pelos adultos, para 

que as acções decorram de uma forma ordeira e dentro das dinâmicas 

institucionalizadas: 

 

“Na escola, por exemplo, na ginástica, a participar nos jogos toda a 
gente tem direito a participar” 

 (Carla, 9: EP) 

 

O significado atribuído pela Carla à participação situa-se numa dimensão de 

dinâmica de localização restrita, e não numa dimensão alargada de cidadania, 

afastando-se da dimensão social e política que atribuímos ao conceito.  

Há, no entanto, outras crianças que apresentam dinâmicas de participação que 

decorrem essencialmente da sua intervenção. A Mariana é uma delas e fá-lo 

através da reconstrução de um quadro de participação infantil na esfera 

doméstica, onde uma das estratégias utilizadas é a opinião.  

O episódio decorre num quadro de diálogo familiar no qual a criança em causa 

se destaca como protagonista e informante chave do diálogo, invocando para 

tal informação baseada na CDC: 

 

“Por exemplo, ontem, eu estava com a minha mãe e com a minha irmã 
e a minha irmã pôs-se lá a dizer que queria ser de uma religião...mas 
era a brincar! Então a minha mãe disse que os filhos tinham de ser da 
religião dos pais. Eu disse logo: “Não, não é, porque lá na Convenção 
dos Direitos da Criança diz que cada menino tem o direito à 
religião que quiser, os pais só têm que os ajudar.” Eu fui buscar a 
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Convenção dos Direitos da Criança e mostrei à minha mãe, e a 
minha mãe ficou esclarecida.”  

(Mariana, 10: EP) 

 
Este episódio leva-nos a reflectir acerca de situações em que os interesses 

das crianças e dos pais podem entrar em conflito, questionando-nos acerca do 

que poderá servir de base para preferir os interesses de uns em detrimento de 

outros. Se os valores religiosos transmitidos pelos pais aos filhos no processo 

de socialização são rejeitados pelos últimos, através da reivindicação de outro 

tipo de valores que lhe estão consagrados através de dispositivos legais que 

definem os seus direitos, algumas questões se colocam: até que ponto é 

legítimo considerar a importância dos valores transmitidos pela família? Poder-

se-ia considerar, também, legitima a reivindicação da criança acerca de um 

forma renovada de entender tais valores? 

Bainham (1998) considera a este propósito que na complexidade que define as 

relações humanas, neste caso entre pais e filhos, não é suficiente considerar 

que a melhor estratégia será considerar o melhor interesse da criança. 

Considera que este processo de equilíbrio entre as duas partes necessita 

considerar o interesse colectivo da família: as crianças não são somente 

indivíduos com interesses individuais; são também membros de uma unidade 

familiar e têm um interesse que faz parte dos interesses colectivos dessa 

unidade, tal como os seus pais. Assim, se é uma condição necessária para o 

reconhecimento dos direitos das crianças que elas sejam aceites como 

pessoas individuais com interesses e reivindicações que são independentes e 

que podem mesmo entrar em conflito com os dos seus pais, este não é um 

cenário completo. Há também um interesse colectivo da família que necessita 

de ser considerado. E pode ser legítimo que, nalguns casos, quando 

considerados em conjunto os interesses da família e dos pais como um todo, 

estes possam sobrepor-se aos direitos da criança em questão.  

Podemos, então, afirmar que neste caso se, por um lado, a Mariana vem 

reafirmar uma das bases fundamentais para o funcionamento da sociedade de 

uma forma democrática e activa – a sua participação e a reivindicação dos 

seus direitos de uma forma informada e sustentada –, por outro lado, temos 

que nos questionar acerca da linearidade da prevalência da sua opinião em 
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relação à opinião da sua mãe. Isto porque concordamos com Bainham (idem) 

quando defende que é impossível considerar que a criança é um indivíduo com 

interesses somente de natureza individual; ela tem, tal como todos os outros 

cidadãos, interesses colectivos que decorrem da sua vida em sociedade, e 

com os quais tem que gerir a sua vida e interacções sociais. 

No entanto, é de sublinhar com Flekkoy e Kaufman que “...de uma participação 

crescente das crianças e dos jovens, com o objectivo de resolver de uma 

forma democrática os conflitos e as resoluções de problemas, muitos grupos e 

comunidades descobrirão que estas experiências e perspectivas das crianças, 

acrescentam aspectos inestimáveis e sugestões criativas ao processo de 

resolução de problemas” (1997: 56). Tal atitude reforça o processo de 

legitimação da participação infantil que, inevitavelmente, tem que ser um 

processo gradual e negociado; mas é necessário, também, que lhe seja 

atribuída visibilidade pública como forma de sensibilizar os adultos em geral 

para as possibilidades e vantagens que apresenta o resgate da participação 

das crianças na arena pública.  

 

Legenda: 
“Para melhorar a integração deste direito no 
Mundo, todos nós devemos lutar para que 
as pessoas todas compreendam que nós 
temos o direito de participar.” 
(Trabalho de grupo, EP: Joana, Catarina, Ana, 

Mariana, César e Tiago) 
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Através deste desenho, recuperamos pelas vozes das crianças, a 

indispensabilidade de uma consciência colectiva acerca da legitimidade dos 

direitos de participação das crianças. Os autores desta representação gráfica 

identificam um cenário em família, onde criança e adulto (mãe), de uma forma 

ordenada, visível através da sinalização/inscrição da sua vez de fazer uma 

intervenção, tentam conversar. Na nossa opinião, o aspecto mais significativo 

desta representação decorre do facto de o elemento adulto na conversa 

requisitar o seu direito a falar: tal como a criança, que pretende dar a sua 

opinião na conversa, também a mãe aguarda pela sua intervenção, esbatendo-

se desta forma as relações hierárquicas e de poder, que em grande parte dos 

casos condicionam o exercício da participação infantil.  

Flekkoy e Kaufman (1997) consideram que as crianças que consigam ter 

algum impacto nas suas famílias, que tenham confiança nas possibilidades de 

mudança, podem fazer a diferença no seu bairro, na escola, sendo por isso 

mesmo cidadãos mais activos e interventivos. 

A este propósito abrimos, nesta reflexão, espaço para o retrato de uma 

experiência singular que decorreu durante o processo de trabalho de campo. 

Ela ilustra, na nossa opinião, de uma forma poderosa, o argumento de que a 

organização de contextos abertos à participação da criança, principalmente 

aqueles onde ela estabelece a maior parte das suas interacções (a família e a 

escola), promove a sua consciencialização relativamente à importância e 

possibilidades da sua genuína participação nos assuntos que lhe dizem 

respeito.  

No decorrer das conversas individuais com as crianças, na primeira parte do 

trabalho de campo, a Mariana refere como uma possibilidade de trabalho 

futuro, relacionado com o direito à participação, a seguinte proposta: 

“Gostava de saber... até posso um dia fazer um estudo, quais são os 
meninos que estão mais habituados a participar nas coisas. Gostava de 
saber isso, porque, se não estivessem habituados gostava de os 
ajudar.  

(Mariana, 10: EP) 
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Mais tarde, e no âmbito de uma proposta que a investigadora fez às crianças, 

no sentido de pensarem acerca das possibilidades que tinham para tornar o 

exercício dos direitos mais significativo nas suas vidas, em geral, ocorreu o 

seguinte episódio: 

“Há um grupo de crianças, liderado pela Mariana, que decide que a 
melhor estratégia será promover uma acção de consulta junto de 
alguns colegas mais novos na escola, porque, na sua opinião, através 
da consulta mais alargada poderão conseguir contributos mais 
interessantes. 
Para tal, pedem-me emprestado o gravador que eu utilizava nos meus 
contactos com eles, organizam-se em dois subgrupos e vão para duas 
salas de aula diferentes. 
Um dos subgrupos, composto pela Mariana, pela Catarina e pelo Tiago, 
decidem então, antes da consulta que se tinham proposto fazer 
inicialmente, promover uma acção de sensibilização acerca dos 
direitos. 
Para tal, a Mariana, recriando um ambiente didáctico, assume o papel 
de professora, com estratégias como a exposição oral inicial, seguida 
de questões de revisão dos assuntos que vai expondo oralmente, se 
sucedem, tendo como audiência uma turma de cerca de 20 crianças, 
que segue com muita atenção aquilo que a Mariana vai expondo.  
Um dos momentos mais significativos desta acção de sensibilização, na 
qual a Mariana é a protagonista, acontece quando esta, decorrente de 
uma dúvida que uma criança da audiência levanta, se socorre da 
metáfora de uma árvore, para demonstrar a interdependência dos 
contextos, familiar, escolar e da comunidade, no exercício e 
salvaguarda dos direitos da criança. 
 A mensagem que decorre da metáfora sublinha que o exercício dos 
direitos da criança está dependente, antes de mais, da família, a qual 
representa a raiz da árvore, da escola, que representa o tronco e da 
sociedade que representa os ramos. A Mariana defende que todos 
estes contextos deverão contribuir para o exercício dos direitos da 
criança, porque se algum falha, a árvore morre, ou seja, os direitos 
da criança não são acautelados. 
Depois, propõe a seguinte actividade à turma: as crianças dividem-se 
em duas equipas: equipa A e equipa B e estas têm que dizer se as 
frases que a Mariana vai dizendo são direitos ou deveres. A equipa que 
responder a um maior número de respostas correctas é a vencedora. 
Para tal, a Mariana lança mão de um livro disponível na sala de aula, 
que a investigadora tinha levado no início do ano lectivo, “A 
Constituição da República Portuguesa trocada por (para) miúdos”, e 
começa a questionar os seus colegas. À medida que as questões vão 
surgindo e também as respostas das crianças, a Mariana vai 
acrescentando outras questões: 
- Achas que as crianças deviam ter tantos direitos como deveres? 
- Quando é que achas que todo o mundo vai respeitar os direitos da 
criança? 
- Sabem que este dia assim diferente, é para que no fim vocês possam 
ajudar-nos a pensar o que se pode fazer para que os direitos da criança 
sejam respeitados? 
Após a acção de sensibilização, a Mariana deu instruções aos outros 
elementos do grupo, no sentido de fazerem uma recolha das opiniões 
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das outras crianças, cujo guião decorria essencialmente do dinamismo 
e da interacção que se estabelecia entre entrevistadora (Mariana) e 
entrevistados. 
Foi feito o registo em áudio, cujas conclusões o grupo da Mariana tinha 
intenção de apresentar ao grande grupo da sua turma como sendo a 
sua proposta.  
Mas de facto, não houve um aproveitamento e tratamento deste 
material, que não chegou a ser apresentado aos colegas, e quando a 
investigadora interpelou o grupo para a possibilidade de apresentarem 
as conclusões aos colegas de turma, estes manifestaram alguma 
surpresa, como se não lhes tivesse ocorrido tal ideia.”   

(Nota de campo nº12, EP, Maio de 2002)  

 

Este episódio revela, na nossa opinião, um exemplo valioso das dimensões 

que a participação das crianças pode assumir.  

Analisemos antes de mais a dinâmica.  

Esta dinâmica, tendo sido totalmente conduzida pelas crianças, ilustra aquilo 

que Alderson (2000) identifica como um novo estádio na investigação com 

crianças que implica considerá-las como investigadoras. Neste processo são 

elas as protagonistas no design da investigação e durante todas as etapas 

sucessivas. Ilustra também aquele que é, na metáfora de Hart (1992, 1997), 

um dos degraus mais elevado na escada da participação: o momento em que 

o processo é iniciado e dirigido pelas crianças. 

Apesar das limitações que enformam este episódio, nomeadamente o facto de 

não terem sido tratados os dados recolhidos através das entrevistas feitas aos 

seus pares, ele identifica um momento de protagonismo e criatividade infantil, 

que desafia as tradicionais concepções das crianças como seres 

incompetentes e dependentes dos adultos, enviando-nos para uma imagem de 

infância criativa e participativa. 

Sendo esta uma acção iniciada pelas crianças, conduzida e concluída por elas, 

é essencialmente uma dinâmica criança-centrada, na qual os adultos não têm 

qualquer intervenção aparente. No entanto, se fizermos uma análise à 

morfologia desta acção, iremos encontrar marcas e sinais que nos enviam 

para a reprodução de alguns símbolos e signos escolares, através dos quais 

estas crianças desenvolvem o seu percurso educativo. Com efeito, a atitude 

adoptada pela Mariana, de transmissora de conhecimento, que exige uma 
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plateia silenciosa e receptiva ao seu discurso; os recursos de que lança mão 

para desenvolver a sua intervenção – o quadro da sala e um livro – através 

dos quais pede às crianças para fazerem leituras são estratégias e 

mecanismos que, de alguma forma, transformam uma acção iniciada e 

desenvolvida unicamente por crianças, numa acção repetitiva de formas 

adultas de acção e instrução. 

