Consulta de Crianças sobre o
quadro pós-Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio

Maio 2013

Consulta de Crianças sobre o quadro pós-Objetivos de Desenvolvimento do Milênio

Juntos, como Family for Every Child, somos uma rede global multiforme de experientes organizações
nacionais de sociedade civil, que somam mais de 300 anos de prática. Trabalhamos com milhões de
crianças em suas famílias ampliadas, em instituições, em prisões, nas ruas, ou mesmo com aquelas
que não recebem cuidados adequados de suas próprias famílias.
A nossa rede oferece um meio através do qual os seus membros podem compartilhar e amplificar
a sua experiência. Trabalhamos com parceiros solidários com a nossa visão de possibilitar que um
maior número de crianças possa crescer em famílias seguras e estáveis, e quando for necessário,
receber cuidados alternativos temporários de boa qualidade.
Este documento foi escrito por Fernanda Haikal Moreira para Family for Every Child e seus parceiros
brasileiros Associação Brasileira Terra dos Homens (ABTH) e Organização de Direitos Humanos
Projeto Legal. A autora gostaria de agradecer os seguintes colaboradores que ajudaram na relatoria
das consultas:
• Marcy Gomes
• Raum Batista
• Claudia Neves
• Antônio Pedro Soares
E aos seguintes parceiros que ajudaram a organizar as consultas:
• Denise Casagrande – Coordenadora do Programa Família Acolhedora
• Neydir e Isis – Coordenadores dos Abrigos
• Luciano Ramos – Coordenador do Programa Raízes Locais
• Claudia Cabral (ABTH)
• Antônio Pedro Soares (Projeto Legal).
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Introdução
“As crianças são pouco compreendidas. Os adultos acham que as crianças não sabem nada”.
(menino, 12 anos)
Este documento pretende apresentar resultados parciais da pesquisa realizada no Brasil para Family
for Every Child - rede internacional para produção de conhecimentos, competências e recursos para
ajudar crianças mais vulneráveis e rotineiramente excluídas de debates políticos, incluindo aquelas
que vivem nas ruas, em abrigos ou com empregadores, a crescer em famílias seguras e solidárias e
de apoio temporário.
Esta pesquisa faz parte de uma consulta mundial envolvendo 7 países, onde mais de 800 crianças
serão escutadas. No Brasil, a pesquisa foi realizada através de 09 grupos focais com crianças e
adolescentes que atualmente vivem fora ou extremamente vulneráveis à perda de cuidado parental.
O objetivo é dar voz às crianças cuja situação de vida é considerada de extrema vulnerabilidade
de forma a promover um levantamento das suas prioridades para composição de um quadro pós
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). Estes foram estabelecidos pela Organização das
Nações Unidas (ONU) em 2000 a partir da análise dos maiores problemas enfrentados no mundo,
cujo prazo termina em 2015. São eles:
• Acabar com a fome e a miséria;
• Atingir o ensino básico universal;
• Promover a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres;
• Reduzir a mortalidade infantil;
• Melhorar a saúde materna;
• Combater o HIV/AIDS, a Malária e outras doenças;
• Garantir a sustentabilidade ambiental;
• Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento.
Diante da proximidade do prazo final para a avaliação do cumprimento das metas, organizações de
todo o mundo estão desenvolvendo consultas para proposições de novas temáticas para agenda
pós – ODM.
No Brasil, estas consultas estão sendo viabilizadas pela Associação Brasileira Terra dos Homens
e pela Organização de Direitos Humanos Projeto Legal, que acionaram seus parceiros para que
convocassem as crianças e adolescentes para participação na pesquisa.
A legislação brasileira para realização de pesquisas com seres humanos estabelece, através da
Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde,  que todas as pesquisas envolvendo seres
humanos precisam ser aprovadas por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Com isso, houve um
atraso no início das atividades devido à brucracia para aprovação das consultas nos comitês aos
quais estavam submetidos os programas e projetos que recrutaram as crianças para participação
nesta consulta.
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A pesquisa teve início no dia 29 de novembro de 2012, com um intervalo em função do recesso de
final de ano, e durou até março de 2013. Foram realizados 09 grupos de consulta no Brasil, onde
foram escutadas 71 crianças e adolescentes.
Além disso, há também uma legislação acerca da identificação e do uso da imagem de crianças,
baseada no artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei Federal 8069 de 13 de
julho de 1990), de forma que, em alguns espaços, não houve liberação para o uso de imagens:
“Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da
criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos
valores, idéias e crenças, dos espaços e objetos pessoais”.
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Metodologia
Os resultados desta pesquisa foram obtidos em consultas realizadas entre novembro de 2012 e
fevereiro de 2013 em três municípios da região Metropolitana do Rio de Janeiro: Rio de Janeiro (03),
Duque de Caxias (04) e São Gonçalo (02)1.
As consultas aconteceram através de grupos focais com crianças entre 8 e 17 anos, recrutadas
através de programas ou abrigos governamentais ligados aos parceiros locais (Associação Brasileira
Terra dos Homens e Projeto Legal). As categorias pesquisadas até o momento são:
• Crianças sob cuidado de família extensa;
• Crianças vivendo com um ou ambos os pais em comunidades violentas;
• Crianças e adolescentes sob cuidado de Família Acolhedora;
• Crianças e adolescentes vivendo em abrigos;
• Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas não privativas de liberdade 2.
A metodologia utilizada para as consultas foi desenvolvida pela Family for Every Child e testada
anteriormente em campo na Índia e na Guiana. Em outubro de 2012, foi realizado um webnar para
capacitação dos pesquisadores responsáveis (facilitador e relatores). No Brasil, as consultas foram
viabilizadas pela Associação Brasileira Terra dos Homens e pela Organização de Direitos Humanos
Projeto Legal, que acionaram sua rede de parcerias que convocaram as crianças e adolescentes
para participar das consultas.
As 71 crianças e adolescentes escutados em 09 grupos focais são advindas de programas
assistenciais ou projetos de atendimento a crianças em situação de risco. São eles:
• Abrigos onde vivem provisoriamente crianças e adolescentes que perderam o vínculo
parental;
• Programa Família Acolhedora, executado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que realiza o
acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco pessoal ou social, vítimas de
violência e/ou em situação de abandono, que passam a viver temporariamente com famílias
acolhedoras até que possam ser reintegrados à família de origem;
• Programas Raízes Locais, desenvolvido pela Associaçao Brasileira Terra dos Homens
para atendimento de crianças sem ou em vias de perder o vínculo parental vivendo em
comunidades violentas;
• Programa de Medidas Socioeducativas, que atende adolescentes autores de atos
infracionais.

1 A Região Metropolitana do Rio de Janeiro é composta por outros 17 municípios - Duque de Caxias, Itaguaí,
Mangaratiba, Nilópolis, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Itaboraí, Magé, Maricá, Niterói, Paracambi, Petrópolis, São João
de Meriti, Japeri, Queimados, Belford Roxo, Guapimirim - que constituem o chamado Grande Rio, com uma área de
5.384km. Fonte: http://www.rio.rj.gov.br/web/guest/exibeconteudo?article-id=87129
2 Medidas Socioeducativas são aplicadas aos adolescentes quando estes cometem atos considerados infracionais pelo
Código Penal brasileiro. Como o Estatuto da Crianças e Adolescente prevê que crianças e adolescentes são inimputáveis
(ou seja, não podem ser penalizados criminalmente), foram estipuladas medidas tanto privativas de liberdade (internação
em meio fechado ou semi –aberto) ou não privativas de liberdade (advertência, obrigação de reparar o dano, pretação de
serviço à comunidade e liberdade assistida).
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Nestes grupos, as crianças foram identificadas por por categorias e idades, conforme tabela a seguir:
Categoria

8 - 12 anos

Total

13 - 17 anos

Meninos

Meninas

Meninos

Meninas

Crianças sob cuidados da família extensa

1

1

/

/

2

Crianças em abrigos

2

6

4

11

23

Crianças vivendo com um ou ambos os
pais em comunidades violentas

3

11

/

/

14

Crianças sob cuidado de Família
Acolhedora

7

4

/

/

11

Adolescentes que cumprem medidas
socioeducativas

/

/

19

2

21

Total

13

22

23

13

71

35

36

Tabela 1: Total de crianças ouvidas no Brasil, por idade e sexo
Foram utilizados dois roteiros de oficinas diferentes, um para crianças de 08 a 12 anos e outro para
adolescentes de 13 a 17 anos, ambos com aproximadamente 2 horas de duração. As atividades
apresentadas buscavam apreender, de forma lúdica e participativa, coisas que as fazem sentir felizes
e seguras e infelizes e inseguras e coisas que consideram importantes para melhorar a sua vida e a
de crianças na sua comunidade e no mundo.
Para tanto, foram empregadas técnicas que facilitam diálogos e a construção coletiva de estruturas
de prioridades através de desenhos, escrita, colagem, etc.
Todos os grupos foram precedidos de uma explicação acerca dos Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio, com espaço para que as crianças opinassem sobre a importância e o alcance dos mesmos.
Suas opinões foram afirmadas como de grande importância para a melhoria da vida das crianças de
todo mundo e ambientadas em um contexto político de tomada de decisões. Estão previstas, ainda,
após a realização de todos os grupos, visitas de devolução às crianças que participaram dos grupos.
Em alguns grupos foi necessária uma adaptação da metodologia em função do público que
compareceu às consultas. Neste sentido, apesar da solicitação das convocações de crianças por
gênero, foi comum a realização de grupos mistos onde havia a predominância de um dos gêneros.
Além disso, em dois grupos houve participação de jovens com 18 anos. Em ambas as situações,
os jovens foram convocados para participação pelo projeto que participavam e consentiram a
participação, de forma que optou-se pela permanência dos mesmos.
Da mesma forma, nestes mesmos dois grupos, houve um número de participantes maior do que o
indicado pela metodologia em função da convocação feita pelos projetos. Neste caso, sabendo do
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investimento feito pelos jovens para a participação nos grupos, ponderou-se que seria interessante a
participação de todos que compareceram.
Em todas as situações relatadas, a pesquisadora considerou que não houve ônus para os grupos e
os resultados foram considerados satisfatórios

Figura 1: Cartaz feito por crianças sob cuidado de família estensa e crianças que vivem
com um ou ambos os pais em comunidades violentas com coisas que deixam as crianças
felizes / seguras e infelizes / inseguras
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Figura 2: Grupo de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas durante
confecçao de cartazes com coisas que os deixam felizes / seguras e infelizes / inseguras

Resultados
A experiência de escutar crianças dentro da perspectiva de abertura de espaço para aqueles que
raramente possuem voz em discussões de cunho político foi extremamente importante e apresentou
resultados que fornecem subsídios para a construção de um mundo mais justo onde as crianças
possam crescer com saúde e segurança.
Apesar do recrutamento das crianças participantes ter sido realizado pelo critério de vulnerabilidade
de vínculo parental, há, entre os grupos realizados, diferenças importantes de acordo com as
categorias entrevistadas (crianças que vivem em abrigos, crianças que ainda vivem com os pais ou
família extensa em comunidades violentas e adolescentes em conflito com a lei).
Neste sentido, buscou-se apresentar as prioridades por eles apontadas para que a vida deles e de
outras crianças seja melhor no futuro de forma compliada, confome tabela a seguir. Posteriormente,
aquilo que as deixa felizes/seguras e infelizes/inseguras de maneira mais descritiva, apontando as
diferenças identificadas.
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Fatores que fazem as crianças felizes e seguras
O dispositivo utilizado para promover o debate acerca do que é importante na vida das crianças
foi a idéia de pensar no que as deixa felizes as fazem sentir seguras. Esse disparador foi positivo
e funcional, na medida em que permitiu que as crianças e adolescentes falassem sobre assuntos
cotidianos de forma leve e sem constrangimentos. Os resultados obtidos até o momento são:
1. Convivência com a família
A presença da família na vida de uma criança foi entendido como um aspecto primordial para a
promoção da felicidade e da segurança. Em todos os grupos foram apontados a proximidade e a
convivência dos pais, irmãos, sobrinhos, filhos (no caso dos adolescentes) e até mesmo os animais
de estimação. Demonstram preocupar-se com a saúde e bem estar das famílias e consideram que
sua felicidade está diretamente ligada à felicidade destas.
“Minha segurança é ter todos que eu amo ao meu lado.” (menina, 15 anos)
“O que me deixa seguro é ter minha mãe do lado” (menino, 16 anos)
“Dinheiro não traz felicidade porque não vai trazer minha família de volta” (menina, 15 anos)
2. Cuidados e respeito aos direitos humanos e das crianças
O cuidado e o respeito aos direitos das crianças foram apontados como um dos principais
fatores que fazem com que as crianças se sintam felizes e seguras. Foram citados carinho, amor,
compreensão e a possibilidade de compartilhar as alegrias. Em termos gerais, todos concordaram
que as crianças precisam de cuidados para crescer saudáveis e felizes. Neste sentido, também foi
citado o direito à alimentação.
“ Ter amor para as crianças nos abrigos, mais casas e alimentos para as crianças” (menina, 10
anos)
“Os Prefeitos podem dar abrigo e alimento para as crianças sem casa” (menino, 12 anos)
Dentre as respostas que abordaram este tema, dois irmãos de 09 e 11 anos, ambos atendidos pelo
Programa Família Acolhedora junto a um terceiro irmão que á cadeirante (e não participou do grupo)
afirmaram sentir-se felizes quando “vejo uma pessoa respeitando o idoso” e quando há “respeito aos
deficientes mentais e físicos”.
Outros valores citados foram justiça, liberdade, solidariedade e compaixão.
“Se você pode ajudar, ajude. Se não pode, faça um esforço” (menino, 12 anos)
3. Educação
A educação é percebida como um aspecto prioritário na vida das crianças, tanto pela representação
de futuro como pelo aspecto da segurança promovido pela presença do professor. Falam da
importância não só de ir à escola, mas também de prestar atenção nas aulas (“ficar esperto na
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escola”) e estudar para as provas e passar de ano.