No entanto, este episódio permite-nos registar as possibilidades e as 

competências das crianças enquanto actores sociais e ainda as possibilidades 

que se abrem sempre que são proporcionados espaços de participação às 

crianças, desmontando desta forma os clássicos discursos acerca da 

incompetência infantil. 

As dissonâncias nas estratégias de participação recuperam-se com as 

narrativas das crianças do Colégio dos Rouxinóis. 

As três narrativas que a seguir se apresentam identificam três faces distintas, 

mas todas elas reveladoras de um aspecto comum: a poderosa carga 

emocional que encerram, a intensidade de interacções pessoais que 

descrevem. Ora identificando episódios com protagonismo infantil, ora 

assumindo interacções invisíveis com os adultos, o aspecto sempre presente é 

a consideração da participação relativamente à família que, para estas 

crianças, parece ser o aspecto de referência sempre que se fala de qualquer 

aspecto do seu quotidiano e, no caso concreto, sempre que se fala do direito à 

participação. 

Através da narrativa do Sérgio recuperamos uma imagem de criança sem 

qualquer tipo de voz ou poder que, ao narrar o seu afastamento da família 

biológica e consequente institucionalização, nos deixa perceber que, em 

muitos contextos, a participação infantil e a consideração das crianças como 

actores sociais, continua a ser uma miragem:  

“Natália: Lembras-te de quando vieste aqui para o colégio? 
Sérgio: Quando eu vim o irmão Figueiredo deu-me um rebuçado. 
Natália: E como é que te sentiste quando vieste para o colégio? 
Sérgio: Disse obrigado. 
Natália: Quem é que te trouxe? 
Sérgio: Foi o meu pai. 
Natália: E perguntaram-te se querias vir? 
Sérgio: Perguntaram. 
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Natália: Como é que te disseram? 
Sérgio: Disseram que decidiram que devia vir para aqui e eu disse 
que sim. 
Natália: E depois? Vieste? 
Sérgio: Sim. 
Natália: E se tu dissesses que não? 
Sérgio: Ia para outro colégio.” 

 (Sérgio, 8: CR) 

 
Quando o Sérgio refere: “disseram que decidiram que devia vir para aqui e eu 

disse que sim”, revela-nos dois aspectos: por um lado, a ausência de qualquer 

consulta, por parte dos adultos, ao principal visado deste episódio, num 

assunto tão importante como o que está em causa, o que nos envia para uma 

perspectiva paternalista e assistencialista de bem-estar infantil, onde a criança 

aparece como mero objecto, sem qualquer reconhecimento das suas 

competências e legitimidade para intervir no seu processo de protecção; por 

outro lado, a imediata anuência desta criança relativamente ao disposto pelos 

adultos que a tutelam remete-nos para um sujeito que, perdido nas teias de 

autoridade e hierarquia relativamente aos adultos, não questiona a situação, 

nem a forma como ela se desenrola, encarando como inevitável o 

encaminhamento adulto-centrado. 

A infância é, então, duplamente desprotegida: pela ausência de uma resposta 

familiar que lhe proporcione resposta aos direitos mais básicos e pela 

colocação numa posição de tutela dependente dos interesses e necessidades 

de todos os outros.  

Apesar de ter somente 10 anos de idade, o Tomás, filho mais velho de uma 

família monoparental, apresenta-nos uma outra dimensão de participação, 

profundamente encadeada com a salvaguarda de outros direitos básicos, 

nomeadamente o direito de reunir a família.  

 

“Por exemplo, tenho assuntos em casa, como o assunto da família. Eu 
também tenho direito a participar, porque também tomo conta da 
família... Tirava a minha mãe e o meu irmão do colégio... ir para uma 
casa, arranjar um trabalho para a minha mãe fazer um jardim.” 

(Tomás, 10: CR)  
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O exercício do direito à família, a tentativa de reunir a família e de lhe 

assegurar qualidade de vida, é uma responsabilidade que o Tomás acarreta 

para si mesmo e para a qual considera indispensável o exercício dos seus 

direitos de participação, sublinhando desta forma a ideia de interdependência 

no exercício de direitos (Flekkoy e Kaufman, 1997). 

A participação é também encarada por algumas crianças do Colégio dos 

Rouxinóis como algo que ocorre fora do contexto da instituição onde vivem, 

com uma acentuada dimensão emocional:   

 

“Dar um passeio com o meu avó” 

(Afonso, 9: CR) 

 

O Afonso, menino que está em situação de institucionalização, considera que 

o seu direito a participar se concretiza quando pode dar um passeio com o 

avô: a emoção e a participação misturam-se num complexo jogo, onde a 

dependência e institucionalização se parecem sobrepor à objectividade da 

participação.  

O direito à participação é assim, neste caso, um exercício mais emocional do 

que racional. A participação infantil, as representações e acções que lhe estão 

associadas terão que ser estreitamente consideradas com as singularidades 

dos mundos sociais e culturais das crianças, com a influência que as 

estruturas exercem sobre a organização da ordem social infantil que, sendo 

heterogéneos e múltiplos, conferem também múltiplas identidades às 

representações e exercício dos direitos das crianças. 
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4. As marcas da participação infantil na organização do seu quotidiano 

 

Já tivemos ocasião, noutra altura (Cf. Capítulo 2), de reflectir acerca da 

participação e protagonismo infantil: recuperamos novamente a discussão do 

conceito porque quando as crianças assumem um papel activo na organização 

de um dia da sua vida com autonomia e independência, estão essencialmente 

a ser protagonistas nessa mesma organização. 

Alfageme et al. (2003) referem, a este propósito, que para a participação se 

assumir como um direito efectivo para as crianças, estas terão que ter 

possibilidades de exercer as suas competências, em espaços e dinâmicas 

apropriadas. Referem também que, para alcançar uma participação 

protagónica (Cussiánovitch, 2002), a qual pressupõe uma mudança social 

importante com implicações sociais distintas, deverão considerar-se quatro 

dimensões: o papel da infância; a consideração das culturas adulto-centradas; 

o estabelecimento de novos códigos de comunicação e a promoção da 

organização e associação das crianças. 

Consideramos para a nossa reflexão o primeiro aspecto, relativo ao papel da 

infância, para interpretar as vozes das crianças acerca das possibilidades que 

têm de actuar na sua vida quotidiana de uma forma activa.  

Para tal foi solicitado às crianças que descrevessem a forma como se 

organizava um dia do seu quotidiano, lançando-lhe depois o desafio de pensar 

nesse mesmo dia, mas considerando agora que o protagonismo da sua 

organização recaía unicamente nelas mesmas.  

Sistematizamos estas representações em duas dimensões:  

- Os quotidianos infantis organizados à dimensão do adulto, relativos à 

descrição que as crianças fazem acerca da forma como se organiza 

habitualmente o seu quotidiano; 

- Os quotidianos infantis organizados à dimensão das crianças, relativos à 

forma como o quotidiano seria organizado se dependesse unicamente da 

vontade das crianças.  
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4.1. O quotidiano infantil organizado à dimensão do adulto 
 
Falar dos quotidianos destas crianças implica falar, de acordo com os seus 

actores, de quotidianos compartimentados e institucionalizados. Alderson 

(2003) considera que a principal forma de as instituições se fortalecerem é 

através dos ritos, os quais podem incluir desde as rotinas mais básicas, às 

cerimónias mais solenes, tendo profundas implicações na construção das 

ordens sociais em que os indivíduos se integram. 

Assim, também a forma como são organizadas as rotinas do seu quotidiano 

está, para estas crianças, estritamente dependente da sua quase inevitável 

longa permanência em instituições educativas ou outras, de natureza variável, 

para onde as crianças são encaminhadas após o horário lectivo. 

 As crianças passam a maior parte do tempo integradas em instituições que se 

regem e organizam em rotinas passíveis de serem aplicadas à totalidade da 

população infantil. Alderson (idem) considera que é essencialmente através da 

institucionalização educativa que as crianças são controladas e confinadas, 

reguladas e testadas a níveis sem precedentes (Cf. Donzelot, 1979; Qvortrup 

et al., 1994), o que transforma a escola num local de acentuada regulação. 

Outros espaços institucionais ocupam também os quotidianos das crianças 

nos designados tempos não lectivos, como podemos confirmar através das 

palavras do Rodrigo (9: EP): 

 

“... Onde é que eu ia? Ah!... Tenho que ir para a escola para ficar 
mais esperto. Às 12 horas tenho que ir para o meu ATL, porque a 
minha mãe quer… eu não quero. Almoço, brinco um bocado e de 
seguida vou para a escola. À tarde volto a ir para o ATL. A minha mãe 
ou o meu pai vão-me buscar para ir para casa. Faço os deveres, 
janto, brinco e vou-me deitar na cama. É assim um dia da minha vida.  

 

Um aspecto que imediatamente decorre dos discursos das crianças acerca da 

forma como são organizados os quotidianos é a compartimentação do tempo: 
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“...almoço às horas que toca para almoçar”  

(Pedro, 9: EP) 

“...depois, às onze volto para a sala e espero que toque o meio-dia”  

(Mariana, 10: EP) 

 

Este automatismo remete-nos para infâncias dependentes de dispositivos 

reguladores dos quotidianos dos adultos mas, também e cada vez mais, das 

crianças. É também visível que a organização do tempo está assimilada pelas 

crianças, como podemos comprovar, por exemplo, com as palavras da Maria 

(9: EP): 

 

“Maria: Depois da escola, às segundas e quartas vou para o inglês e às 
terças e quintas vou para o ballet; depois à sexta-feira tenho a tarde 
livre” 
 (...). 
Natália: E onde é que tu ias buscar mais tempo para brincar? 
Maria: À quinta-feira o volei é às cinco e meia e acaba às seis e meia, 
até às oito tenho tempo. O Inglês começa às cinco e dez, punha-o 
talvez mais cedo às quatro.  

 

e do Manuel (9: EP) 

“Manuel:...depois vou outra vez para a escola. Depois tenho uma 
actividade. 
Natália: Qual é? 
Manuel: Depende do dia 
Natália: Qual é a actividade deste dia? 
Manuel: Catequese...depois vou para casa, janto, faço trabalhos de 
casa e vou para a cama.”  

 
A ideia defendida por Iturra de que as crianças jogam e brincam em bandos, 

provando as suas habilidades para inventarem recursos de lazer e para 

criarem os seus próprios modelos de relações sociais (1992), parece não 

encontrar espaço na rotina semanal da Maria ou do Manuel. Concordamos 

mais com Neto (1994) quando este defende que a organização dos 

quotidianos modernos se rege por modelos rígidos, pré-programados e muito 

pouco flexíveis.  
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A rigidez e a formatação do tempo que transparece do discurso destas 

crianças remetem-nos para tempos da infância que pouco têm de livres e de 

lazer, encaixando a criança em lazeres disciplinados e adulto-orientados para 

o futuro. Esta não é com certeza a melhor representação de lazer, tal como 

refere a Maria (9: EP), quando diz que “...gosto de ter tempo. Gosto de 

alguns dias. Gosta da sexta, que é mais ou menos o prolongamento do fim-de-

semana.”  

As respostas que caracterizam o atendimento sócio-educativo das crianças 

estão, na nossa opinião, estritamente ligadas ou subordinadas aos 

condicionalismos que decorrem da organização sócio-económica da vida dos 

adultos. As exigências que decorrem do funcionamento das sociedades 

liberais, em termos de rentabilização do tempo, implicam que os quotidianos 

das crianças sejam, também eles organizados atendendo a essa mesma 

rentabilidade. É, portanto, consistente o discurso infantil acerca da organização 

do tempo que descreve quotidianos perfeitamente preenchidos, sem espaço 

para tempos de lazer à medida da criança, mas que dão respostas às famílias 

que têm de prestar contas da sua produtividade no mercado de trabalho. 

Decorre das representações destas crianças, uma homuncalização (Ariés, 

1986) dos seus quotidianos, segundo as lógicas de racionalização e 

produtividade adulta.  

Resulta daqui o questionamento acerca da forma como, subordinadas a uma 

lógica adulta, se comprometem, limitam e deturpam as ordens sociais das 

crianças, apensas a lógicas neo-liberais acerca da utilidade e da rentabilidade 

do factor tempo na organização da sociedade. 

Decorre também destas representações o controlo social que é exercido sobre 

as crianças, de uma forma mais ou menos implícita, mas sempre presente, 

através do enquadramento em locais fechados, vigiados, que concorrem para 

a ideia defendida por Zinneckler (1995) de “domesticação da infância”. Esta 

tese tem vindo a ser desenvolvida nas últimas décadas a partir do trabalho de 

autores como Ariés (1962), que defendia, na altura, que na modernidade o 

confinamento das crianças começa quando elas entram na escola. Zinneckler 

(1995) descreve o mesmo aspecto como domesticação da infância, 

considerando que muitas actividades das crianças se realizam em espaços 
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fechados ou áreas cercadas e muradas, nos quais a actividade das crianças é 

controlada pelo poder estrutural das fronteiras espaciais e pelo tamanho dos 

muros.  

Os espaços que as crianças que participaram na investigação identificam na 

organização do seu quotidiano, enquadram-se, também, na ideia de 

insularidade, apresentada por Zeither (2001), que pretende caracterizar um 

modelo contemporâneo de organização dos espaços de vida individual. Neste 

modelo, existem as ilhas, locais específicos onde decorre uma actividade 

também específica destinada às crianças e onde estas permanecem durante 

algum tempo com outras crianças e adultos, com o objectivo de desenvolver 

um conjunto de competências, mas onde as suas oportunidades de acção 

dependem dos limites dessa mesma ilha, ou seja, do conjunto de objectivos e 

actividades para ela planeadas. As possibilidades de as crianças 

ultrapassarem tais limites dependem, essencialmente, da sua idade e da sua 

capacidade de negociação com os adultos da sua mobilidade. Como os 

quotidianos das crianças normalmente decorrem numa diversidade de ilhas 

(escola, ATL, atelier de expressão musical, atelier de expressão plástica, etc), 

e as suas possibilidades de mobilidade estão limitadas, Zeither defende então 

que, desta forma, as crianças vivem em condições de insularidade, que têm 

influência quer na dinâmica das relações sociais, quer na forma como é 

construída a vida diária. Com efeito, as crianças experienciam, cada vez mais, 

relações sociais particularizadas que se reconstroem constantemente à 

medida que, na sua rotina diária, vão passando pelas variadas ilhas e se vão 

encontrando com a diversidade de actores que as compõem. Para além disso, 

a vida diária está dependente de uma organização, de uma antecipação e 

coordenação espacio-temporal que constrangem seriamente a acção 

espontânea através da qual poderia decorrer o seu quotidiano. 
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4.2. As faces de um quotidiano à medida das crianças 

 

As faces do quotidiano à medida das crianças decorrem do desafio que lhes foi 

feito, no sentido de se posicionarem como protagonistas na organização de um 

dia no seu quotidiano.  

Resultaram deste desafio três possibilidades de as crianças exercerem tal 

protagonismo: quotidianos em que a reorganização das crianças reproduz as 

rotinas já existentes; quotidianos em que as crianças consideram algumas 

possibilidades de variação das rotinas; e, finalmente, quotidianos em que as 

crianças pretendem organizar rotinas completamente diferentes daquelas que 

estruturam os seus quotidianos. 

Uma primeira impressão relativamente a estas três possibilidades remete-nos 

para a ideia de que, na diversidade de realidades pessoais e sociais que 

compõem o grupo social da infância, é sempre possível retratar distintas 

formas de encarar uma mesma realidade social.  

 

4.2.1. A rotina das rotinas   

 

Há nas crianças participantes nesta investigação um grupo significativo que 

defende uma continuidade das rotinas do seu quotidiano sem qualquer 

alteração. As suas narrativas retratam situações de passividade relativamente 

ao presente, encaixando-se em organizações do quotidiano adultocentradas, 

onde tudo está previamente definido, determinado e onde a própria criança 

não pretende envolver-se em grandes intervenções ou mudanças. 

 

“Natália: E se eu te dissesse assim: ‘Olha João, imagina que eras tu 
que mandavas no colégio?’ Irias fazer estas coisas todas ou não? 
João: Fazia!  
Natália: Não mudavas nada? Gostas da tua vida assim como ela é? 
João: Gosto.”  

(João, 10: CR) 
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 “Natália: E se fosses tu a decidir? 
Tomás: Era igual, mas...só me deitava às horas que tivesse sono e 
levantava-me às horas que acordasse...muito tarde! “ 

(Tomás, 9: EP) 

 
“Natália: Então se fosses tu a decidir vinhas para a escola? 
Pedro: Vinha. 
Natália: De manhã e de tarde? E davas as matérias? 
Pedro: Dava as matérias, quando fossem quatro horas tocava ia para o 
colégio, fazia os deveres e depois ia jogar “playstation”. 
Natália: E depois quando saísses do colégio ias para casa? 
Pedro: Sim. E jogava computador. 
Natália: Então não mudas nada na tua vida? 
Pedro: Não, ia ajudar a minha mãe. “ 

(Pedro, 10: EP) 

 

“Natália: Agora imagina que és tu que mandas e podias decidir como ia 
ser o teu dia. Mudavas alguma coisa ou ia ser tudo igual? 
Ana Flor: Mudava. Fazia fichas. 
Natália: Porquê? 
Ana Flor: Porque gosto. 
Natália: E que mais é que mudavas? 
Ana Flor: Às vezes fazia cópias. 
Natália: E para além dos deveres? O que mudavas?  
Ana Flor: … 
Natália: Levantavas-te na mesma, ias à escola, fazias isso tudo ou 
não? 
Ana Flor: Fazia.” 

 (Ana Flor, 8: CR) 

 

Esta ideia de continuidade das rotinas das crianças poderá ser problematizada 

através da consideração da questão do poder, que funciona como um princípio 

de organização social fundamental na regulação das relações entre adultos e 

crianças. Será interessante interpelar aqui a conceptualização, proposta por 

Griffith (1996: 214), relativamente à noção de poder investido e poder 

despojado. 

Para Griffith, o poder investido é hierárquico, linear e competitivo, funcionando 

como modelo para todas as instituições tradicionais, no qual a linguagem tem 

um papel decisivo. Com efeito, o domínio da linguagem partilhada pelos 

grupos sociais maioritários permite aos mais fracos desafiar o poder. Portanto, 

todos aqueles que estão desprovidos de capacidade de comunicação, 

semelhante à da sociedade dominante (as crianças incluídas), serão sujeitos à 
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hierarquia do grupo mais poderoso (neste caso, o grupo social dos adultos), 

acatando as suas ordens, submetendo-se às suas orientações, sem 

questionar, na maior parte das vezes, a sua legitimidade. 

O poder despojado, pelo contrário, é visto como uma forma de poder que se 

relaciona mais de perto com o empowerment pessoal, encarando a realidade 

como aberta a negociação, em vez de estar cristalizada e submetida a uma 

lógica hierarquizada. No caso das crianças, este tipo de poder permite-lhes 

uma margem mais alargada de influência, a possibilidade de assumir alguma 

visibilidade junto do grupo social dos adultos, ao qual continua a estar 

associado maior protagonismo.  

Parece-nos que uma das explicações para esta acomodação às rotinas pelas 

crianças poderá encontrar justificações através da consideração do conceito 

de poder investido. As crianças são uma categoria social desprovida de poder 

face ao grupo social dominante, o grupo dos adultos, com estratégias e 

possibilidades de comunicação, na maior parte dos casos, distintas das dos 

adultos. Assim, constroem também representações sobre as suas 

(im)possibilidades de alterar o que está instituído pelo adulto, por 

considerarem que é indispensável atender ao definido pela ordem social dos 

adultos, mesmo que tal diga respeito à organização da sua ordem social. 

 

4.2.2. As variações das rotinas 
 

O tempo das crianças, apesar de tecnicamente não ter valor, porque as suas 

ocupações não são encaradas como economicamente rentáveis180, é 

                                                 
180 Sarmento e Soares (2004), defendem a propósito 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 da infância. A representação da 
infância como uma geração retirada da esfera da produção e do mundo do trabalho tem como 
contrapartida a sua colocação sob o cuidado exclusivo dos adultos, numa posição de 
dependência que é justificada por uma falha social: criança não é já aquele que “não fala” 
(conteúdo presente na etimologia de “infante” -- não falante), como acontecia na época pré-
moderna, mas o que está dispensado do esforço da construção dos meios de subsistência e 
desenvolvimento pessoal e familiar. A actividade da criança é, desta forma, invisibilizada e a 
infância caracterizada pela dependência e ausência de responsabilidade (Morrow, 1995)”.  
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calculado pelos adultos, em termos dos custos que representa a dependência 

das crianças e em termos dos custos de investimento para o seu futuro.  

Mas, para as crianças, o tempo representa um valor inquestionável, como se 

pode comprovar pela persistência com que se apresenta nos discursos que 

constroem acerca da reestruturação dos seus quotidianos, aspecto que outras 

investigações, nomeadamente as de Christensen (2002) e Mayall (2001), 

confirmam.  

A este propósito, Christensen (2002), questionando a noção de tempo de 

qualidade que pais e filhos passam em conjunto, apresenta uma 

sistematização do valor que o tempo representa para as crianças, de acordo 

com as suas representações:  

- O valor do tempo com a família representa para as crianças uma rotina 

estável e natural; 

- O valor do tempo com a família representa também momentos em que a 

criança sabe que tem alguém disponível para ela;  

- O valor de poder pronunciar-se acerca do seu próprio tempo; 

- O valor de ter tempo para ter paz e estar sossegado; 

- O valor de poder planear o seu próprio tempo. 

Para as crianças que participaram nesta investigação, o tempo é valorizado 

essencialmente pelos processos através dos quais decorre a vida familiar e 

escolar diária, interessando-lhes essencialmente o seu conteúdo, bem como o 

contexto em que ele decorre. O aspecto central que caracteriza tais processos 

é a possibilidade de fazer ouvir a sua voz relativamente à gestão das 

possibilidades de organização dos seus quotidianos, ou, de acordo com a 

sistematização proposta por Christensen (2002), o valor de poder planear o 

seu tempo: 

 

“Tomás: Levantava-me à hora que eu quisesse. 
Natália: Levantavas-te à hora que quisesses... mais cedo ou mais 
tarde? 
Tomás: Mais tarde! Depois ia para a escola. 
Natália: Ias para a escola? Se ninguém te mandasse ir para a escola, 
tu ias na mesma? 
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Tomás: Eu gostava de ir. 
Natália: Porquê? 
Tomás: Eu gosto de estar aqui com os meus amigos...e que a escola 
acabasse à hora que eu quisesse...”  

Tomás, 9: EP) 

 

Verifica-se que a gestão de tempo proposta pelas crianças seria, 

invariavelmente, uma gestão por defeito para escola e por suplemento à 

família, ou seja, as crianças exprimem a vontade de acrescentar tempo ao 

tempo de estar com a família, através do tempo que retirariam ao tempo de 

estar na escola. Isso vai de encontro a outra das sistematizações propostas 

por Christensen (2002): o valor do tempo com a família, como rotina que é 

encarada pela criança como saudável e estável:  

 

 “Manuel: E também queria estar mais tempo com os meus pais e ver 
televisão. 
Natália: E onde é que ias buscar esse tempo para estares com os teus 
pais e veres televisão se já tens o dia ocupado? 
Manuel: Menos tempo de escola. 
Natália: E por que fazias essas alterações? 
Manuel: Porque gostava mais que fosse assim.”  

(Manuel, 9: EP) 

 

“Pedro: Ajudar a minha irmã, e também poderia dizer aos meus pais se 
podíamos ir dar um passeia a um parque e depois durante a noite 
gostaria que estivéssemos todos juntos a ler histórias uns aos outros.” 

 (Pedro, 9: EP) 

 

“Natália: E depois? 
Pedro: Ficar com eles (pais) durante a tarde. 
Natália: Não vinhas à escola de tarde? 
Pedro: Não. 
Natália: O que é que ficavas a fazer? 
Pedro: Poderia observar a natureza, se tivesse algum desporto poderia 
ir e depois ajudar a minha irmã nos trabalhos. 
Natália: Por que é que gostas de ajudar a tua irmã? 
Pedro: Porque se ajudar a minha irmã sou bom cidadão. 
Natália: Podes explicar-me melhor?  
Pedro: Se eu for bom cidadão posso ter uma vida melhor. 
Natália: Então um bom cidadão é quem? 
Pedro: É uma pessoa que faz boas coisas, que sabe o que faz e o que 
diz e o que pensa acerca dos seus direitos. 

 (Pedro, 9: EP) 
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O tempo aparece, mais uma vez, como regulador de alguma mudança social. 

Através da narrativa da Joana descobrimos como a ordem social das crianças 

poderá ser regulada por elas mesmas, através de dispositivos adultos de 

regulação. A gestão que a Joana apresenta do seu quotidiano é feita à sua 

medida, que não prescinde, no entanto, da compartimentação que 

normalmente ordena a organização do seu quotidiano.  

 

“Levantava-me às nove e meia, vinha para a escola às dez. À uma hora 
vinha para casa almoçar, à tarde ia para a piscina, às sete vinha-me 
embora, ia para o centro comercial, depois ia para casa.”  

(Joana, 9: EP) 

 

O tempo funciona, então, como um indicador poderoso na organização do 

quotidiano infantil. Mesmo pincelando os seus quotidianos com renovadas 

dinâmicas, que expressam mais as especificidades e desejos das crianças do 

que as dos adultos, aparece-nos, recorrentemente, através das narrativas 

destas crianças, a poderosa influência da forma compartimentada e regulada 

como elas interpretam a organização dos seus quotidianos – quotidianos 

infantis à imagem dos quotidianos adultos. 