	“Toda criança tem que ir pra escola, saber ler e escrever. O adulto também”. (Menina, 09
anos)
Contudo, são apontadas falhas no acesso à educaçao, que vão desde a falta de escolas, de
professores e de vagas suficientes para todas as crianças até as dificuldades muitas vezes
enfrentadas pelas famílias para que as crianças possam frequentar as aulas.
“Algumas crianças não vão para a escola porque não tem ninguém para levá-los.” (Menina, 11
anos)
A existência de situações de violência também foram citadas como uma dificuldade a ser enfrentada
no acesso às escolas. Tiros na rua devido a operações policiais e confrontos com traficantes de
drogas foram citados como ocorrências frequentes:
	
“Por conta da polícia no morro as mães não deixam [as crianças] ir pra escola” (menina, 09
anos)
Neste aspecto, também foi apontada a importância da educação recebida em casa, pelos pais.
“Os pais precisam educar os filhos” (Menino, 09 anos)
Uma menina de 16 anos que cumpria medida sócioeducativa contou que tinha um processo por
conta de uma briga na escola. Para ela, a escola não conseguiu resolver o problema e ela afirmou se
sentir prejudicada:
	“Tive que sair da minha escola, estudar em escola pública, coisa que nunca fiz. Sinto
vergonha. Sou menina e não é igual é para um menino essa coisa de cumprir medida.”
4. Relação com os amigos
As relações de amizade também foram citadas em todos os grupos. As crianças entedem que o
fortalecimento dos vínculos afetivos tem a capacidade de promover a felicidade e a sensação de
segurança. Acreditam que a amizade é um caminho para que o mundo seja melhor.
“amizade + amor = mundo feliz” (Menina, 11 anos)
“Minhas amigas me fazem muito feliz” (menina, 16 anos)
Nos abrigos, esses vínculos foram considerados extremamente importantes para contornar a
ausência da família.
“Quando estou com medo a noite eu fico com os meus amigos” (menino, 09 anos)
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5. Cultura, esportes e lazer
Um tema central nas falas das crianças diz respeito ao acesso a atividades de cultura, esporte e
lazer. Foram citadas atividades como teatro, viagens, comemorações e brincadeiras como pular
corda, soltar pipa, futebol, capoeira, dançar, cantar, namorar, jogar videogames, andar de bicicleta e
ver ver televisão.
6. Religião
Um aspecto também citado pelas crianças foram suas crenças religiosas, alegando que crer em
Deus e saber que Deus está com eles os fazem sentir mais seguros.
7. Acesso a bens materiais
Este aspecto foi citado principalmente nos grupos das crianças abrigadas e de adolescentes em
conflito com a lei, que apontavam para o desejo de acesso a bens de consumo como carros e
presentes de Natal.
Este ponto foi bastante significativo, principalmente no que concerne à questões de gênero, já que
muitos dos jovens justificaram suas respostas com afirmações polêmicas acerca das relações
amorosas.
	“Mulher gosta de dinheiro. Tu dá um role na favela, se tiver uma peça elas se perdem. Se tu
vai no shopping com essa pinta, os seguranças te seguem, mas é só mostrar o dinheiro no
balcão, que a coisa muda. Se der ainda ganha a lojista.” (menino, 17 anos)
É importante ressaltar, neste ítem, que muitos adolescentes justificam a entrada no crime (ou “vida
louca”) como forma de ganhar dinheiro e ter acesso a bens de consumo como celulares, tênis e
roupas de marcas famosas.
	“O adulto diz que faz tráfico para ganhar dinheiro e trabalhar. E tem criança que fica vendendo
bala nas ruas.” (menino, 11 anos)
Interessante destacar que, quando questionados acerca da diferença entre o que os fazem sentir
felizes e seguros e o que faz com que outros garotos que vivem em outras realidades se sintam
felizes, muitos argumentaram que os garotos ricos só ficam felizes se ganham computadores e
mesadas. Contudo, não podem perceber em seu próprio discurso que estão sob a mesma lógica do
consumo, buscando demonstrar seu valor através daquilo que podem possuir pela via da violência.
Neste sentido, ressalta-se o uso de armas de fogo e os embates com policiais apontados por
adolescentes em conflito com a lei como fatores que os fazem sentir seguros. Para eles, além
de símbolo de poder, o armamento aparece como única possibilidade de se salvar em caso de
enfrentamentos com policiais.
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Fatores que deixam as crianças infelizes e inseguras
Dentro desta mesma perspectiva de análise, em que aquilo que as crianças apontam sobre o que
as deixa felizes e seguras como indicativo do que as crianças precisam para crescerem felizes e
seguras, o segundo dispositivo utilizado foi o levantamento do que as deixam infelizes e inseguras
como fatores que merecem um olhar minucioso a fim de que possam ser minimizados para gerar
mais segurança e uma vida melhor para crianças e adolescentes.
1. Ambientes violentos
Neste contexto, episódios violentos aparecem como fatores de destaque, principalmente pela forma
cotidiana que alguns deles são apresentados, como tiros na rua e operações policiais, muitas vezes
durante o dia e em horários de grande circulação de pessoas, inclusive crianças.
“Em muitos lugares acontecem mais coisas ruins que boas.” (menino, 10 anos).
	“Tem um monte de pessoas que matam e acham isso bom. São pessoas ruins”. (menino, 10
anos).
Outros fatores citados foram tráfico de drogas, brigas, espancamento de crianças, estupros,
assassinato, roubos, seqüestro de crianças e violência familiar. As falas eram sempre acompanhadas
de sentimentos como medo, insegurança, sofrimento, dor e humilhação. Chamou a atenção o uso da
palavra matança em dois grupos de crianças entre 08 e 12 anos.
	“Minha isegurança é quando meu pai usa drogas e fica violento, mas eu não queria falar isso
na frente das meninas” (menina, 15 anos)
	“O meu coração não aguenta mais tanta humilhação, precisa de amor, paz, igualdade,
esperança” (Menina, 16 anos)
	“Só tem tráfico porque é proibido. Eles tem que liberar que acaba tudo e vai ser vendido no
comércio. Imagina Alcântara com a droga legalizada!” (menino, 18 anos)
Sobre a existência do tráfico de droga em suas comunidades, chamou a atenção o apontamento da
participação de crianças na maioria delas.
“ Uma criança usando arma me deixa com raiva e inseguro” (menino, 09 anos)
	“Não é legal criança ver o armamento, morador. Nós tem que usar, mas não é legal os outros
verem”. (menino, 16 anos)
Um outro aspecto que merece destaque diz respeito aos efeitos em suas comunidades da
implantação das UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora3) em outras favelas do Rio de Janeiro:

3 A UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) é uma política de segurança pública baseada em ações militaresimplementadas
em favelas controladas pelo tráfico de drogas
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	“A UPP trouxe mais armamento pra cá. Agora todo mundo tem fuzil, não é mais pistola.”
(menino, 17 anos)
2. Desigualdades e injustiças
Um outro aspecto muito citado quando se questionou às crianças e adolescentes sobre coisas que
os deixam infelizes foram chamadas por alguns de “coisas ruins do mundo inteiro” e compreendem
situações que em se sentem impontentes diante de injustiças e desigualdades sociais.
	“O que me deixa muito triste é ver as pessoas na rua sem ter o que comer e onde dormir.”
(menina, 17 anos)
Neste ponto pode-se incluir respostas como “ver as pessoas passando necessidade”, “ver uma
pessoa triste e não poder ajudar”, miséria, covardia, mentira; “fazer coisas erradas que os outros
mandam”, “pegar coisas que não são suas” e fazer deboche.
“Rico quando faz 18 anos tira habilitação, pobre tira carteira de trabalho” (menino, 17 anos)
3. Sentimentos de abandono e de perda
Em todos os grupos realizados até o momento, foi também constante entre as respostas sobre o
que os deixam inseguros o medo do abandono, que pode ser percebido através de respostas como
“não receber amor”, “ficar desprotegido”, “quando a mãe sai e te deixa em casa sozinho”, “quando a
mãe não busca na escola”, “quando você ama a pessoa e a pessoa não te ama”, “falta de atenção”,
“quando as pessoas não falam comigo”, “saber porque a família não está por perto” e “é ruim ficar
sozinho”.
“Tenho medo de terminar sozinha, abandonada” (menina, 15 anos)
	“Tenho medo de ficar sozinho, sem carinho , sem amor. Sem amigos, sem família, sem um
adulto para ajudar e ensinar. Ficar sozinho é como se você estivesse invisível e sem ninguém
pra te ver ou pra conversar.” (menino, 12 anos)
Além disso, a idéia de perda também foi frequentemente ligada à infelicidade e insegurança, desde
perda de pessoas que amam (pessoas da família, professora, amigos, Deus), até perdas matérias
como brinquedos, facebook, televisão ou mesmo “ficar sem escola”, “ficar sem aula de teatro e
capoeira”.
4. Punições e castigos
Neste aspecto, foi interessante perceber a diferença entre as respostas dos dois grupos de faixas
etárias: enquanto nos grupos de 08 a 12 anos as crianças citaram que às vezes em “ficam de
castigo”, geralmente aplicado pelas mães, algumas vezes acompanhados de “umas palmadas”, por
outro lado os adolescentes em conflito com a lei apontaram a cadeia, privação e o isolamento.
“(As pessoas) devem pensar e se colocar no nosso lugar” (menino, 17 anos)
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Prioridades para melhorar a vida das crianças
A tabela a seguir foi montada a partir das respostas dadas pelas crianças em cartões acerca do que
é preciso para melhorar suas vidas. Na apresentação das respostas, as crianças eram convidadas
a montar um cartaz fixando os cartões com o que eles consideravam alta prioridade no centro,
baixa prioridade nas bordas do cartaz e média prioridade entre os dois. Diante desses resultados,
pode-se notar que alguns aspectos apontados aparecem em duas ou mesmo nas três categorias
de importância (como o amor, carinho e respeito ao próximo). A saúde, a educação e a presença da
família também foram aspectos que apareceram sempre com prioridade alta e média.
Como destaque, pode-se apontar a erradicação da fome e o acesso a uma boa alimentação. Este
tema apareceu em duas categorias de importância (alta e baixa) e teve apontamentos interessantes
como a necessidade das crianças mais pobres terem direito a uma boa alimentação e que deveria
ser proibido criança passar fome na rua. Muitas crianças consideraram que a mortalidade infantil está
ligada diretamente a falta de alimentos.

Figura 3: diagrama de prioridades de adolescentes que vivem em abrigo
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Alta Prioridade

Média Prioridade

Ficar perto da mãe / família / toda
criança tem que ter carinho e
amor / ser feliz / ter mais amigos /
dar mais atenção para as crianças
e os adolescentes

Ter bons amigos / Nós precisamos Amar o próximo / carinho / amor
de parceiros /amizade
/ respeito ao próximo / paz /
honestidade / pureza / ter mais
esperança

Erradicar a extrema pobreza e
a fome / nenhuma criança pode
ficar com fome / Alimento para
as crianças sem casa / proibido
deixar as crianças como fome nas
ruas

Ter mais abrigos / ajudar as
pessoas que precisam / abrigo
para as crianças que merecem e
as que não merecem / os prefeitos
podem dar mais abrigos para as
crianças sem casa

Força de vontade / ajuda
/ confiança / união / paz /
fraternidade / liberdade /
solidariedade / caridade /
consideração / verdade / disciplina

Ter uma boa saúde / ter posto
de saúde para os moradores da
comunidade / saúde

Ter uma boa educação / poder
ir a escola / estudar / faculdades
públicas / ser mais inteligente

Ter uma boa alimentação /
mais comida para as crianças
necessitadas

Reduzir a mortalidade infantil

Conhecer pessoas novas

Ter bom humor / pensar

O mundo das crianças precisa
de alegrias como parques,
cinema, zoológico / brincadeiras /
atividades de laze e esporte

Ter uma família unida /ter a mãe
do lado / os pais precisam educar
os filhos /os pais tem que ter mais
cuidado com as crianças / os pais
estarem mais presentes na vida
das crianças

Promover a igualdade de gênero

Ter uma ONG como a Terra dos
Homens perto de casa

Jogar lixo no lixo / não jogar lixo
no chão / Melhorar a comunidade
/ melhorar transporte / asfalto /
saneamento / água

Melhorar a saúde materna /
melhorar as maternidades

Escola / melhorar o estudo / mais
escola

Família / casa

Cuidar do planeta

Acabar com a violência / acabar
com a matança / acabar com a
exploração do menor / acabar
com o tráfico de drogas

Trabalho / oportunidades de
emprego / dinheiro

Medicação / melhorar os hospitais

Autoridade

Igualdade / acabar com o
Dança / música / esporte / lazer
preconceito / justiça / paz / menos
violência

Asfalto na comunidade /
tratamento de esgoto

Brinquedos

Ter a família por perto / ter uma
casa

Mais amor na vida / ter mais
respeito com as pessoas /
respeitar os pais / mais atenção /
felicidade / alegria / paciência

Asfaltar as ruas

Fé em deus
Natureza
Tabela 2: prioridades para a melhoria da vida das crianças
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Diferenças entre os grupos
A igualdade de gênero, apesar de aparecer apenas como baixa prioridade quando as crianças
foram questionadas acerca de coisas importantes para melhorar suas vidas, foi um tema que
rendeu muitas discussões nos grupos, principalmente na parte inicial de apresentação dos ODM
e também quandos questionados se suas respostas eram comuns para meninos e meninas. Em
geral, todos tendiam a concordar que existem diferenças entre homens e mulheres. Contudo, esses
apontamentos tendiam a desmerecer o lugar da mulher, sempre apontada como prejudicada.
Foi comum ouvir dos meninos que os homens são melhores e mais fortes que as mulheres.
“Homem que bate em mulher é covarde e mulher que apanha é safada” (menino, 09 anos)”.
“A mulher só é boa na comida” (menino, 11 anos)
Por outro lado, foram as meninas que apontaram os aspectos em que as mulheres ainda ficam
prejudicadas em relação aos homens:
	“Tem muita diferença, a mulher tem que cuidar da casa, a mulher trabalha muito e o homem
fica na rua”. (menina, 16 anos)
“Às vezes as mulheres têm o mesmo trabalho mais ganha menos” (menina, 15 anos)
“As mulheres têm que consultar o marido para poder fazer alguma coisa” (menina, 16 anos)
“A mulher está lá embaixo” (menina, 15 anos)
“O homem não pode bater em mulher, mas eles batem” (menina, 12 anos)
Ressalta-se aqui que, em termos de relacionamentos amorosos, foi comum o discurso que aponta
para a existência de preconceitos sexistas, principalmente entre os adolescentes. As meninas
disseram que se os garotos ficam com muitas meninas, são “pegadores”, enquanto se as meninas
ficam com muitos meninos são “piranhas”.
Já os meninos dizem que, nas favelas, é comum que as meninas estejam interessadas em apenas
em fama e dinheiro e que é difícil encontrar meninas que fiquem com eles por sentimento.
	“As meninas não querem ficar sem o baile e sem nós pra bancar na favela. O sentimento vai
embora, elas querem é fama. Depois reclama quando raspa o cabelo4. Tem menina que nem
aceita o nosso dinheiro, essas são legais.” (menino, 17 anos)
Outra diferença marcante entre os grupos de crianças e de adolescentes diz respeito às expectativas
de cuidado e em relação ao futuro. As crianças fazem muitas referências à necessidade da
proteção e da família e são mais otimistas em relação ao futuro, enquanto os adolescentes são mais