 

4.2.3. As novas rotinas  

 

O grupo de crianças que identifica rotinas completamente inovadoras, 

relativamente aquelas que regulam os seus quotidianos na actualidade, é 

pouco expressivo, comparativamente ao total de crianças que manifestaram a 

sua opinião em relação a este aspecto. Quando reorganizam totalmente as 

suas rotinas, os elementos mais presentes nos seus discursos são:  

 

- A importância da gestão do tempo à sua medida – e o tempo à medida da 

criança é um tempo com uma duração singular, mais dependente do seu ritmo 

biológico do que do ritmo social que lhe é imposto na realidade;  
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“Eu queria acordar mais tarde (risos), à tarde queria que tivesse mais 
tempo.”  

(Carla, 9: EP) 

 

“...nada de me levantar cedo e, pronto, sentia-me bem.”  

(Rodrigo, 9: EP) 

 

- A importância da gestão do espaço à sua medida – e o espaço à medida da 

criança é propício ao desenvolvimento de actividades lúdicas e do qual, 

estando ausente o espaço institucional da escola. 

Através dos discursos seguintes registamos, mais uma vez, a dimensão que 

pode assumir a diferença na infância. Apesar de partilharem um mesmo 

desejo, ou seja, de considerarem a organização dos seus quotidianos 

afastados do contexto-escola, estas duas crianças apresentam, no entanto, 

possibilidades de (re)organização completamente distintas, propondo ordens 

completamente antagónicas no que diz respeito ao espaço para a 

aprendizagem.  

O Rodrigo, ainda que não considere o espaço da escola como um espaço com 

lugar num quotidiano organizado à sua medida, contempla a necessidade, que 

para ele parece ser um prazer, da aprendizagem de matérias escolares. O 

único aspecto que o Rodrigo alterava seria o local onde tais aprendizagens 

seriam feitas.  

 

“Rodrigo: Acordar quando quisesse, depois brincava…eu aqui enganei-
me eu pus ponto final, faz de conta que eu mudei… depois via 
televisão, voltava a brincar, jogava futebol até me fartar. 
Natália: Passavas o dia a jogar futebol? 
Rodrigo: Sim. Eu aqui acho que também vou ter… pois…jogava 
futebol até me fartar e depois ia trabalhar! 
Natália: Ias trabalhar? O que é que ias fazer? 
Rodrigo: Lia e trabalhava no carro. 
Natália: O que é para ti trabalhar no carro? 
Rodrigo: Matemática…é a minha coisa preferida. 
Natália: Gostas muito de matemática? 
Rodrigo: O meu pai é professor de matemática, só que é do ciclo. E 
depois lia e trabalhava no carro.  
Natália: Então, para, ti trabalhar é estudar matemática?  
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Rodrigo: É trabalhar, é estudar. Eu gosto muito da matemática, mas 
também costumo estudar, por exemplo, Meio-Físico.” 

 (Rodrigo, 9: EP) 

 

O Carlos apresenta, também, possibilidades de reorganizar o seu quotidiano, 

no qual não há espaço para a frequência da escola, à semelhança do que 

refere o Rodrigo, mas distanciando-se deste quando não considera qualquer 

espaço para de aprendizagem de conteúdos didácticos: 

 

“Natália: Então mudavas… não ias à escola? 
Carlos: Não. 
Natália: Porquê? 
Carlos: É uma perda de tempo. 
Natália: Porquê? 
Carlos: Não brincamos, não vamos à água… ainda bem que em Julho 
e Agosto vamos para a piscina.”  

(Carlos, 13: CR) 

 

O que é relevante para o Carlos é a existência de um espaço para a 

brincadeira, sem lugar para a aprendizagem. Talvez seja relevante o facto de o 

Carlos ser uma criança com um percurso escolar acidentado. As reprovações 

sucessivas integram-o numa turma com crianças de faixa etária inferior à sua, 

remetendo-o, também no Colégio dos Rouxinóis, para o designado grupo dos 

pequenos, que é maioritariamente composto por criança ente os 7 e os 10 

anos de idade181.  

Estes aspectos, na nossa opinião, condicionam as representações que o 

Carlos produz relativamente à frequência da escola e alertam-nos, mais uma 

vez, para a importância que assume o indicador de diversidade na categoria 

social da infância.  

                                                 
181 Já tivemos ocasião de referir, na caracterização dos contextos, que o Colégio dos Rouxinóis 
organiza as crianças em três grupos, de acordo com o nível de escolaridade: o grupo dos 
pequenos, que frequentam o 1º ciclo, e no qual o Carlos está integrado; o grupo dos médios, 
que frequentam o 2º ciclo, no qual encontra meninos da sua idade; e o grupo dos grandes, que 
frequentam o 3º ciclo. 
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De registar, ainda, um aspecto interessante que decorre da conversa com o 

Rodrigo e que, na nossa opinião, ilustra os efeitos que as relações de poder 

continuam a exercer nas interacções entre adultos e crianças.  

A pergunta da investigadora (“Passavas o dia a jogar futebol?”), parece ter 

provocado no Rodrigo uma reformulação mais adequada ao que ele 

considerava ser mais aceite pela ordem social dos adultos: a valorização que 

os adultos fazem da importância do trabalho veio lembrar ao Rodrigo que, 

provavelmente, seria mais adequado considerar na reorganização da sua nova 

rotina diária, a inclusão de aspectos que os adultos mais valorizam, o que o 

leva a reformular de imediato a sua proposta: “Eu aqui acho que também vou 

ter… pois…jogava futebol até me fartar e depois ia trabalhar!”.  

Este episódio suscita uma questão relacionada com a existência, ou não, 

deste tipo de respostas às “novas rotinas”, num contexto de investigação em 

que as relações de poder advindas das diferenças etárias não existissem, ou 

seja, onde o processo de investigação integrasse somente crianças.  

Mayall (2000) refere, a propósito, que o poder assimétrico das relações entre a 

infância e o mundo adulto é um princípio de organização social decorrente da 

dualidade que os adultos estabeleceram na ordem social: a ordem social dos 

adultos e a ordem social das crianças, ambas caracterizadas pelas condições 

específicas das suas vidas, relativamente às provisões, aos constrangimentos 

e requerimentos, às leis, aos direitos, às responsabilidades e aos privilégios. 

Assim, tal como o conceito de género foi um conceito chave para a análise e 

compreensão das relações das mulheres com a ordem social, também o 

conceito de geração é um conceito chave para compreender as relações da 

infância com a ordem social.  

Em termos metodológicos, este facto leva à exigência de que o investigador 

adulto que pretenda desenvolver investigação com crianças considere os 

aspectos geracionais como aspectos centrais na sua análise, acautelando os 

constrangimentos que daí possam decorrer e comprometer a validade do seu 

trabalho. 

O registo deste episódio vem-nos ainda relembrar as competências das 

crianças que, de uma forma crítica, conseguem integrar e acautelar aspectos 
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que poderão ser sedutores para os adultos, funcionando como mecanismos de 

legitimação nas relações que as crianças estabelecem com eles.  

Na nossa opinião, este episódio é, principalmente, um exemplo do 

entendimento da socialização enquanto momento de reinterpretação, no qual 

as crianças apropriam e reapropriam, com maior ou menor expressão, 

contributos vindos da ordem social dos adultos, de acordo com as exigências 

que se manifestam no decorrer das suas relações interpessoais. Se para o 

Rodrigo, inicialmente, o mais importante era ocupar todo o seu tempo a jogar à 

bola, o seu estatuto de indivíduo socialmente competente levou-o a readequar 

a sua resposta, de acordo com valores que ele considerava serem mais 

apelativos para a ordem social da adulta-investigadora, salvaguardando, 

assim, um período do seu tempo (depois de se fartar de jogar à bola) para 

trabalhar.  

Rotinas infantis renovadas serão, então, rotinas em que a criança faz 

alterações profundas na gestão do tempo e do espaço, de forma a reconstruir 

quotidianos livres, para desenvolver todas as actividades que para elas são 

aliciantes. No entanto, não está completamente ausente dessas rotinas a 

regulação do tempo e os valores adultos, que persistentemente influenciam as 

representações das crianças acerca da realidade social. 

 

 

4.3. As possibilidades de reorganização de um quotidiano à medida 
da criança 

 

De uma forma geral, as crianças são bastante cépticas relativamente às suas 

possibilidades enquanto actores de mudança e reorganização dos seus 

quotidianos, o que, de alguma forma, vem desafiar o paradigma da 

participação infantil. 

 
“Natália: Achas que as tuas propostas seriam aceites ou não? 
Manuel: Não. 
Natália: Porquê? Por exemplo, menos meia hora de escola. 
Manuel: Não aceitavam. 
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Natália: Passar mais tempo com os teus pais…  
Manuel: Depende.”  

(Manuel, 9: EP) 

 

“Quando pode ser, pode ser, quando eu digo e não pode ser, não 
pode ser! (risos) Quando pode ser acho melhor, acho mais fixe! 
Natália: E quais são as coisas em que a tua opinião é ouvida? 
Carla: Quando, por exemplo, eu não quero ir à natação, estou 
cansada... o meu pai aceita.”  

(Carla, 9: EP) 

 

Se considerarmos que a base em que assenta este paradigma depende da 

acção e intervenção das crianças, da sua autonomia e responsabilidade, 

quando esta não acontece, ou porque se confronta com obstáculos, ou então 

quando o obstáculo é o reconhecimento que a criança faz da sua 

impossibilidade para agir e intervir socialmente, então a sustentação do 

paradigma estará seriamente comprometida. Este aspecto parece-nos ser, em 

muito, devedor das atitudes e valores culturais que influenciam o 

reconhecimento dos direitos de participação das crianças. Flekkoy e Kaufman 

(1997) referem que as atitudes em relação aos direitos de participação das 

crianças parecem estar estreitamente relacionados com as perspectivas 

acerca das crianças e com os objectivos educativos prevalecentes nas 

tradições e culturas da sociedade. 

O processo de construção de uma imagem de infância participativa não é um 

processo automático nem imediato. Por isso as competências das crianças 

para a participação terão de ser desenvolvidas o mais precocemente possível 

e de uma forma crescente e devem acontecer nos quotidianos infantis e no 

conjunto de vivências e representações que as crianças vão produzindo 

acerca dessas competências. 
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5. Participação no espaço público 

 

Se considerarmos a participação enquanto processo de interacção social, 

teremos também que considerar que as competências de participação das 

crianças estão indelevelmente ligadas – ora constrangidas, ora estimuladas –, 

pelas relações pessoais que estabelecem com os outros – família, amigos, 

comunidade, etc – e pelas estruturas sócio-económicas e culturais: serviços 

educativos e sociais, estruturas políticas e outras, dos seus mundos sociais e 

culturais. Teremos, ainda, que considerar a influência de diferentes obstáculos 

ou incentivos na promoção da participação das crianças em contextos restritos 

e em contextos mais alargados. À partida, podemos afirmar que a participação 

das crianças no espaço restrito das relações com os outros que lhe são 

significativos, sejam eles adultos ou crianças, é constrangida por factores, que 

já tivemos oportunidade de identificar, nomeadamente, aqueles que decorrem 

das relações de poder e hierarquia que existem entre adultos e crianças. 

Assim, considerar a participação das crianças no espaço público exige que 

tenhamos em conta a influência das instituições educativas, jurídicas ou 

sociais. 

A propósito desta situação, Horelli (1998) refere que as possibilidades de 

participação das crianças na organização dos espaços públicos são 

praticamente inexistentes, sendo também escassa a literatura que ilustre 

práticas de participação infantil nas instituições sociais.  

Também Chawla (1997), autor da investigação “Growing up in cities”, defende 

que há uma persistente cultura de marginalização das crianças relativamente 

às suas possibilidades de participação no espaço público. Considera que as 

crianças e jovens possuem competências que lhes permitem dar contributos 

inovadores para o melhoramento dos espaços sociais em que vivem, mas que 

a forma como a ordem social dos adultos interpreta esta possibilidade é 

redutora das competências dos mais novos. As tomadas de decisão relativas à 

organização dos espaços públicos estão cercadas de barreiras relacionadas 

com a linguagem tecnocrática e com estilos de negociação do planeamento 
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dos espaços que não consideram plausível ou desejável a integração das 

vozes das crianças.  

Continuam, portanto, a persistir hiatos entre a valorização e rentabilização das 

competências das crianças e dos jovens e as dinâmicas dos espaços públicos 

em que decorrem os seus quotidianos. 

Talvez devido a esta realidade não seja surpreendente verificar que as 

crianças com quem conversamos no contexto desta investigação descrevam 

dinâmicas de participação pública em arenas de alcance geográfico e social 

restrito, não identificando possibilidades de participação em arenas sociais 

mais alargadas. Decorre dos seus discursos uma ideia de ilegitimidade de 

participação na sociedade alargada, uma vez que, quando confrontadas com a 

possibilidade de participação num espaço mais alargado do que a vizinhança, 

essa possibilidade raras vezes é considerada possível.  