4 Referência a uma forma de punição de meninas típica do tráfico de drogas.
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pessimistas, não tem perspectivas de uma vida melhor. Vêm a violência e as situações de privação
com ressentimento, mas com resignação.
	“O problema que a gente tem aqui é que ninguém quer a gente na escola. Presidiário,
bagunceiro, ex-traficante... Professor não quer dar aula pra menino com passagem na
polícia.” (menino, 16 anos).
	“Vou continuar na vida louca, tentei arrumar emprego mas não consegui nada.” (menino, 18
anos)
	“Futuro vai ser igual o Iraque! Guerra urbana! Tenho medo de morrer, tomar um tiro.” (menino,
16 anos)
	“A oportunidade que a gente tem é de ser servente de pedreiro... pra ganhar isso eu não
quero. É melhor estar com os amigos. Vendendo pó de quinze5 já botei mil reais em um
sábado!” (menino, 16 anos)
	“A nossa experiência nos faz diferentes dos outros. Só quem viveu sabe o que é. Veja tudo
diferente agora. Vc já tem uma desconfiança de todo mundo.” (menino, 17 anos)
“Nessa vida ninguém tem amigo não, eu tinha e não tenho mais” (menino, 17 anos)
Outra diferença entre os dois grupos etários diz respeito à demanda por afeto por parte das crianças
que vivem nos abrigos ou em famílias acolhedoras, em relação às que vivem com seus pais ou
família extensa. As primeiras falam muito da necessidade de amor e carinho para as crianças, falam
da importância de haver amor nos abrigos e destes receberem melhorias.
	“Os prefeitos podem dar mais abrigos e alimentos para as crianças sem casa”. (menina, 09
anos)
	“As meninas lá de fora (do abrigo) pensam diferente. Aqui a gente só pensa em fugir e usar
droga e perde o estudo por palhaçada.” (menina, 15 anos)
	“Tenho medo de perder a minha felicidade ficando muito tempo em abrigo” (menina, 12 anos)
Além disso, foi também observado que tanto crianças quanto adolescentes que já vivem em
abrigos há muitos anos (nos grupos realizados havia crianças que estavam há até nove anos
vivendo no abrigo) apresentaram um discurso distanciado da realidade externa, com dificuldade
de compreensão acerca da pauta política proposta na pesquisa. Suas afirmações e reividincações
ficaram muito centradas nas pequenas liberdades individuais de cada um consegue exercer dentro
das limitações dos sistema de proteçao. Em sua maioria fazem referência a atividades de lazer e
acesso a bens de consumo como brinquedos e computadores.
Neste sentido, valorizam muito as atividades permitidas nos abrigos, como ver televisão e jogar
5 Pó de quinzes faz referência a uma quantidade de cocaína vendida por R$15,00.
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videogames, que aparecem majoritariamente nas respostas acerca do que os deixam felizes. Da
mesma forma, o que os deixa infelizes gira em torno dos castigos que os privam destas atividades.
Ainda que tais apontamentos possam ser compreendidos como um indicativo da necessidade
destas crianças de ter acesso a atividades lúdicas, pode-se também identificar em tais práticas
tutelares impedimentos de desenvolvimento de noções políticas e de convivência comunitária.
Ao serem questionados acerca de aspectos importantes para a melhoria de suas vidas e de outras
crianças, a maioria das crianças abrigadas respondeu que precisavam de mais solidariedade,
caridade, fraternidade, etc., reforçando a situação o sentimento de dependência que muitos
apresentam e acreditam ser irreversível, ou seja, que sempre dependerão da “boa vontade” de outras
pessoas para sobreviver.
Ao mesmo tempo, apesar de apresentarem reclamações as limitações como restrições de horários
restritos e pouca liberdade para sair à rua, também afirmam a importância dos abrigos em suas vidas
diante das dificuldades enfrentadas, demonstrando uma sensação de insegurança e vulnerabilidade
diante do mundo externo.
	“A gente aqui tem coisas que outros não têm. Temos roupa, comida. Tem crianças que estão
fora do abrigo e não tem nada”. (menina, 15 anos)
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Conclusão
Através da realização das consultas com crianças e adolescentes acerca do quadro pós ODM no
Brasil foi possível dar voz e visibilidade à este público, para o qual são destinadas diversas políticas
de proteção que, contudo, nem sempre são capazes de dar conta de suas reais necessidades.
A apresentação inicial acerca dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio deu o tom político da
pesquisa, o que tornou possível observar a existência um distanciamento das crianças em relação
aos oito temas apresentados. Este distanciamento é diretamente proporcional ao tempo em que elas
permanecem tuteladas pelo Estado. Ou seja, quanto maior o tempo em que permanecem abrigadas,
menor a capacidade de opinar criticamente sobre os temas dos ODM.
Neste contexto, as respostas obtidas sobre coisas que eles acham que deve ser feito para melhorar
a vida das crianças dadas tanto pelas crianças que vivem em comunidades violentas (seja com
um ou ambos os pais, seja com família extensa) quanto pelos adolescentes em cumprimento de
medidas socioeducativas apresentaram alto teor crítico em relação a temas como educação, saúde,
cuidados com o ambiente e saneamento básico.
Foram escutadas afirmações políticas potentes, como a necessidade de acabar com a fome e do
acesso à educação e saúde de qualidade para todas as crianças, além melhorias urbanas como
asfalto e transporte público.
Contudo, para além dos temas sugeridos pela apresentação dos oito ODM, as maiores prioridades
levantadas pelas crianças no Brasil apontam para grandes desafios que devem ser pensados no
momento da construção de novas metas de desenvolvimento para os países.
Em um dos grupos realizados, um menino 14 anos criou uma palavra para expressar o que
considera importante para melhorar a vida das crianças: felicidadania6. A força desta nova palavra
fica na afirmação da importância da garantia dos direitos como essencial para a melhoria da vida
das crianças. Tal afirmação pode parecer óbvia, mas é preciso ser cuidadoso pois, muitas vezes,
o contexto da proteção acontece de forma arbitrária que legitima práticas privativas em momentos
em que a convivência familiar e comunitária é imprescindível para a formação de crianças fisica e
emocionamente saudáveis.
Neste sentido, considerando que o público escutado era composto de crianças com vínculo familiar
vulnerável, pode-se afirmar que um dos principais resultados encontrados na escuta de crianças
e adolescentes no Brasil diz respeito à importância das relações afetivas no seu processo de
crescimento, com ênfase para a manutenção dos vínculos familiares. Mesmo quando as crianças
demonstram ter consciência das circunstâncias que as privam do convívio familiar (que muitas vezes
envolvem situações de violência), ainda assim apontam para o desejo de voltar a viver com suas
famílias, seja com os pais ou família extensa.
Outro aspecto extremamente importante diz respeito à urgência na construção de políticas de