Dos discursos destas crianças acerca da sua participação no espaço público é 

possível destacar três dimensões: a dimensão da participação representada, a 

dimensão da participação simbólica e a dimensão da participação concreta. 

 

 

5.1. A participação representada 

 

 A participação representada pretende descrever dinâmicas de participação 

infantil delegadas em terceiros, retratando quadros de crianças que não se 

revêem enquanto participantes efectivos nas decisões que lhes dizem respeito. 

A imagem adultocêntrica da democracia representativa parece funcionar como 

um constrangimento para a construção de formas renovadas de participação 

social e política das crianças. Enquanto as próprias crianças não se 

considerarem como recurso válido para a participação, todo o paradigma da 

participação infantil pode estar comprometido. 

A organização da ordem social das crianças sob formas de estratificação e 

delegação da participação em terceiros poderá funcionar como um obstáculo à 
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construção da ideia de participação individual. Vejamos o testemunho do 

Tomás: 

 

“Tomás: Aqui nas reuniões do colégio e isso, alguns maiorzinhos, do 
quinto ano também têm direito a participar. 
Natália: Como é que tu participas? 
Tomás: Eu não participo. Quem participa é o Filipe e o Carlos, o chefe 
e o subchefe. 
Natália: Como é que eles se tornaram chefe e subchefe? 
Tomás: Fomos a votos. 
Natália: Houve eleições! E eles fazem o quê? 
Tomás: Eles ainda não participaram em nenhuma reunião, mas 
quando houver reunião de pais e isso eles falam. 
Natália: E vão lá dizer ao quê? 
Tomás: Não sei, eles é que sabem. 
Natália: Eles estão a representar os vossos interesses, não é? 
Tomás: Sim. 
Natália: E não vos perguntam antes de irem para a reunião? 
Tomás: Não! 
Natália: O que é que tu achas disso? 
Tomás: Bem. 
Natália: E se eles agora tomarem decisões que tu não gostas? 
Tomás: Eles iam participar numa reunião mas depois não houve 
porque o Carlos tinha de ir para a escola, e essa reunião era sobre a 
praia. 
Natália: Quem é que ia participar nessa reunião? 
Tomás: O Carlos, os…. E o irmão Manuel. 
Natália: E depois o Carlos sai da reunião e diz a todos o que se 
passou? 
Tomás: Ele é que sabe, pode dizer a quem quiser, 
Natália: E tu como é que participas? 
Tomás: Eu fico a brincar. 
Natália: Tu nunca dás opiniões? Porquê? 
Tomás: Porque são só eles.” 

 (Tomás, 10: CR) 

 

A ideia de participação que retiramos da narrativa do Tomás, para além de ser 

formatada à imagem da organização social adulta, retrata também todas as 

limitações decorrentes de uma democracia representativa, nomeadamente a 

incipiente consciencialização dos cidadãos para a pertinência que deveria 

assumir a sua intervenção social. O desinteresse que encontramos na 

narrativa do Tomás impõe a reflexão acerca dos caminhos da participação e 

da cidadania: se tão precocemente as crianças se demitem das suas 

competências de participação e intervenção social, porque as delegaram em 
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outros, quais serão os efeitos desta precoce omissão, quer na organização da 

ordem social das crianças, quer na organização da ordem social dos adultos?  

 

 

5.2. A participação simbólica 

 

A participação infantil no espaço público aparece-nos, também, caracterizada 

pela narrativa da Mariana, sob a forma de participação simbólica, ou seja, uma 

forma de não participação que revela essencialmente uma dinâmica adulto-

centrada, desligada dos interesses e dinâmicas em que a maior parte das 

crianças estão envolvidas. A deslocação das crianças do distrito à Assembleia 

da República, local simbólico da ideia de uma sociedade democrática, serve os 

interesses das crianças ou os interesses dos adultos? Será que a recriação de 

um contexto de cidadania de faz-de-conta, contribui para a consideração 

efectiva das crianças como cidadãos ou, pelo contrário, contribui para a 

sedimentação da ideia de negatividade, que continua a caracterizar grande 

parte dos discursos adultos acerca das crianças? 

 

“Participar nas coisas. Por exemplo, nós fomos à Assembleia da 
República182 no início do ano, se nós não pudéssemos participar nas 
coisas não tínhamos ido à Assembleia. Deixaram-nos fazer perguntas, 
se não deixassem, íamos estar lá todos calados, só eles é que teriam o 
direito de participar, nós só estávamos lá a ouvir.”  

 (Mariana, 10: EP) 

 

Esta forma de participação torna-se ainda menos significativa quando nos 

confrontamos com a assumpção que as crianças fazem dela enquanto 

efectiva.  

Antes de mais, a Assembleia é um espaço de participação representada que, 

na nossa opinião, não se apresenta como o exemplo mais adequado para 

                                                 
182 As crianças do concelho de Braga, que estejam a frequentar o 4º ano de escolaridade, têm 
direito a participar numa excursão organizada pelo município, que as leva a uma visita à 
Assembleia da República e ao Jardim Zoológico. 
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construir com as crianças uma representação acerca do que poderá ser a sua 

intervenção e participação social. Este processo deveria, na nossa opinião, ser 

construído a partir do quotidiano das crianças, de vivências que para elas são 

significativas e com efeitos também mais visíveis e promotores de alguma 

mudança social desse mesmo quotidiano, recuperando, pois, princípios 

característicos de uma democracia participativa e não de uma democracia 

representativa. 

Para a construção da cidadania infantil seria muito mais vantajosa a 

organização de espaços reais de participação das crianças, onde a sua voz e 

acção fossem os mecanismos privilegiados em todo o processo. Quando tal 

não acontece, continuamos a assistir à promoção de contextos simbólicos de 

participação das crianças, sem qualquer efeito na construção de uma 

cidadania infantil que, para além do mais, sedimentam nas crianças 

representações clássicas de cidadania aparente. 

 

5.3. A participação concreta 

 

Mas a participação infantil no espaço público pode também retratar dinâmicas 

reais e significativas para os mundos sociais e culturais das crianças. O 

Rodrigo ilustra a importância efectiva que a participação das crianças pode 

assumir nos seus quotidianos: 

 

“Por exemplo, no tribunal, podemos falar de coisas que os homens não 
conhecem, não sabem.”  

(Rodrigo, 9: EP) 

“É ter direito a falar, por exemplo, nos tribunais quando os pais se 
separam o filho ou filha tem direito a dizer com quem quer ficar.”  

(Carla, 9: EP) 

 

A consideração da intervenção em contexto judicial, feita pelo Rodrigo e pela 

Carla, vem lembrar-nos aspectos decisivos para a consideração da 

participação infantil com implicações reais nos quotidianos das crianças. 
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Permite também tornar visível uma dimensão de participação que, no nosso 

país, se encontra numa fase muito embrionária: a participação das crianças 

em contexto judicial. A ausência da consideração da voz das crianças nos 

processos judiciais que lhe dizem respeito é notória e legitimada por 

concepções conservadoras que reconhecem somente ao indivíduo adulto a 

legitimidade para se fazer ouvir nos processos que lhe dizem respeito, sendo 

as crianças remetidas para a condição de objectos de intervenção e protecção.  

O discurso legal acerca da criança traduz uma imagem abstracta da criança, 

em vez de considerar uma imagem de criança real, corporizada, 

biologicamente singular e socialmente diferenciada. O espaço social da 

criança está assim limitado na sua dimensão por um enfoque num paradigma 

assistencialista e de bem-estar, o qual sustenta uma noção restrita da acção 

social das crianças, já que reconhece a sua competência para falarem, mas 

somente em circunstâncias cuidadosamente planeadas e prescritas de acordo 

com as agendas dos adultos.  

 

 

6. Limitações da participação 

 

Há, na nossa opinião, três aspectos que contribuem para a fraca expressão de 

uma cultura de participação infantil: o primeiro relaciona-se com aspectos 

culturais resultantes de uma tradição de silêncio e de inexistência de 

participação social e política; o segundo diz respeito à questão do poder que 

se coloca no exercício da participação pelas crianças, o que leva a que esta 

participação esbarre, frequentemente, em práticas culturais, familiares, 

educativas e outras que privilegiam enfoques paternalistas e autoritários, em 

vez de processos de diálogo, de intervenção e acção social; o terceiro tem a 

ver com a questão da menoridade da infância enquanto grupo social que, à 

imagem de outros grupos sociais minoritários, se confronta com mecanismos 

de exclusão, neste caso, relacionados com a participação nos assuntos que 

lhe dizem respeito, assuntos que continuam, em grande medida, a ser 

conduzidos pelos adultos …no melhor interesse da criança… 
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A participação das crianças continua, assim, a ser perspectivada como um 

princípio retórico que se eclipsa na realidade social em que elas vivem. 

Tentamos agora recuperar, através das narrativas das crianças, algumas das 

limitações que elas experimentam e de que têm consciência no exercício do 

seu direito de participação, agrupando-as em dois aspectos: 

- Limitações estruturais; 

- Limitações emocionais. 

 

 

6.1. Limitações estruturais 

 

Caracterizamos as limitações estruturais como as que decorrem da estrutura 

social que envolve a criança, sejam elas de natureza cultural, social, 

económica ou relacional. De acordo com as narrativas das crianças estas 

limitações são, em boa medida, as grandes responsáveis pela existência de 

contextos de participação infantil incipientes. 

As limitações estruturais adquirem uma urgência de reflexão, antes de mais, 

quando, através da voz das crianças, se pode estabelecer uma relação entre a 

falta de tempo e a possibilidade de exercer o seu direito de participação.  

A Mafalda reconhece que apesar de ter possibilidade de fazer ouvir a sua voz 

no contexto familiar, a forma como está organizado e sobrelotado o seu 

quotidiano impede-a de um exercício do mesmo:  

 

“Mafalda: (...) eh… posso, às vezes posso decidir que roupa vou levar 
para a escola, escolho, converso com a minha mãe, digo que quero 
levar e pronto, levo! Eh... depois também o calçado, posso escolher, 
eh... a comida às vezes também posso escolher, mas isso aí já é raro, 
às vezes dou a minha opinião, às vezes! 
Natália: Mas é raro dar a tua opinião, ou é raro ouvirem a tua opinião? 
Mafalda: É raro dar a minha opinião, porque eu estou sempre ou na 
escola, tenho muitas actividades... 
Natália: Não tens tempo para dar opinião? 
Mafalda: É.”  

(Mafalda, 9: EP) 
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As limitações estruturais podem também assumir uma face relacional, 

decorrente dos constrangimentos relacionados com o poder. Estes 

constrangimentos conduzem as crianças à construção de atitudes de 

acomodação e de não reivindicação dos seus direitos e à extrema 

dependência relativamente à autoridade adulta, vista como mecanismo para a 

resolução de conflitos entre-pares.  

É este o caso do episódio que o Tomás nos descreve. 

 

“Tomás: Assim a jogar futebol e às vezes não nos deixam e depois nós 
não podemos. 
Natália: Quem é que não deixa? 
Tomás: Por exemplo, temos dia de campo, como aqui e depois vêm os 
outros primeiro e não nos deixam jogar quando é o nosso dia! 
Natália: E depois, o que é que vocês fazem? 
Tomás: Temos de dizer a alguém (um adulto) e esse alguém começa a 
dizer “jogai todos!”, mas não é o dia deles!! 
Natália: E depois como é que resolvem a situação? 
Tomás: Isso, eles é que depois resolvem, eu não faço nada, vou 
embora.”  

(Tomás, 9: EP) 

 

O conflito do Tomás decorre da impossibilidade de fazer valer os seus direitos 

relacionados, neste caso, com a ocupação de um espaço muito desejado 

pelas crianças, no contexto-escola: o campo de futebol, o que levou os adultos 

a organizar um esquema de ocupação do mesmo, por dias. Cada sala de 

actividades tem um dia destinado à ocupação do campo de jogos. Mas 

frequentemente o mesmo é ocupado por outras crianças, na maior parte dos 

casos mais velhas, que utilizam o argumento da força e do tamanho para 

ocuparem ilegitimamente o espaço. 

Quando falamos do reconhecimento da voz das crianças, sabemos bem das 

dificuldades com que elas se confrontam, relativamente à ordem social 

dominante, o que é perfeitamente visível através do testemunho do Tomás. 

Apesar da legitimidade das suas reivindicações, ele cala-se e desiste do 

exercício de algo que tinha definido como um direito adquirido, porque vozes 

mais poderosas (a do adulto) deturpam as regras do jogo e introduzem ruídos 
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nas relações entre pares, ao alterarem princípios anteriormente definidos e 

integradas pelas crianças. 

Concordamos com Minow (1997) quando refere que sem a existência de uma 

linguagem e, especialmente, sem uma linguagem reconhecida pelos mais 

poderosos, aqueles que desafiam ou resistem ao poder estão em franca 

desvantagem, o que continua a ser perfeitamente visível, quer na 

representação gráfica do grupo, quer na narrativa da Mafalda que, por essa 

ordem, apresentamos.  

 

 

Legenda:  

Como as crianças têm direito à participação 
estas têm que intervir mais vezes. Também 
vamos precisar da colaboração dos adultos 
porque muitas vezes eles põem-nos de 
parte nas conversas 

(Trabalho de grupo, EP: Madalena, Pedro, Rita, César) 

 

“Mafalda: Aqui na escola, já não sei (risos) também acho que dou a 
minha opinião, até acho que todas as crianças dão e que...só há uma 
coisa que esta escola deveria ter...era ecopontos! 
Natália: Ecopontos? 
Mafalda: Sim 
Natália: E já fizeste essa proposta?  
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Mafalda: Já! 
Natália: E porque é que não resultou? 
Mafalda: Até agora disseram-me que iam pôr, que era uma boa 
proposta... 
Natália: Com quem falaste? 
Mafalda: Com a directora, e ela disse que era boa ideia e que se calhar 
mais tarde iriam pôr. 
Natália: Mas até agora... 
Mafalda: Até agora nada!” 

 (Mafalda, 9: EP) 

 

A Mafalda, apesar de descrever uma dinâmica reveladora de uma imagem de 

infância com intervenção social, aqui concretizada através de preocupações 

ambientalistas, permite-nos também considerar as dificuldades e as barreiras 

com que as crianças se confrontam na construção de uma identidade pessoal 

e social activa e reivindicativa dos seus direitos. Desafiando as concepções 

clássicas de crianças sem voz nem acção, e assumindo-se como actores 

sociais, as crianças vêem muitas vezes comprometido o exercício dessa 

mesma acção social, devido às dificuldades estruturais que o enformam. Este 

facto tem implicações na construção de uma identidade pessoal mais activa e 

participativa na realidade social que lhes é significativa, concordando com 

Ferreira quando refere que é indispensável atender às interacções e redes de 

sociabilidade em que as crianças estão envolvidas, pois é nessas dinâmicas 

que “…as diferenças percebidas se podem constituir em desigualdades 

sociais.” (2005: 166). 

As limitações estruturais adquirem, por vezes, outra expressão, reveladora de 

uma ordem social das crianças organizada à imagem da ordem social dos 

adultos, que já tivemos ocasião de comentar quando identificamos uma das 

dimensões mais presentes na participação no espaço público: a participação 

representada. 

 

“Natália: E tu como participas? 

(...) 

Tomás: Eu não participo. Quem participa é o Filipe e o Carlos, o chefe 
e o subchefe. 
Natália: Como é que eles se tornaram chefe e subchefe? 
Tomás: Fomos a votos. 
Natália: Houve eleições! Eles fazem o quê? 
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Tomás: Eles ainda não participaram em nenhuma reunião, mas 
quando houver reunião de pais e isso eles falam. 
Natália: E vão lá dizer ao quê? 
Tomás: Não sei, eles é que sabem.”  
 

(Tomás, 10: CR) 
 

A organização de ambientes desta natureza que são frequentes nos contextos 

de atendimento de crianças e nos quais se prevê a sua participação nos 

órgãos de gestão de tais instituições, esvai-se no ritualismo oco dessas 

iniciativas. Em grande parte dos contextos, a inserção das crianças é 

conduzida pelos adultos, encarada de uma forma normativa para dar resposta 

a algumas exigências legais, sem atender aos aspectos que deveriam ser mais 

significativos. Entre esses aspectos está a indispensabilidade de construir 

espaços reais de exercício da cidadania infantil e de considerar as crianças 

como actores sociais válidos, que poderiam dar contributos reais nos 

processos que lhe dizem respeito. Provavelmente, se o percurso de 

construção de espaços de participação das crianças fosse construídas com 

elas, com a informação e também formação necessária em todo o processo, 

não esbarraríamos depois em discursos tão desmotivadores e 

desinteressados. 

Apontamos ainda, como pista para futuras investigações, o interesse de 

estabelecer uma análise comparativa entre a natureza das dinâmicas que 

caracterizam grande parte das iniciativas, que se apelidam de iniciativas de 

promoção da cidadania infantil mas que, em alguns casos, não passam de 

encenações simbólicas da mesma, e a caracterização da natureza da 

participação cívica da sociedade adulta. Salientamos este aspecto, porque nos 

parece que estas são questões enredadas e comprometidas, que ilustram 

alguns dos perigos associados a discursos vazios acerca da participação das 

crianças. 
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6.2. Limitações emocionais 

 

As limitações ao exercício dos direitos de participação infantil podem, também, 

ser limitações emocionais que, decorrendo entre dois sentimentos – timidez e 

apreensão –, são também identificadas nos discursos das crianças.  

Parece-nos necessário convocar as leituras da sociologia das emoções e da 

microsociologia para tentarmos perceber de que forma se entrecruzam as 

limitações emocionais no exercício da participação infantil. 

 Num diálogo estreito com Goffman (1968), Scheff (1997) considera que há 

duas emoções básicas: a honra e a vergonha. A honra identifica-se com 

relações sociais intactas, positivas; a vergonha, pelo contrário, é reveladora de 

relações sociais precárias e fragmentadas, onde são decisivos aspectos como 

o ressentimento ou a falta de reconhecimento dos outros. A forma como 

qualquer indivíduo constrói a sua identidade social, mais ligada à vergonha ou 

à honra, está estritamente relacionada com as representações que tem acerca 

da forma como os outros o identificam.  

Ainda de acordo com Scheff (1994), na análise da influência que as emoções 

podem assumir na construção da identidade dos indivíduos devem considerar-

se três tipos de relações sociais: as relações de solidariedade, as relações de 

isolamento e as relações de imersão ou fusão. As primeiras, reveladoras de 

uma ligação entre os sujeitos, implicam também que haja, de acordo com 

Mendes (2000:5) “...um equilíbrio nas relações de interacção, entre a 

interdependência e a independência”. As relações de isolamento e imersão 

são essencialmente alheadas e desconexas. No que diz respeito ao 

isolamento, o aspecto central que o caracteriza é a existência de divisões e 

separação do grupo. A imersão identifica-se exactamente pelo valor extremo 

que o grupo assume.  
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6.2.1 As limitações do exercício do direito à participação em 
função da vergonha 

 

A vergonha, como já referimos, decorre normalmente da existência de 

relações sociais inseguras e fragmentadas e assume-se como um 

constrangimento na construção identitária do indivíduo, com implicações 

profundas nas relações sociais presentes e também futuras. Como defende 

Scheff (1994), se ela não for reconhecida pelo indivíduo pode desencadear 

uma espiral de conflitos, com efeitos decisivos para a construção de relações 

interpessoais e sociais estáveis, quer de curto, quer de longo alcance. 

As limitações do direito à participação, que decorrem do sentimento de 

vergonha sentido por algumas crianças nas suas interacções, principalmente 

com os adultos, são, no contexto da investigação que estamos a apresentar, 

identificadas, principalmente, nos discursos das crianças da Escola Pública.  

Parece-nos que esta limitação associada à vergonha, decorrente exactamente 

de um dos indicadores apontados por Scheff (1994) – a falta de 

reconhecimento –, poderá também ser problematizada tendo em conta as 

exíguas oportunidades de as crianças poderem dar as suas opiniões e os seus 

contributos, o que faz com que, quando são solicitadas ou quando a 

oportunidade de participação surge, por mais simples que ela seja, apontem 

dificuldades de operacionalização. A consideração de dinâmicas de 

participação das crianças nas relações que elas estabelecem com os outros 

parece-nos ser um dos passos essenciais na construção de espaços de 

cidadania das crianças. Estes espaços permitirão que as crianças encarem a 

sua participação como um processo natural, tal como todos os outros 

processos que estão implicados na realidade social que as envolve. 

 

 “Eu acho que devia participar mais...tenho um bocado de vergonha...no 
outro dia na escola fui um bocado burra porque foi assim: o colar da 
professora estava a sair, estava assim solto... e eu reparei, e não disse 
nada e depois ele caiu ao chão e depois a professora é que reparou 
que o colar tinha caído ao chão.” 

 (Carla, 9: EP) 
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O que é mais significativo neste episódio são os constrangimentos implícitos 

na incapacidade de a Carla avisar a professora para algo que estava prestes a 

acontecer e que ela poderia ter evitado se a tivesse alertado atempadamente. 

Este episódio permite-nos ver a continuidade de uma cultura de silêncio entre 

crianças e adultos. 

Esta mesma ideia recupera-se novamente com o testemunho da Mariana e do 

Pedro: 

 

“Natália: E sentes que poderias participar mais ou... 
Mariana: Se eu quisesse podia! 
Natália: E não queres? 
Mariana: Quero, só que às vezes sou um bocado tímida.” 

 (Mariana, 10: EP) 

 
“Natália: E na tua vida? Achas que participas o suficiente?  
Pedro: Não. 
Natália: Porquê? 
Pedro: Tenho vergonha.” 

 (Pedro, 10: EP) 

 

 

6.2.2. Limitações do exercício do direito de participação 
infantil em função da apreensão  

 

A apreensão, como marca limitadora do exercício do direito à participação, 

pode ser entendida, mais uma vez com Scheff (1994), através do que ele 

designa de relações sociais de isolamento. Estas são, para o autor, relações 

alienadas, caracterizadas pela desconexão entre os sujeitos, através do 

afastamento de grupos de referência. 

Na narrativa da Ana Rosa é possível identificar um sentimento de apreensão 

relativamente à possibilidade de dar opiniões; ela estabelece uma relação 

imediata entre esta possibilidade e os perigos que daí poderão decorrer para 

salvaguardar a privacidade da sua vida familiar.  
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“Natália: E o direito a participar não é também poderes dar as tuas 
opiniões? 
Ana Rosa: …  
Natália: A decidir coisas sobre a tua vida? 
Ana Rosa: (Acena que não) 
Natália: Por que é que achas que não? 
Ana Rosa: Para não contar as coisas aos outros. 
Natália: E por que é que não contas as coisas aos outros? 
Ana Rosa: Porque os meus pais não deixam.” 

 (Ana Rosa, 9: CR) 

 

O recurso ao isolamento, as limitações que esta criança impõe nas suas 

relações com os outros, entre eles a investigadora, apresenta-se como um 

mecanismo de defesa da privacidade da sua vida familiar, em detrimento do 

centro de acolhimento, o que de alguma forma nos revela as prioridades 

emocionais e as relações interpessoais mais significativas para esta criança. 

Mas revela-nos, também, a forma como as condições sociais podem 

influenciar o exercício dos direitos de participação das crianças. 

Várias questões se levantam com as representações da Ana Rosa cerca do 

seu direito à participação. Antes de mais, a ideia de ilegitimidade relativamente 

à possibilidade de tomar decisões acerca da sua vida, o que nos envia para 

uma imagem de criança dependente e tutelada, que não vislumbra 

possibilidades de fazer ouvir a sua própria voz na organização do quotidiano. 

Depois, a representação que esta criança construiu acerca da possibilidade de 

dar a sua opinião: para esta criança emitir opiniões é sinónimo de denúncia, é 

sinónimo de tornar públicos aspectos da sua vida familiar, para os quais foi 

alertada no sentido de guardar segredo. Na nossa opinião, esta é uma das 

representações mais negativas relativamente às limitações associadas ao 

exercício da participação infantil. Se já defendemos, noutros capítulos, que a 

participação das crianças é um mecanismo essencial para a promoção da sua 

protecção, o testemunho desta criança vem lembrar-nos a urgência de 

promover uma consciencialização social junto das crianças em situação de 

risco, relativamente às suas competências enquanto actores na sua 

participação.  
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Síntese 

 

O direito à participação reinterpretado através das vozes destas crianças, revê-

se na importância e nos significados que estas lhe atribuem ou nas estratégias 

que identificam para o concretizar nos seus quotidianos; revê-se ainda nas 

marcas através das quais estas crianças reorganizam os seus quotidianos, nas 

modalidades através das quais entendem a sua participação no espaço 

público e também nas limitações que identificam na concretização e 

operacionalização da sua participação. 

As crianças consideram o direito à participação essencialmente numa 

perspectiva futuro-orientada, uma vez que o discurso mais comum é o que 

considera a importância e os efeitos da participação, a médio e a longo prazo.  

A participação apresenta-se assim, para estas crianças, independentemente 

do contexto, como um projecto que, apesar de vivido no presente, só adquire 

significado no futuro, o que, na nossa opinião, não deverá estar desligado da 

importância que o grupo social dos adultos atribui a este direito na sua acção 

com as crianças. Com efeito, é persistente a desvalorização da participação 

efectiva das crianças na organização dos seus mundos sociais e culturais, tal 

como é frequente o discurso adulto que remete para o futuro a importância da 

participação infantil. 