6 Esta palavra ilustra a figura na capa deste relatório, que foi tirada do cartaz resultante do grupo realizado com
adolescentes que vivem em abrigo.
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enfretamento à violência em áreas onde as operações policiais e trocas de tiro frequentes com o
tráfico de drogas colocam em risco as vidas dos moradores, inclusive as crianças.
As falas que traziam situações de violência em geral estavam ligadas a contextos de extrema
pobreza, reforçando a urgência da promoção de políticas sociais e de distribuição de renda.
A nível nacional, pode-se concluir que as crianças brasileiras com quem falamos esperam de seus
governantes a promoção de um mundo mais justo e igualitário, onde possam viver em ambientes
seguros e saudáveis, junto de seus familiares e com acesso aos seus direitos garantidos pela
Constituição Federal.
A nível global, pretendemos incentivar o governo brasileiro a usar sua considerável influência nas
Nações Unidas para destacar a importância das crianças crescerem em ambientes seguros e
protegidos junto com suas famílias nos debates em torno do quadro de desenvolvimento pós 2015.
Em particular, sugerimos a inclusão de um objetivo e metas na proteção de crianças no âmbito do
desenvolvimento pós 2015. Por exemplo:
Objetivo:
Todas as crianças tem direito de viver livres de todas as formas de violência, de serem protegidas de
conflitos e desastres e de crescer em um ambiente familiar seguro.
Metas:
• Acabar com todas as formas de violência contra todos os  meninos e meninas
• Acabar com a desnecessária separação das crianças de suas famílias
Usando os conhecimentos adquiridos no contexto brasileiro, consideramos que é essencial que
todas as estratégias destinadas a redução da violência contra crianças sejam endereçadas às
causas deste tipo de violência, como a desigualdade e o consumismo destacados pelas crianças
que participaram das consultas. Notamos nas crianças com quem conversamos os desafios das
políticas que visam combater a violência apenas através de meios violentos e que com isso não
conseguem combater suas causas. Por isso, pedimos também que o governo do Brasil destaque a
importância de uma estrutura holística, que reconheça a ligação entre questões como educação e
pobreza com a violência. Além disso, apelamos ainda mais ao governo do Brasil para que destaque
a centralidade da equidade nos debates em torno do quadro de desenvolvimento pós 2015 e o
importância de consultar e escutar as crianças, incluindo as pertencentes aos grupos mais excluídos.
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Anexo
Roteiro de oficina para crianças 8-12 anos
Número de participantes:

6-8

Duração do workshop:

Aproximadamente 2 horas (dependendo da idade dos participantes,
profundidade da discussão, etc.)

Composiçao do grupo: 	Onde grupos possíveis e adequados, devem ser separados por sexo.
Eles também devem ser divididos por categoria de crianças fora do
cuidado parental (ver anexo 3 para a lista de categorias).
Pessoal necessários: 		

1 facilitador, 1 relator

Materiais necessários: 	Bloco de notas + caneta (para o gravador) Folhas de Flipchart
Folhas de rosto do workshop
Marcadores
Canetas/lápis
Papel comum
				Fita adesiva 					Bola para jogar

Hora

Atividade

10 minutos

Apresentação do facilitador, relator e os ODM em geral
Passo 1: Introduzir a equipa de pesquisa e outros adultos presentes e explicar suas funções.
Passo 2: Explica às crianças porque as consultas estão sendo realizadas e para que as
informações recolhidas a partir deles serão usadas. Isso envolverá primeiro apresentar às
crianças uma representação visual dos diferentes níveis de tomada de decisão nos níveis
municipais, nacionais e globais. (Esta atividade é importante porque algumas crianças
podem ter apenas uma visão muito vaga de como são tomadas as decisões de ‘política’ e
estamos ansiosos para deslocar a discussão longe de pensar apenas sobre suas próprias
famílias e amigos para questões mais amplas).
Passo 3: Tecer esta discussão em uma breve explicação do que são os ODM, porque eles
foram desenvolvidos, áreas em que o sucesso foi alcançado e que exigem mais trabalho e
mais entrada de comunidades, famílias e crianças e jovens. Este é também o momento de
introduzir a idéia do quadro pós ODM. (Pontos sugeridos para inclusão nesta discussão são
fornecidos dossier 2).

5 minutos

Ganhando o consentimento e preenchimento de folhas de rosto
Etapa 1: Use o script fornecido no anexo 2 para fornecer informações adicionais para
crianças sobre o processo de consulta e a utilização dos resultados. Dada a natureza da
pesquisa e das perguntas, será especialmente importante não criar expectativas sobre
benefícios directos da pesquisa para eles ou para as comunidades em que vivem.
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Passo 2: autorização para participar de cada criança e registrar este consentimento sobre
a folha de rosto fornecida no anexo 4. Detalhes adicionais necessários para a folha de rosto
devem ser concluídas em algum ponto durante a sessão de oficina.
5 minutos

Exercício introdutório com crianças:
Sentar-se em um grande círculo no chão. Pedir a cada criança se apresentar dizendo o seu
nome e sua idade. Peça-lhes para dizer ao grupo algo sobre si mesmo, por exemplo, sua
comida favorita, algo que os faz rir, algo que eles são bons em, etc. (este exercício pode ser
feito mais ativo lançando uma bola, pedindo a cada crianças que pegue a bola para que faça
uma pergunta antes de jogar a bola para outra criança.

5 minutos

Jogo ativo: a ser determinado por nível do país da equipe da pesquisa ou pelas próprias
crianças

40 minutos

Ferramenta 1: O que faz uma criança se sentr feliz/seguro e que os faz sentir triste/inseguro?
Essa ferramenta usa um diagrama de aranha - uma atividade coletiva que é projetada para
obter perspectivas e experiências das crianças de uma forma agradável e não ameaçadora.
Usando um pedaço de papel de flipchart sobre o chão, o facilitador faz um desenho grande
de uma aranha, enquanto as crianças se aglomeram ao redor. O objetivo da atividade é
revelar as coisas que fazem com que as crianças se sentam felizes e seguras, e aquilo que
lhes fazem sentir-se tristes e inseguros. Nós escolhemos as palavras ‘felizes’ e ‘seguras’,
como uma forma de iniciar discussões com meninos e meninas usando termos e conceitos
que eles entendem. As informações que podemos aprender com eles nos ajudarão a
entender melhor o que vêem a ser factores que contribuem para a proteção da criança e
bem-estar em sua comunidade e em outros lugares.
Passo 1: Peça as crianças para sentarem em círculo. Uma vez que estejam sentados,
perguntar-lhes se há aranhas em sua comunidade. Se assim for, com o que eles se
parecem? Eles são grandes? Peludas? Mordem? Eles são bonitas? Feias? Inofensivas?
Assustadoras? Pedir as crianças para demonstrar a maneira como se move de uma aranha,
como parece, etc. O objetivo é fazê-los sentir tão relaxados quanto possível.
Etapa 2: No momento adequado, coloque um pedaço grande de papel de flipchart no chão
e sugira às crianças ficar em torno do papel. Enquanto desenhar uma grande aranha sobre o
papel, diga-lhes que há uma aranha maior em sua comunidade, e que é a que está sobre o
papel na frente deles.
Passo 3: Dividir o corpo da aranha ao meio longitudinalmente e escrever “feliz e seguro” em
um lado e “triste e inseguro” do outro (desenhos de um rosto feliz / triste também podem
ser usados). Em seguida, adicione um número de pernas de ambos os lados do corpo (esta
Aranha terá mais de 8 pernas!).
Passo 4: Iniciar do lado onde tem escrito “feliz e seguro”. Peça as crianças primeiro que
digam o que faz uma criança feliz? Anote cada resposta em uma perna separada da aranha
desse lado do desenho (como alternativa, você pode pedir uma criança para escrever ou
desenhar as respostas). Em seguida, peça-lhes ‘o que faz uma criança segura’? Escreva
cada uma das suas respostas numa perna separada, ainda no mesmo lado do desenho
como as respostas “felizes”, continuando a adicionar tantas pernas adicionais conforme
necessário.
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Passo 5: Quando eles disserem você tudo o que podem sobre aquelas coisas que os
fazem sentir felizes e seguros, tente obter um senso das crianças sobre as opiniões que são
compartilhadas: para aquelas coisas que são geralmente acordadas, colocar uma estrela
no final da perna de aranha em que o item é escrito. Para os itens sobre os quais há menos
consenso, deixe em branco o espaço no final da perna de aranha.
Passo 6: Uma vez que todas as questões foram esclarecidas e discutidas, passe a
questionar as crianças sobre aquelas coisas que fazem uma criança se sentir triste e
inseguro e gravar suas respostas sobre as pernas do outro lado da aranha. Novamente,
pode ser necessário fazer esta pergunta em duas partes – “o que faz você se sentir triste?”
e, depois que deram todas suas respostas, “o que faz você se sentir inseguro?”. Procure
sonsar se qualquer dessas coisas se aplicam apenas ou especialmente a grupos específicos
de crianças (meninas ou meninos; mais jovem ou mais velho; sãos ou deficientes; aqueles
que vivem em particular circunstâncias familiares ou domésticas, etc).
Passo 7: Perguntar as crianças se eles acham que sua lista seria a mesma daqueles
compilados por outras crianças em sua comunidade, sua cidade, país, mundo, etc?
Perguntar aos grupos só de meninas, se elas acham que sua lista é diferente dos meninos
e em caso afirmativo, como e por que? Pergunte os meninos as mesmas perguntas sobre
a lista das meninas. O ponto-chave aqui é aprender de meninos e meninas na oficina não
apenas quais os problemas que eles e outros enfrentam, mas por que crinaças enfrentam
esses problemas e porque algumas crianças podem ser mais vulneráveis do que outros para
os problemas identificaram.
15 minutos