Os significados que as crianças atribuem ao direito à participação são distintos 

em termos de contexto. As crianças da Escola Pública identificam o direito à 

participação com a possibilidade de dar opiniões, principalmente em contexto 

doméstico. O significado que a participação assume para as crianças do 

Colégio dos Rouxinóis pode caracterizar-se essencialmente como um não 

significado. Este não significado é ilustrado, por um lado, pelo facto destas 

crianças atribuírem ao direito à participação outras conotações, 

nomeadamente, emocionais, que parecem ser mais significativas do que 

acções relacionadas com dar opiniões ou intervir nos seus quotidianos. Por 

outro lado, estas crianças consideram o direito à participação num quadro de 

interacções de ajuda, essencialmente prático, onde significados de ajuda e 

participação se encruzilham, revelando-se em narrativas complexas. 
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A distinta atribuição de significados que as crianças dos dois contextos fazem 

ao direito à participação, revela-nos, tal como já referimos anteriormente, 

diferentes imagens de infância: uma imagem de infância activa e com voz no 

seu quotidiano e uma outra imagem de infância conformada ao que já está 

estabelecido, alheada de qualquer acção ou intervenção que revele a sua voz 

e intervenção, quer na organização dos quotidianos, quer com alcance mais 

alargado. Este alheamento ou omissão poderá significar quer a valorização do 

que é significativo para estas crianças, quer o reflexo de uma incipiente 

informação acerca deste direito.  

As estratégias de participação identificadas pelas crianças são heterogéneas. 

As crianças da Escola Pública referem estratégias que nós consideramos 

identificarem três níveis: um primeiro nível de não participação, onde 

integramos situações de jogo, com dinâmicas orientadas por regras definidas 

pelos adultos; um segundo nível que retrata situações em que as crianças 

consideram que a sua opinião é relevante e tem efeitos na organização do seu 

quotidiano; e um terceiro nível, onde há um processo iniciado e desenvolvido 

pela criança. As crianças do Colégio dos Rouxinóis apresentam-nos outras 

possibilidades de encarar a participação enquanto estratégia de acção. Há a 

aceitação da não participação como um facto inquestionável, apesar de poder 

estar em causa a reorganização do quotidiano da criança. Há também a 

associação emocional. Registamos, ainda, uma terceira possibilidade que 

coloca a participação ao serviço da protecção das suas famílias.  

Podemos, então, afirmar que as estratégias de participação, estão 

estritamente relacionadas com as condições de vida que cada criança 

experimenta no seu quotidiano, mas também com as práticas culturais, as 

interacções e as representações, quer das crianças, quer dos adultos 

envolvidos. 

Quando tentamos caracterizar as marcas de participação que as crianças 

deixam na organização do seu quotidiano, é possível, também, destacar 

alguma heterogeneidade. Descrevem-se três possibilidades: a rotina das 

rotinas – em que as crianças se acomodam ao que está instituído, não 

considerando importante qualquer alteração no seu quotidiano; há também um 

outro grupo de crianças, que concordando na generalidade com a forma como 
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os seus quotidianos estão organizados, propõe algumas variações das suas 

rotinas, fundamentalmente nas questões de organização do tempo; e há, 

ainda, um pequeno grupo de crianças que aproveitam o imaginar o desejado 

para repensar e propor uma radical reorganização dos seus quotidianos, 

rompendo com a estruturação do tempo e de actividades com que se 

confrontam habitualmente. No entanto, é significativo referir que, na 

generalidade, as crianças são bastante cépticas relativamente às suas 

possibilidades enquanto actores de mudança e reorganização dos seus 

quotidianos, o que nos remete para os constrangimentos estruturais que se 

colocam ao reconhecimento dos direitos de participação das crianças no 

espaço privado.  

Este cenário torna-se ainda mais limitado quando as crianças se referem à sua 

participação no espaço público: essa participação é perspectivada, 

essencialmente, em termos simbólicos e representativos, dela decorrendo 

ainda a ideia de ilegitimidade de participação na sociedade mais alargada do 

que o contexto familiar.  

Finalmente, encontramos nos diálogos com as crianças algumas das 

limitações no exercício do seu direito à participação. Estas limitações oscilam 

entre dois sentimentos – a apreensão e a vergonha – diferenciados em termos 

de contexto, estando a apreensão nos discursos de algumas crianças do 

Colégio dos Rouxinóis e a vergonha inscrita nos discursos de algumas 

crianças da Escola Pública. A apreensão ocorre em contextos reveladores de 

risco para as crianças, que continuam a considerar que a melhor estratégia de 

protecção é o silêncio, aspecto que já desenvolvemos em capítulos 

anteriores183. Aí defendemos que a melhor estratégia de protecção das 

crianças será a aposta em estratégias que considerem a participação das 

crianças na sua própria protecção. Por outro lado, como já tivemos 

oportunidade de referir, parece-nos indispensável questionar também o 

segundo sentimento – a vergonha –, enquanto séria limitação no 

reconhecimento que as crianças fazem acerca da legitimidade do seu estatuto 

de sujeitos de direitos com acção e voz.  

                                                 
183 Conferir Capítulo Infância, Direitos e Protecção. 
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Podemos, enfim, afirmar que as representações das crianças acerca do seu 

direito à participação, encontrando algumas marcas de diversidade em termos 

de contexto, nos enviam, na generalidade, para uma imagem de infância que, 

na maior parte dos casos, está confinada dentro das limitações que 

estruturalmente se colocam ao exercício da sua cidadania activa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Partimos para este trabalho com a convicção de que as crianças são actores 

sociais competentes e alicerçamos nesta convicção o design de todo o nosso 

projecto de investigação, uma vez que este dependia da sua implicação e 

participação.  

Agora é o momento em que nos detemos para nos interrogarmos sobre a 

resposta ao desafio que inicialmente colocamos: de que forma o trabalho que 

aqui se apresenta dá conta não somente do âmago do riso de uma criança, 

mas também dos silêncios e das amarguras que perpassam os discursos das 

crianças? 

Para tal, começamos por reafirmar algumas convicções teóricas, 

metodológicas e éticas que nos orientaram ao longo de todo o trabalho, para 

depois revermos as representações das crianças acerca dos seus direitos, das 

práticas que caracterizam a sua acção social e ainda dos poderes que 

influenciam o exercício desses direitos. Finalmente, enunciamos alguns 

desafios políticos e sociais que resultam do trabalho que agora se encerra. 

 

A REAFIRMAÇÃO DE ALGUMAS CONVICÇÕES 

 

A construção de uma imagem de criança como sujeito activo de direitos 
implica a utilização de metodologias que promovam a sua participação.  

Os pressupostos epistemológicos centrais deste trabalho afirmaram a 

exigência de encarar os processos de investigação social informados pela 

ideia da cidadania da infância. Para tal era fulcral reconhecer a infância 

enquanto categoria social estudada em si e, também, através de si mesma e, 

ainda, considerar processos participativos de investigação social com crianças, 

eticamente informados e atraentes.  
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Consideramos que as possibilidades de construção de conhecimento com as 

crianças acerca dos seus mundos sociais e culturais encontraram na 

investigação participativa um bom aliado. No final deste processo reafirmamos 

a convicção de que a consideração da criança como participante activo na 

pesquisa (Alderson, 1995), é metodológica e socialmente importante para 

rentabilizar e tornar mais visíveis as suas competências.  

Com efeito, o processo de construção de conhecimento com as crianças 

apoiou-se no princípio da indispensabilidade de as encarar como parceiros 

centrais no processo de investigação, o que nos devolveu a ideia da validade 

das suas competências na leitura dos seus mundos sociais e culturais. Este 

princípio foi considerado, desde o início, com a apresentação do nosso 

projecto de trabalho, sendo indispensável, nessa altura, salvaguardar a 

construção de um espaço para que as crianças se manifestassem 

relativamente sobre a sua vontade de participar ou não no projecto, mas de 

uma forma informada. A construção de ferramentas de apoio a esta exigência 

exigiu-nos alguma imaginação metodológica, no sentido de produzir materiais 

que fossem ao mesmo tempo apelativos e informativos, tentando não correr o 

risco de deturpar ou infantilizar a informação que se considerava ser 

necessária para que as crianças pudessem tomar uma decisão informada. 

O processo subsequente de construção da informação continuou a considerar 

essa exigência. Foi sempre uma preocupação central na definição das 

estratégias de recolha de informação que as crianças fossem o mais 

participativas possível. A este processo não foram, no entanto, alheios alguns 

constrangimentos quer temporais, quer relacionais. Relativamente aos 

constrangimentos temporais, eles impuseram um timing de investigação 

limitado, que funcionou também como inibidor da construção de uma 

consciencialização mais efectiva e de práticas mais consistentes para a 

promoção de mudança social com as crianças. Parece-nos que um processo 

de investigação participativa exige uma estadia prolongada no terreno, de 

forma a, por um lado, construir relações de confiança com as crianças e, por 

outro lado, construir com elas competências que lhes permitam ser 

gradualmente mais autónomas na sua participação. Relativamente aos 

constrangimentos relacionais, eles decorrem essencialmente das dificuldades 
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de minimizar a influência das relações de poder entre adultos e crianças no 

processo de investigação.  

 

A construção de uma imagem de criança como sujeito activo de direitos 
implica que o processo de investigação seja eticamente informado. 

Sustentar eticamente a imagem da criança como sujeito activo de direitos é 

uma exigência indiscutível em qualquer projecto de investigação que tenha em 

consideração essa imagem. À semelhança do que acontece com a 

investigação desenvolvida com adultos, é necessário salvaguardar que a 

pesquisa desenvolvida com crianças seja informada pelo respeito e pela 

valorização efectiva destes actores sociais como sujeitos e não como meros 

objectos de investigação.  

Este princípio exige da parte dos investigadores adultos uma ponderação 

acerca da forma como acautelam a influência das relações hierárquicas e de 

poder na investigação com crianças. O investigador participativo que pretenda 

desenvolver um projecto de investigação com crianças informado eticamente 

deverá, então, ser um investigador democrático, parceiro, que promova a 

negociação e a participação de todos os intervenientes do processo, de uma 

forma equitativa. 

Pensar em processos de investigação com crianças que sejam informados 

eticamente implica, então, valorizar as competências destas na interpretação 

da realidade social e promover, ainda, interacções negociadas e abertas entre 

adultos e crianças.  

Esta exigência ética deverá ser considerada de uma forma alargada e plural, 

de forma a dar conta da diversidade que define a infância enquanto categoria 

social do tipo geracional, heterogeneamente constituída.  

E este é, exactamente, um dos aspectos centrais que decorrem da análise 

deste trabalho. Deixamos claro, em diferentes momentos da interpretação dos 

discursos e das práticas das crianças com quem trabalhamos, a marca da 

diversidade, que, exige também considerações éticas diferenciadas e 

singularizadas, que vão de encontro às diferentes formas de estar e sentir a 

infância pelas crianças intervenientes.  
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REPRESENTAÇÕES, PRÁTICAS E PODERES NO EXERCÍCIO DOS 
DIREITOS PELAS CRIANÇAS – semelhanças e diferenças. 

 

Sem a pretensão inicial de ser um estudo comparativo, o trabalho que aqui se 

apresenta flúi, fundamentalmente, através das diferenças, por vezes expostas 

mesmas como dicotomias, que frequentemente se apresentam em função do 

contexto de vida das crianças. É, portanto, quase invariável a necessidade de 

considerar a diversidade como um indicador determinante na análise dos 

discursos das crianças dos dois contextos estudados (a escola pública de 

classe média e o centro de acolhimento de crianças negligenciadas, 

abandonadas e/ou carenciadas) e também, de considerar as consequências 

do confronto entre essas duas realidades.   

A imagem global que é possível construir das crianças da Escola Pública, a 

partir dos seus discursos, retrata crianças informadas, conscientes da sua 

condição de sujeitos de direitos e reivindicativas de um estatuto mais 

participativo nos seus mundos sociais e culturais. Pelo contrário, a imagem 

que resulta das representações das crianças do Colégio dos Rouxinóis 

exprime, de uma forma geral, o não auto-reconhecimento como sujeitos de 

direitos. 

O que interessa aqui destacar são os aspectos que condicionam estas duas 

imagens de infância tão distintas.  

Depois de testemunhar a forma critica e complexa como as crianças 

constroem narrativas tão significativas acerca das representações, práticas e 

poderes que estão implicados no exercício dos seus direitos, sublinhamos aqui 

alguns desses aspectos. Se, por um lado, são inegáveis as competências das 

crianças de ambos os contextos para fazerem leituras críticas e distintas dos 

seus quotidianos e do exercício dos seus direitos, por outro lado, é também 

inegável a influência das estruturas na forma diversa como estas crianças 

apresentam tais representações e identificam, explicita ou implicitamente, os 

poderes que constrangem ou promovem o exercício dos seus direitos. 
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A imagem informada das crianças da Escola Pública é visível quando estas 

descrevem as práticas que caracterizam o exercício dos seus direitos. Com 

maior ou menor expressão, é persistente nos seus discursos o reconhecimento 

dos mesmos no seu quotidiano.  