Intervalo com refrescos

5 minutos

Jogo ativo: a ser determinado por nível do país da equipe da pesquisa ou pelas próprias
crianças

40 minutos

Ferramenta 2: O que precisa mudar?
Essa ferramenta usa o desenho e, em seguida, a montagem de uma galeria Seu objetivo é
obter informações de crianças sobre as coisas que eles gostariam de mudar suas vidas e
nas vidas de outras crianças em sua comunidade e em outros lugares.
Passo 1: Sente em círculo no chão. Lembre as crianças da discussão anterior sobre as
coisas que lhes fazem sentir felizez / seguras e as coisas que lhes fazem sentir tristes /
inseguras. Explique novamente que o objetivo da consulta é descobrir com eles as coisas
que eles acham que deve ser feito para melhorar a vida das crianças em sua comunidade /
situação para que as crianças sejam mais felizes e seguras.
Passo 2: Dê a cada criança uma pilha de cartões de índice e uma caneta. Peça a todos para
passar alguns minutos tranquilamente, pensando no que essas coisas podem ser e, em
seguida, pedir-lhes para desenhar ou escrever suas idéias sobre os cartões (uma idéia por.
cartão). Este exercício pode ser feito individualmente ou em pares, se as crianças quiserem
trabalhar juntas. Cada indivíduo ou par pode usar um ou muitos quantos cartões, de acordo
com a vontade delas
Passo 3: Quando cada criança ou dupla terminar de desenhar ou escrever suas idéias,
pedir-lhes para colar seus cartões na parede. Encorajo todos a andar ao redor e olhar as
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s outros as cartões.
Passo 4: Usando a Galeria de idéias como o foco, reuna as crianças ao redor e leia em voz
alta a cada cartão e peça explicação ou esclarecimento conforme necessário. Coloque
um pedaço grande de papel na parede. Com cada cartão, perguntar se ‘é uma grande
prioridade, uma prioridade média ou uma pequena prioridade?’, certificando-se em todos os
momentos para perguntar por quê.
Passo 5: como cada cartão é discutido, cole as prioridades determinadas’ grandes’ no
centro do papel, as prioridades’ pequenas’ em direção à borda do papel e as prioridades’
médias’ entre os dois. Certifique-se de anotar as idéias sobre o que é consenso geral e
aqueles que evocam o debate e a discussão maior.
Passo 6: Sente-se novamente em um círculo e perguntar as crianças se há alguma coisa
que eles gostariam de acrescentar ou comentar sobre. Diga-lhes que as idéias que eles têm
gerado serão compartilhadas com muitas pessoas diferentes, incluindo outras crianças,
em um esforço para fazer tantas pessoas quanto possível saberem sobre suas opiniões e
experiências.
5 minutos

Exercício de encerramento
Passo 1: Agradeço as crianças participantes no workshop a compartilhar suas idéias e
experiência.
Passo 2: Pergunte-lhes se há alguma coisa que eles gostariam de discutir ou falar aos
facilitadores.
Passo 3: Reiterar a importância de ouvir as opiniões das crianças e relaciona-las com o
desenvolvimento do quadro pós-ODM.
Passo 4: Pedir um voluntário liderar o grupo em uma divertida canção ou dança.

TOTAL = 2 horas (aprox.)
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Roteiro de oficina para crianças 13-17 anos
Número de participantes:

6-8

Duração do workshop:

2-2.5 horas

Composição do grupo:

separados por sexo e também dividir por categoria

Pessoal necessário: 		

1 facilitador, 1 relator

Materiais necessários: 	Bloco de notas + caneta (para relator)
Marcadores
Folhas de rosto do workshop
Canetas/lápis
				Lapis coloridos 				Fita adesiva
				Tesouras 					Bola para jogar
				
Papel de flipchart (de preferência em um grande rolo)
				
Cartões de índice (pelo menos 10 por participante)
				
Tempo

Atividade

10 minutos

Apresentação do facilitador, relator e os ODM em geral
Passo 1: Introduzir a equipa de pesquisa e outros adultos presentes e explicar suas funções.
Passo 2: Explica às crianças porque as consultas estão sendo realizadas e para que as
informações recolhidas a partir deles serão usadas. Isso envolverá primeiro apresentar às
crianças uma representação visual dos diferentes níveis de tomada de decisão nos níveis
municipais, nacionais e globais. (Esta atividade é importante porque algumas crianças
podem ter apenas uma visão muito vaga de como são tomadas as decisões de ‘política’ e
estamos ansiosos para deslocar a discussão longe de pensar apenas sobre suas próprias
famílias e amigos para questões mais amplas).
Passo 3: Tecer esta discussão em uma breve explicação do que são os ODM, porque eles
foram desenvolvidos, áreas em que o sucesso foi alcançado e que exigem mais trabalho e
mais entrada de comunidades, famílias e crianças e jovens. Este é também o momento de
introduzir a idéia do quadro pós ODM. (Pontos sugeridos para inclusão nesta discussão são
fornecidos dossier 2)

5 minutes

Ganhando o consentimento e o preenchimento de cobrem folhas
Etapa 1: Use o script fornecido no anexo 2 para fornecer informações adicionais para
crianças sobre o processo de consulta e a utilização dos resultados. Dada a natureza da
pesquisa e das perguntas, será especialmente importante não criar expectativas sobre
benefícios diretos da pesquisa para eles ou para as comunidades em que vivem.
Passo 2: autorização para participar de cada criança e gravar este consentimento sobre a
folha de rosto fornecida no anexo 4. Detalhes adicionais necessários para a folha de rosto
devem ser concluídas em algum ponto durante a sessão de oficina.
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10 minutos

Exercício introdutório com os participantes: Peça as crianças para formarem pates e discutir
o seguinte: nome, idade, o que mais gosta de fazer em seu tempo livre e algo que faz rir. Os
participantes voltar em grande grupo e introduzem um outro. (Tente ter par de indivíduos se
não conhecem uns aos outros muito bem. Este exercício também pode ser feito mais ativo
lançando uma bola, perguntando quem pegá-lo para responder a uma pergunta antes de
jogar para outra criança).