Quando nos falam do direito à protecção, estas crianças assumem-no como 

um direito inquestionável, onde a família funciona como o agente principal na 

sua concretização. A ausência de protecção é uma realidade afastada dos 

seus quotidianos, onde os maus-tratos e os maltratantes são figuras anónimas, 

revelando, no entanto, uma atitude esclarecida e informada acerca das 

possibilidades de os enfrentar e combater. 

O direito à família é, à semelhança do anterior, um princípio indiscutível, um 

pilar para a realização de todos os outros direitos para estas crianças. 

Também o direito à participação é reconhecido por estas crianças. Apesar de 

considerarem frugais as suas possibilidades de emancipação na 

reorganização do seu quotidiano, uma vez que de uma forma geral 

reproduzem, com maior ou menor fidelidade, as rotinas já estabelecidas, é 

possível encontrar nos seus discursos uma imagem de infância activa e com 

voz principalmente em contexto doméstico. 

Os direitos assumem, de uma forma geral, contornos distintos com as crianças 

do Colégio dos Rouxinóis, sendo o silêncio e a omissão persistentes nos seus 

discursos. Sabendo, à partida, das fragilidades com que estas crianças se 

confrontaram e confrontam no exercício dos seus direitos em geral, são 

extremamente significativas as estratégias que elas desenvolvem para dar 

resposta a estas debilidades ou ausências, nomeadamente o recurso que 

fazem da imaginação simbólica. Consideramos que o recurso ao simbólico é, 

para as crianças do Colégio dos Rouxinóis, uma estratégia fulcral de 

protecção. Este simbólico aparece nas suas narrativas de formas distintas. Ele 

revê-se na criação de famílias simbólicas que são simultaneamente fictícias e 

reais, com efeitos na organização de estratégias de protecção, em contextos 

de adversidades. Assistimos, portanto, à criação de um mundo social paralelo 

imaginariamente gerado, mas com implicações nos gestos e atitudes 

quotidianas, que se estabelece, essencialmente, nas relações de pares. Revê-
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se, também, na criação de narrativas enfabuladas, onde estas crianças 

entrecruzam o real e o imaginário como estratégia de exorcização das suas 

angústias e do dramatismo dos seus quotidianos. 

No entanto, quando não recorrem ao simbólico para caracterizar os direitos 

ou a sua ausência, é possível destacar das representações destas crianças 

marcas de perigo e desamparo no seu exercício.  

Especificamente no que diz respeito aos direitos à protecção e à família é 

persistente o silêncio na identificação de situações de perigo e, também, nas 

possibilidades de as enfrentar, nomeadamente quando remetem tais 

situações para realidades geograficamente distantes ou quando negam o seu 

direito a participar na troca de informação como estratégia de protecção da 

sua família. Com as narrativas ambivalentes que vão construindo, estas 

crianças exprimem a importância de preservar uma imagem idealizada do 

seu exercício do direito à família, apesar de serem persistentes as marcas 

que recursivamente descontroem essa imagem.  

Esta ideia é legitimada, ainda, face ao direito à participação. O significado 

que a participação assume para as crianças do Colégio dos Rouxinóis pode 

caracterizar-se essencialmente como um não significado, o que traduz a ideia 

de que um deficit de protecção oculta um deficit ainda maior de participação. 

Tudo isto é ilustrado, quer através das conotações marcadamente 

emocionais que estas crianças atribuem à participação, quer através do 

entendimento do direito à participação num quadro de interacções de ajuda, 

essencialmente prático, onde significados de ajuda e participação se 

encruzilham. 

Daqui resulta uma imagem de infância conformada ao que já está 

estabelecido, que parece estar alheada das possibilidades de se fazer ouvir, 

alheada de qualquer acção ou intervenção que revele a sua voz e intervenção, 

com alcance mais alargado salvo nas suas relações de pares. 

Podemos, então, afirmar que o exercício dos direitos está implicado com duas 

dimensões indissociáveis: com as estruturas sociais que enquadram as 

condições de existência das crianças, que na nossa opinião se continuam a 

apresentar aliadas a uma fraca ou inexistente consciencialização da sociedade 
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em geral acerca da criança como sujeito activo de direitos e com as 

subjectividades dos diferentes actores sociais, quer sejam adultos, quer sejam 

crianças, que é necessário implicar na construção de espaços de participação. 

 

 

ENUNCIAÇÃO DE ALGUNS DESAFIOS 

 

A afirmação de um conhecimento teórico implicado e crítico das práticas 
sociais das crianças. 

A consolidação da imagem da criança actor de direitos sociais exige, também, 

que se considerem as crianças como actores competentes para a promoção 

da mudança social. Daqui resulta a indispensabilidade de considerar uma 

Sociologia da Infância que não seja contemplativa dos mundos sociais e 

culturais das crianças, mas sim implicada e preocupada com a mudança das 

condições de vida do grupo social das crianças. 

Parece-nos, também, indispensável para a consolidação da imagem da 

criança actor de direitos sociais o contributo de uma Sociologia da Infância 

reflexiva, que convoque e rentabilize a complexidade e diversidade de saberes 

que são produzidos sobre, com e pelas crianças. Voltamos a afirmar a 

indispensabilidade de repensar quer os discursos, quer as práticas, de adultos 

e crianças, de forma a discutir questões como a competência das crianças e a 

participação infantil, em quadros alargados e abertos em termos disciplinares. 

Para o efeito consideramos indispensável convocar leituras multi e 

interdisciplinares como a estratégia mais adequada para romper com clássicas 

assumpções redutoras acerca da natureza das competências das crianças ou 

das possibilidades de intervenção social junto das crianças.  

 

A indispensabilidade de repensar os contextos de institucionalização de 
crianças. 

Consideramos que a diversidade de representações das crianças acerca dos 

seus direitos é claramente marcada em função do seu contexto de vida.  
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As crianças, nomeadamente as crianças do Colégio dos Rouxinóis, possuem 

competências críticas acerca das instituições sociais que as tutelam, no 

sentido de procurar, em última análise através do imaginário, outros espaços 

para construir e organizar os seus quotidianos (quando consideram que estas 

instituições não dão resposta aos seus direitos).  

Foi persistente, ao longo do trabalho que aqui se apresenta, a ideia de que a 

institucionalização mantém as características das instituições totais 

Goffmenianas, ou seja, continua a potenciar sentimentos de medo e 

impotência, por um lado, e, por outro lado, revoltas e silêncios, promovidos 

pelo atendimento massivo, característico das instituições de acolhimento em 

geral, que não permite um olhar individualizador a cada uma das crianças que 

nelas são integradas. 

Parece-nos que o desafio será enfrentar os problemas teóricos e políticos que 

a institucionalização levanta. 

Tal desafio passa, por um lado, por garantir que as instituições que recebem 

crianças com problemas assumam como um pressuposto básico da sua 

intervenção, para além da defesa do melhor interesse da criança, a 

participação social das crianças na sua protecção, atendendo às suas 

diferenças. Isto significa que a definição de estratégias de intervenção deverá 

ser um processo partilhado e negociado com cada um dos seus interessados 

implicando as crianças nesses processos.  

Por outro lado, o desafio passa pela exigência de pensar na construção de 

espaços participativos que tornem central o que é (ainda) periférico. O que é 

central para as crianças do Colégio dos Rouxinóis são as dimensões 

relacionais, o conjunto de sentimentos e parceiros que elas convocam através 

de estratégias mais ou menos inventivas – como é o caso da reconstrução de 

ambientes familiares simbólicos – para dar conta das ausências afectivas que 

as afligem e perturbam os seus quotidianos. A consideração das crianças 

como parceiros na gestão do seu quotidiano nas instituições de acolhimento 

poderá funcionar como uma estratégia central para que estas crianças 

considerem estes contextos como locais de protecção e refúgio, quer físico, 

quer emocional. 
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A indispensabilidade de movimentos sociais legitimadores dos direitos 
da criança como meios para a construção de uma cidadania infantil. 

Uma das ideias que fica clara através das representações destas crianças 

acerca dos seus direitos são os constrangimentos colocados ao seu 

reconhecimento, quer a um nível mais localizado, no âmbito familiar, quer a um 

nível mais alargado, no âmbito da sociedade em geral.  

A investigação social em geral, e a investigação participativa em particular, não 

podem ignorar as responsabilidades que lhe estão associadas, no sentido de 

promover, a partir do conhecimento que vão produzindo acerca e com as 

crianças, mudanças sociais que tenham implicações positivas e efectivas nos 

mundos sociais e culturais das crianças.  

Consideramos, a propósito, que é necessário organizar dispositivos na 

sociedade que, em conjunto com os parceiros sociais que acompanham as 

crianças no seu percurso durante a infância, permitam ultrapassar 

estereótipos associados ao desenvolvimento e competência das crianças.  

Um desses estereótipos está associado às teorias acerca dos estádios de 

desenvolvimento na infância, que tal como Ennew (2000) argumenta, 

influencia todos os profissionais que trabalham com crianças, bem como os 

estilos parentais. Defendemos que a idade, tal como o tempo, é um conceito 

ao mesmo tempo arbitrário e negociável, sendo indispensável ter sempre 

presente que a idade cronológica permite um aparente enquadramento 

racional e científico para o julgamento apoiado pelas teorias bio-psicológicas, 

mas não possui suficiente informação acerca da maturidade ou de aspectos 

culturais e sociais que lhe atribuem múltiplas configurações.  

Concordamos com Ennew quando defende que “…a questão relevante se 

quisermos utilizar a idade como um critério não é "Que idade tem a criança?" 

ou "O que pode uma criança fazer numa determinada idade?", nem mesmo 

"O que significa ter 14 anos para uma criança, ou para a sua comunidade?", 

mas sim "O que significa ter 14 anos aqui?". E o aqui pode significar 

cidadania, socialização para a democracia ou simplesmente cidadania em 

espera. 
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É também indispensável questionar as tendências patentes em muitas áreas 

do conhecimento, que assumem a “imaturidade” e “incapacidade” das 

crianças, trivalizando as ideias políticas das crianças e sublinhando a sua 

incompetência para a inclusão na esfera política.  

A investigação participativa assume como exigência científica e política o 

reconhecimento, representação e igualdade das crianças, nomeadamente 

através de reivindicações pela inclusão e pela voz destes actores sociais, 

pela consideração da sua posição como sujeitos da investigação, acerca do 

conhecimento que se pretende construir cientificamente e pela valorização de 

aspectos como a procura de mudança social. Estes são fios condutores 

indispensáveis para a investigação participativa com crianças. 

E indispensável, ainda, considerar que a construção da cidadania infantil, tal 

como a cidadania em geral, não se faz por decreto. Portanto, é necessário 

construir espaços onde as crianças, gradualmente, possam tomar decisões e 

também partilhar responsabilidades, baseadas no sentimento de pertença ou 

identificação. 

Os espaços de participação das crianças devem proporcionar oportunidades 

para elas serem criticamente reflexivas, moralmente autónomas e 

socialmente activas (Griffith, 1998). 

Finalmente, a sustentação de que movimentos sociais legitimadores dos 

direitos das crianças deverão considerar, nos esforços para consolidar a 

cidadania infantil uma articulação de direitos e responsabilidades que 

reconheçam as potencialidades e as competências das crianças, mas 

também as suas vulnerabilidades e especificidades que contribuem para a 

atribuição de faces diferenciadas aos direitos e responsabilidades das 

crianças e dos adultos.  

A ideia que encerra este desafio de criação de movimentos sociais 

legitimadores dos direitos de participação das crianças, defende, afinal, que a 

cidadania infantil se constrói através da experiência de pertença das crianças, 

na qual a consideração da sua participação activa nos mundos sociais e 

culturais de referência é o elemento chave para a construção de uma 
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identidade individual, mas também colectiva, implicada, crítica e consciente 

da sua condição de cidadão de direitos: 

 

“Nuno: Desenhamos um menino a pensar nas sugestões que podíamos 
fazer. Podíamos ir a orfanatos dar conhecimento do direito à educação. 
Pode haver muitos meninos que não saibam, eles estão abandonados 
e estão em orfanatos, não têm muitas condições e portanto iríamos dar-
lhes conhecimento. 
Mafalda: E assim até se podem defender melhor! 
Nuno: Podíamos mandar uma carta ao 1º Ministro a pedir que ele 
construísse escolas melhores, porque há muitas escolas sem 
condições! 
Rodrigo: Mas o problema é que o 1º Ministro, os ministros, prometem 
mas muita coisa não cumprem! 
Nuno: Se toda a gente lhe começasse a mandar cartinhas como esta!... 
Rodrigo: Tentar, tentar pelo menos!” 

(Debate, EP). 
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