10 minutos

Jogo ativo, atividade ou canção: a ser determinado por nível do país da equipe da pesquisa
ou pelas próprias crianças

45 minutes

Ferramenta 1: Coisas que eu gosto e não gosto sobre minha vida (e segurança /
insegurança)
Esta ferramenta envolve a criação de um desenho de grupo e, em seguida, usá-lo para
desencadear uma discussão. Seu objetivo é revelar as coisas que meninas e meninos
gostam e não gostam de sua vida, e as coisas que lhes fazem sentir seguros e inseguros.
Essas informações nos ajudarão a entender melhor o que meninos e meninas entendem
como fatores que contribuem para a proteção da criança e bem-estar em sua comunidade e
em outros lugares.
Passo 1: Peça as crianças para sentar em círculo. No meio do círculo, coloque duas folhas
grandes de papel, alguns lápis de cor, marcadores, canetas, tesouras e fita.
Passo 2: Explicar que os trabalhos devem ser usados para criar dois grandes cartazes: uma
das coisas que eles gostam de suas vidas e as coisas que os fazem se sentir seguras e
outra de todas as coisas que eles não gostam sobre suas vidas, e as coisas que os fazem
se sentir inseguras. Encorajar a todos a se sentir livre para expressar-se da forma eles
prefererirem – escrever palavras, tirar fotos, criando imagens e colando-as sobre o papel, etc.
Se o grupo é lento para iniciar, peça aos participantes para começar pela partilha de alguns
dos seus gostos verbalmente com o grupo e anote-os em várias áreas no cartaz ‘gosta’.
Passo 3: Depois que todos os participantes estiverem trabalhando juntos confortavelmente –
você pode incentivar as pessoas para trabalhar em pares ou pequenos grupos, se desejado,
e a moverem-se entre os cartazes de ‘gosto / seguro’ e ‘não gosto / inseguro’ – deixar o
processo se desdobrar por conta própria durante vários minutos. Você pode precisar de
quebrar a pergunta para eles para que primeiro eles desenham coisas que fazem-los felizes,
então eles passar a adicionar essas coisas que os tornam seguros (e um processo similar
poderia ser usado para infeliz / inseguro).
Passo 4: Quando os participantes pararem de adicionar coisas aos cartazes, sentar-se
com o grupo e discutir primeiro o cartaz de ‘gosto / seguro’, passando por cada item,
certificando-se de procurar esclarecimento e explicação, se for caso disso. Tente também a
determinar a extensão a que as coisas individuais identificadas no cartaz são compartilhadas
entre o grupo como um todo.
Etapa 5: Execute através do mesmo processo para o cartaz de ‘não gosto / inseguro’.
Certifique-se de convidar participantes para oferecer idéias adicionais e adicioná-los para
os cartazes (ou pedir a um participante para fazê-lo). Tente em todos os momentos explorar
com participantes porque as coisas que eles identificaram são importantes e as razões por
que estão por trás de seus gostos e desgostos (ou seja eu gosto o lugar onde vivo’: por que?
O que tem onde você mora que você gosta? Sondar como eles vivem, onde moram, quanto
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tempo eles viveram lá, etc). Não se esqueça também de incentivar as crianças a considerar
como decisões em diferentes níveis contribuam para segurança / alegria insegurança/
tristeza etc.).
Passo 6: No final do exercício, pergunte as crianças se elas acham que seu cartaz teria
a mesma aparência como aqueles compilados por outras crianças em sua comunidade,
sua cidade, país, mundo, etc? Pedir os grupos só de meninas, se eles acham que sua lista
é diferente dos meninos e em caso afirmativo, como e por que? Pergunte os meninos as
mesmas perguntas sobre as questões que eles acham que meninas podem identificar.
O ponto-chave aqui é para aprender de meninos e meninas na oficina não apenas quais
os problemas que eles e outros enfrentam, mas por crianças enfrentam esses problemas
e porque algumas crianças podem ser mais vulneráveis do que outras para os problemas
identificaram.
15 minutos

Intervalo com refrescos

5 minutos

Jogo ativo, atividade ou canção: a ser determinado por nível do país da equipe da pesquisa
ou pelas próprias crianças

45 minutos

Ferramenta 2: O que precisa mudar?
Essa ferramenta usa o desenho e, em seguida, a montagem de uma galeria Seu objetivo é
obter informações de crianças sobre as coisas que eles gostariam de mudar suas vidas e
nas vidas de outras crianças em sua comunidade e em outros lugares.
Passo 1: Sente em círculo no chão. Lembre as crianças da discussão anterior sobre as
coisas que lhes fazem sentir felizez / seguras e as coisas que lhes fazem sentir tristes /
inseguras. Explique novamente que o objetivo da consulta é descobrir com eles as coisas
que eles acham que deve ser feito para melhorar a vida das crianças em sua comunidade /
situação para que as crianças sejam mais felizes e seguras.
Passo 2: Dê a cada criança uma pilha de cartões de índice e uma caneta. Peça a todos para
passar alguns minutos tranquilamente, pensando no que essas coisas podem ser e, em
seguida, pedir-lhes para desenhar ou escrever suas idéias sobre os cartões (uma idéia por
cartão). Este exercício pode ser feito individualmente ou em pares, se as crianças quiserem
trabalhar juntas. Cada indivíduo ou par pode usar um ou muitos quantos cartões, de acordo
com a vontade delas.
Passo 3: Quando cada criança ou dupla terminar de desenhar ou escrever suas idéias, pedirlhes para colar seus cartões na parede. Encorajo todos a andar ao redor e olhar as outros as
cartões.
Passo 4: Usando a Galeria de idéias como o foco, reuna as crianças ao redor e leia em voz
alta a cada cartão e peça explicação ou esclarecimento conforme necessário. Coloque
um pedaço grande de papel na parede. Com cada cartão, perguntar se ‘é uma grande
prioridade, uma prioridade média ou uma pequena prioridade?’, certificando-se em todos os
momentos para perguntar por quê.
Passo 5: como cada cartão é discutido, cole as prioridades determinadas’ grandes’ no
centro do papel, as prioridades’ pequenas’ em direção à borda do papel e as prioridades’
médias’ entre os dois. Certifique-se de anotar as idéias sobre o que é consenso geral e
aqueles que evocam o debate e a discussão maior.
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Passo 6: Sente-se novamente em um círculo e perguntar as crianças se há alguma coisa
que eles gostariam de acrescentar ou comentar sobre. Diga-lhes que as idéias que eles têm
gerado serão compartilhadas com muitas pessoas diferentes, incluindo outras crianças,
em um esforço para fazer tantas pessoas quanto possível saberem sobre suas opiniões e
experiências.
10 minutos

Exercício de encerramento
Passo 1: Agradecer os participantes por participar no workshop e compartilhar suas idéias e
experiências.
Passo 2: Pergunte-lhes se há alguma coisa que eles gostariam de discutir ou falar aos
facilitadores. Têm alguma opinião final ou mensagens que gostariam de compartilhar com os
decisores políticos e aqueles que lhes proporcionar serviços e assistência?
Passo 3: Explique que suas preocupações individuais e idéias podem às vezes sentir
desvalorizada e não reconhecidos, mas que há poder em unir as nossas vozes.
Passo 4: Para demonstrar o poder de trabalhar juntos para a mudança, liderar o grupo na
criação de uma tempestade. Para isso, pedir a todos para ficar em um círculo. Informe ao
grupo que eles devem assistir o facilitador e fazer o que ele faz. Começar por 1. esfregando
dois dedos juntos em um movimento circular, então, depois de algum tempo, 2. esfregue as
mãos em um movimento circular; 3. aplaudir um dedo alternadamente em cada perna; 4.
clap uma mão alternadamente em cada perna; 5. clap hands juntos, mais difícil e mais difícil.
Em seguida, invertê-lo passo a passo. A coisa toda deve soar como uma grande e poderosa
tempestade.

TOTAL = 2.5 horas
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